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Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos pakeitimų pagrindimas 

 
TEISINIS PAGRINDAS  

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros 

fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės 

fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir 

žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 16, 

30, 59 ir 96 straipsniai. 

 

PAKEITIMO PAGRINDIMAS*: 

1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba. 

Atsižvelgdama į ES Tarybos ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvai bei siekiant, kad Veiksmų programos lėšos būtų 

investuojamos efektyviausiai, žemiau pateikiami siūlomi Veiksmų programos pakeitimai. Šie pakeitimai yra svarbūs ir reikalingi siekiant 

tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) reglamentų nuostatas bei atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 

(toliau – Kaimo plėtros programa) pakeitimus, patvirtintus Europos Komisijos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimu Nr. C(2018) 8637, ir į 

Veiksmų programos pakeitimus, patvirtintus Europos Komisijos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. C(2019) 4959, atitinkamai atlikti 

koregavimus, pakeičiant Partnerystės sutartyje nustatytas lėšas. 

 

1.1. Šiuo Veiksmų programos keitimu siūloma didinti ES struktūrinių fondų lėšas, jas perskirstant tarp prioritetų: 

 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ERPF įgyvendinamoms veikloms 

(+13,9 mln. eur), 

 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ ERPF įgyvendinamoms veikloms (+3,1 mln. eur). 

 

Veiksmų programos 5 prioritetas. Gelbėjimo moduliai (ERPF įgyvendinamoms veikloms) 

Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą, turi būti atitinkamai stiprinami 

stichinių nelaimių valdymo pajėgumai ir reagavimo ištekliai. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – VPGT) pajėgos yra vienos 

iš pagrindinių gelbėjimo pajėgų, kurios gesina gaisrus, vykdo gelbėjimo darbus, likviduoja nelaimes ir jų padarinius šalyje. Vienos iš 

pagrindinių VPGT eksploatuojamų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių yra gelbėjimo moduliai, kuriuos sudaro automobilinės 

cisternos, automobilinės kopėčios ir / ar automobilinės platformos su neatidėliotiniems darbams atlikti būtina specialiąja įranga ir priemonėmis. 

Dėl fiziškai bei technologiškai pasenusių gelbėjimo modulių ilgėja reagavimo ir incidentų likvidavimo laikas, o tai reiškia didesnį neigiamą 

poveikį aplinkai, didesnius nuostolius ir išaugusią gyventojų sveikatos sutrikdymų ir mirčių riziką. Dėl pasenusių gelbėjimo modulių būklės 

blogėja ne tik suteikiamos pagalbos kokybė, bet ir ugniagesių gelbėtojų darbo ir darbų saugos sąlygos, o naudojami seni gelbėjimo moduliai 

lemia didesnę aplinkos taršą. 

Veiksmingesniam klimato kaitos sukeltų reiškinių padarinių likvidavimui VPGT reikia gelbėjimo modulių, kurie suteiktų galimybę 
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greičiau bei efektyviau atvykti, įvertinti įvykio pobūdį ir veiksmingai stabdyti jo plėtrą ir / ar jį likviduoti. Gelbėjimo moduliai būtų aprūpinti 

naujausia, teisės aktų nustatyta įranga ir technika, skirta įvairių ekstremaliųjų situacijų, stichinių ir katastrofinių hidrologinių bei meteorologinių 

reiškinių padarinių likvidavimui. Apytikslė vieno standartinio gelbėjimo modulio kaina yra nuo 250 iki 320 tūkst. eurų. 

Naujų gelbėjimo modulių įsigijimas prisidės prie Veiksmų programos 5 prioriteto 5.1.1 uždavinio tikslų įgyvendinimo, kuriame 

pažymima, kad pastaraisiais dešimtmečiais vis akivaizdžiau pasireiškianti klimato kaita kelia grėsmę aplinkai, ūkinei veiklai. Didėja pavojingų 

gamtinių reiškinių, susijusių su klimato kaita, t. y. potvynių, stichinių ir katastrofinių meteorologinių reiškinių (uraganai, snygiai, vėtros, 

sausros, kaitros ir kt.), taip pat ekstremaliųjų gamtinių reiškinių, pasikartojimas, trukmė ir stiprumas.  

Dėl naujų gelbėjimo modelių pagerėtų suteikiamų gelbėjimo paslaugų kokybė, trumpėtų reagavimo į nelaimes bei nelaimių ir jų padarinių 

likvidavimo laikas, būtų tausojama aplinka, mažinama žala gamtai, žmogui bei šalies ūkiui, būtų užtikrintos ugniagesių gelbėtojų saugios darbo 

sąlygos. 

Atsižvelgiant į tai, kad planuojama įsigyti 62 gelbėjimo modulius ir į tai, kad projektų sutartyse produkto rodiklio „Įsigyta gyventojų 

perspėjimo įranga ir gelbėjimo technika“ suplanuota reikšmė yra 35, siūlome keisti jo siektiną reikšmę iš „22“ į „97“. 

Siūlome 13,9 mln. eurų perkelti iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos 

vidaus energijos rinką“ (ERPF išlaidų kategorija 007 „Gamtinės dujos“) į Veiksmų programos 5 prioriteto 5.1.1 uždavinį „Sumažinti 

dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ (EPPF išlaidų kategorija 087 „Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato 

kaita susijusios rizikos, pvz. erozijos, gaisrų, potvynių, audrų ir sausrų, prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, 

civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūrą“). 

Atitinkamai dėl šios priežasties didėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane. 

 

Veiksmų programos 8 prioritetas. Telemedicinos paslaugos (ERPF įgyvendinamoms veikloms) 

Europos Komisijos 2019 m. šalies ataskaitoje teigiama, kad sveikatos priežiūros rezultatai tebėra vieni iš prasčiausių ES. Numatoma viso 

gyvenimo trukmė yra 6 metais trumpesnė nei ES vidurkis, o skirtumas tarp moterų ir vyrų numatomos viso gyvenimo trukmės – didelis. 

Išvengiamo mirtingumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir savižudybių, daugiausia vyrų, rodiklis daugiau nei dvigubai viršija ES vidurkį. 2016 

m. kaimo vietovėse jis buvo vidutiniškai 30 % didesnis nei miestuose. Prevencijos priemonėmis ir sveikatos priežiūros priemonėmis 

išvengiamas mirtingumas buvo atitinkamai 2 ir 2,5 karto didesnis už ES vidurkį. 2019 m. Europos Tarybos rekomendacijose Lietuvai 

pažymima, kad prasti sveikatos rezultatai ir mažos investicijos į sveikatos priežiūrą yra nuolatininės problemos, o regioniniai skirtumai yra ne 

tik didesni už ES vidurkį, bet ir pastaruosius dešimtmečius didėja. Siūloma racionalizuoti išteklių naudojimą, gerinti sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę bei sistemos efektyvumą. 

Būtinosios (skubiosios) medicinos pagalbos poreikis auga visose Europos Sąjungos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje. Atsižvelgiant į 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos sveikatos sistemų ir politikos observatorijos platformoje pateiktas 

įrodymais pagrįstas rekomendacijas bei gerąją ES valstybių narių bei kitų pažangių valstybių patirtį, šalyje pradėtas modernizavimo procesas 

skubiosios medicinos pagalbos srityje, tačiau išlieka spręstinos skubiosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo ir kokybės problemos: 

- neužtikrinamas tolygus skubiosios medicinos pagalbos prieinamumas rajonų / regionų ir miestų gyventojams. Dėl neracionaliai 

paskirstomų pacientų srautų universitetų, respublikinių ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose susidaro per dideli pacientų srautai, 
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susidaro laukiančių skubios pagalbos pacientų eilės, didėja pacientų nepasitenkinimas, tuo tarpu dalyje rajono ligoninių – pacientų srautai per 

maži; 

- kvalifikuoto personalo rajono ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose stoka sąlygoja nepakankamą paslaugų kokybę ir 

nepagrįstą pacientų transportavimą į tretinio lygio paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ). Nuo to, kaip 

greitai ir kokybiškai pacientas buvo apžiūrėtas priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje, dažnai priklauso tolimesni jo gydymo rezultatai; 

- priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose nepakankamai naudojamos pažangios sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos, paremtos 

šiuolaikinėmis technologijomis (telemedicina, nuotolinės konsultacijos ir kt.); 

Šias problemas iš esmės galėtų spręsti teikiamos telemedicinos paslaugos. Investavus į telemedicinos paslaugų sukūrimą, rajoninių 

savivaldybių gyventojams pagerės aukštos kvalifikacijos specialistų (universiteto / respublikos ligoninių lygio) teikiamų konsultacijų ir 

specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, kokybė, atitinkamai mažės atskirtis tarp didžiųjų miestų ir rajoninių savivaldybių. 

Pacientams nereikės vykti į didžiųjų miestų ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius konsultacijoms, kurios bus kokybiškai suteiktos jų 

gyvenamajame regione per trumpesnį laiką, o esant stacionarinio gydymo poreikiui didžiuosiuose centruose – pacientai bus transportuojami 

tiesiai į specializuotus skyrius. Taip pat bus pagerinta rajoninių / regioninių ligoninių gydytojų ir kitų specialistų kvalifikacija bei jų teikiamų 

paslaugų kokybė. Įdiegus telekonsultacijas bus sudaryta galimybė greičiau pradėti pacientų gydymą kritinių situacijų metu ir tai turės poveikio 

gydymo rezultatų pagerinimui, mirtingumo ir neįgalumo išvengimui. 

Veiksmų programos siūlomais keitimais numatomas teigiamas poveikis – prisidedama prie siekiamų rezultatų, įgyvendinant Veiksmų 

programos 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti 

sveikatos netolygumus“ tikslus. Į veiklos peržiūros planą įtraukto rodiklio „Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose 

pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“ siektina reikšmė (200) nesikeičia, kadangi stebėsenos rodiklio reikšmė skaičiuojama, 

neįtraukiant besidubliuojančių viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kurios įgyvendina ne vieną projektą pagal Veiksmų 

programos 8.1.3 uždavinio veiklas. 

Siūlome 3,1 mln. eurų perkelti iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos 

vidaus energijos rinką“ (2,1 mln. eurų) (ERPF išlaidų kategorija 007 „Gamtinės dujos“) ir Veiksmų programos 7 prioriteto 7.2.1 

uždavinio „Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (1 mln. eurų) (ERPR išlaidų kategorija 055 „Kita 

socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos plėtros“) į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį 

„Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ (EPPF 

išlaidų kategorija 053 „Sveikatos priežiūros infrastruktūra“). 

Atitinkamai dėl šios priežasties didėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane. 

 

 

1.2. Šiuo Veiksmų programos pakeitimu siūloma mažinti ES struktūrinių fondų lėšas, jas perskirstant tarp prioritetų: 

 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ ERPF įgyvendinamoms veikloms (-16 mln. eur), 

 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” ERPF įgyvendinamoms veikloms (-1 mln. eur). 
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Veiksmų programos 6 prioritetas. „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ (ERPF įgyvendinamoms veikloms) 

Siūlome mažinti finansavimą gamtinių dujų perdavimo sistemų modernizavimui ir plėtrai, atsižvelgiant į: 

1) gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus – potencialaus pareiškėjo – ribotas technines galimybes ir laiko trūkumą modernizuoti 

arba įrengti visus planuotus gamtinių dujų perdavimo sistemos technologinius priklausinius;  

2) tai, kad planuotos investicijos į dujų skirstymo tinklų sužiedinimą ir išmaniosios gamtinių dujų apskaitos įdiegimo projektus, gerinant 

vartotojų galimybę kontroliuoti dujų suvartojimą, pagerinant sistemos valdymo galimybes pažangia programine įranga užtruko dėl užsitęsusio 

kaštų naudos studijų rengimo bei investicijų derinimo su Valstybine energetikos reguliavimo taryba.  

Atsižvelgiant į tai, kyla rizika nespėti šiuos projektus įgyvendinti 2014–2020 metų programavimo laikotarpyje, todėl siūloma šiems 

projektams planuotas lėšas perskirstyti kitų ministerijų veikloms. 

Dėl aukščiau pateiktų argumentų ir perskirstomų lėšų, mažinama rodiklio „Įdiegus pažangius infrastruktūros elementus modernizuoti arba 

įrengti gamtinių dujų perdavimo sistemos technologiniai priklausiniai“ 2023 metų reikšmė nuo 20 iki 18. 

Siūlome 16 mln. eurų perkelti iš Veiksmų programos 6 prioriteto 6.3.1 uždavinio „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos 

vidaus energijos rinką“ (EPPF išlaidų kategorija 007 „Gamtinės dujos“) į Veiksmų programos 5 prioriteto 5.1.1 uždavinį „Sumažinti 

dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ (13,9 mln. eurų) (ERPF išlaidų kategorija 087 „Prisitaikymo prie klimato kaitos 

priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos, pvz. erozijos, gaisrų, potvynių, audrų ir sausrų, prevencija ir valdymas, įskaitant 

informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūrą“) ir 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti 

sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ (2,1 mln. eurų) 

(ERPR išlaidų kategorija 053 „Sveikatos priežiūros infrastruktūra“). 

Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane. 

 

Veiksmų programos 7 prioritetas. Užimtumas (ERPF įgyvendinamoms veikloms) 

Veiksmų programos 7 prioriteto 7.2.1 uždavinio „Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ (toliau – 7.2.1 

uždavinys) veikloms buvo numatyta skirti 3,8 mln. eurų, siekiant pagerinti Užimtumo tarnybos
1
 Vilniaus skyriaus, kaip didžiausio struktūrinių 

padalinių skyriaus Lietuvoje, suteikiančio didžiausias paslaugų apimtis, klientų aptarnavimo departamento teikiamų paslaugų kokybę, 

prieinamumą bei darbuotojų darbo sąlygas. Buvo rengiamas ir derinamas su suinteresuotomis pusėmis investicinis projektas dėl pastato 

tinkamumo kompleksinėms paslaugoms teikti, įvertintos visos galimos alternatyvos ir priimtas optimaliausias sprendimas, kurio įgyvendinimui 

pakanka mažesnės nei planuota 7.2.1 uždavinio sumos – 2,8 mln. eurų. 

Atsižvelgiant į tai, kad 7.2.1 uždavinyje daugiau projektų įgyvendinti nenumatoma, siūloma po projekto sutarties sudarymo likusią 

sumą perskirstyti. Lėšų perskirstymas neturės neigiamo poveikio 7.2.1 uždavinio pasiekimams, nes bus pasiekti numatyti rezultatai. Lėšų 

perskirstymas neturės įtakos stebėsenos rodiklių pasiekimui. 

Siūlome 1 mln. eurų perkelti iš Veiksmų programos 7 prioriteto 7.2.1 uždavinio „Pagerinti darbo rinkos institucijų paslaugų 

                                                           
1
 Nuo 2018 metų spalio 1 d., siekiant optimizuoti įstaigos valdymo procesus, Lietuvos darbo birža kartu su dešimtimi teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
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kokybę ir prieinamumą“ (EPPF išlaidų kategorija 055 „Kita socialinė infrastruktūra, kuria prisidedama prie regioninės ir vietos 

plėtros“) į Veiksmų programos 8 prioriteto 8.1.3 uždavinį „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų 

grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ (ERPR išlaidų kategorija 053 „Sveikatos priežiūros infrastruktūra“).  

Atitinkamai dėl šios priežasties mažėja finansinio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane.  

 

1.3. Šiuo Veiksmų programos pakeitimu siūloma keisti investicinių prioritetų įgyvendinimo veiklų aprašymą, konkretaus uždavinio 

aprašymą, rodiklius bei išlaidų paskirstymą pagal išlaidų kategorijas (kiti pakeitimai nesusiję su aukščiau nurodytais lėšų perskirstymais 

tarp prioritetų): 

 

Veiksmų programos 4 prioritetas 

Atsisakoma veiklos, skirtos biokuro mobilizavimui, logistikai ir sandėliavimui bei perskirstomos lėšos naujai išmaniosios 

apskaitos modernizavimo veiklai. Biokuro mobilizavimo, logistikos ir sandėliavimo veiklos bus finansuojamos Klimato kaitos programos 

lėšomis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. D1-129), siūloma šios veiklos nebefinansuoti, o jai numatytas 

lėšas skirti išmaniosios apskaitos modernizavimui. ES išmanioji apskaita suvokiama kaip esminė priemonė siekti pagrindinių ES klimato ir 

energetikos politikos strategijos tikslų. Pakeitimas atitinka ES vidaus rinkos direktyvą (2009/72/EC) ir jos pataisymą (2016/0380(COD)), 

kurioje nurodyta, kad visi šilumos ir karšto vandens skaitikliai turi būti pakeisti į nuotolinio nuskaitymo iki 2027 metų.  

Atsižvelgiant į tai, siūloma tikslinti 4.1 investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklų aprašymą, išbraukiant biokuro mobilizavimo ir 

logistikos veiklas. Dėl minėtų pakeitimų naikinamas 4.1.1 uždavinio SaF rodiklis „Įsigyti nauji biokuro žaliavos mobilizavimo, biokuro 

gamybos bei transportavimo įrenginiai“, praplečiamas 4.3.2 uždavinio „Padidinti energijos suvartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir 

namų ūkiuose“ aprašymas, papildomas 4.3 investicinio prioriteto įgyvendinimo veiklų aprašymas nauja išmaniosios apskaitos modernizavimo 

veikla. Taip pat iš 4 prioriteto SaF išlaidų kategorijos 011 „Atsinaujinančioji energija: biomasės“ 2,75 mln. eurų perkeliama į SaF išlaidų 

kategoriją 016 „Itin veiksminga bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir centralizuotas šilumos tiekimas“. 

Papildoma, kad paskirstytosios elektros energijos generacijos plėtra gali būti vystoma ne tik individuliuose namų ūkiuose ir 

perskirstomos lėšos šiai veiklai iš to paties prioriteto intervencijų kategorijos. Siekiant Nacionalinės energetinės nepriklausomybės 

strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Nacionalinės energetinės 

nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – NENS), 25.1.2 papunktyje nurodyto tikslo, kad iki 2020 metų sukūrus palankią investicijų 

aplinką, būtų ne mažiau kaip 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių gaminančio vartotojo schemą, decentralizuotos generacijos 

individualiuose namuose nepakanka. Todėl siūloma praplėsti paskirstytosios elektros energijos generacijos plėtros veiklą. Lietuvos saulės 

energetikos asociacijos skaičiavimais, pasitelkus tik Lietuvoje esančius individualius (vienbučius / dvibučius) namus su vidutine 7 kW galia, 

reikėtų saulės elektrines įrengti mažiausiai ant kas antro vienbučio gyvenamojo namo. Taigi, 34 tūkst. elektros energijos vartotojų, naudojančių 

gaminančio vartotojo schemą, tikslo neįmanoma įgyvendinti nepasitelkiant smulkiausiųjų vartotojų, gyvenančių daugiabučiuose (Lietuvos 

Respublikoje yra 38 tūkst. daugiabučių namų). Lietuvos Respublikos Seimui 2019 m. birželio 6 d. priėmus Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 13, 14, 20 ir 20(1) straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2200, įteisinta galimybė 

gaminantiems vartotojams gaminti ir vartoti elektros energiją geografiškai skirtingose vietose, o tai savo ruožtu užtikrina didesnį 
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daugiabučiuose gyvenančių asmenų įsitraukimą į elektros energijos gamybą. Atsižvelgiant į ekspertų ir socialinių-ekonominių partnerių 

pateiktą informaciją, labiausiai tikėtina, kad bus įrengiamos saulės elektrinės, nes vėjo elektrinių statyba gali užtrukti.  

Šilumos tiekimo bendrovių 2017 m. duomenimis, 2017 metais Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektoriuje iš 

biomasės buvo pagaminta jau beveik 70 proc. šilumos, gamtinių dujų dalis nesiekė nė 30 proc. Tai reiškia, kad NENS 25.2.2. papunktyje 

nustatytas tikslas, kad CŠT sistemose energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis sieks 70 proc. iki 2020 metų, dėl biokuro panaudojimo 

yra pasiektas. Atsižvelgiant į tai ir įvertinus suplanuotų lėšų ir parengtų / planuojamų parengti ir įgyvendinti projektų skaičių, mažinamos 

biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimo ir biokuro panaudojimo skatinimo šilumos energijai gaminti veikloms skirtos lėšos.  

Dėl aukščiau paminėtų pakeitimų iš 4 prioriteto SaF išlaidų kategorijos 011 „Atsinaujinančioji energija: biomasės“ 8 mln. eurų 

perkeliama į SaF išlaidų kategoriją 010 „Atsinaujinančioji energija: saulės“. 

 

Veiksmų programos 9 prioritetas 

Techninės klaidos taisymas: Veiksmų programos pakeitimu, kurį Europos Komisija patvirtinto 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 

C(2019) 4959, buvo pritarta Veiksmų programos 9 prioriteto 9.1.3 konkretaus uždavinio produkto rodiklio „Švietimo ir kitų švietimo tiekėjų 

įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau kaip viena edukacinė erdvė“ siektinos reikšmės (2023 

m.) padidinimui nuo 180 iki 900. Atitinkamai turėjo būti pakeista šio rodiklio reikšmė Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane. Atsižvelgiant 

į tai, siūlome minėto rodiklio reikšmę Prioriteto veiklos rezultatų peržiūros plane pakoreguoti. 

 

2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos tikslų. 
Siūlomi pakeitimai prisidės prie strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslų bei tikslesnio strategijos tikslų 

pasiekimo planavimo, padės palaikyti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat prisidės prie tinkamo ir kokybiško Veiksmų programos 

įgyvendinimo bei stebėsenos vykdymo. Pakeitimais bus prisidedama prie Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius 

naudojanti Europa“ siekio pereiti prie klimato pokyčiams pažangaus ūkio iki 2015 m., užtikrinant reagavimą į stichines nelaimes kovojant su 

klimato kaita, kadangi nauji gelbėjimo moduliai leis užtikrinti veiksmingesnį klimato kaitos sukeltų reiškinių padarinių likvidavimą. 

Siūlomi pakeitimai taip pat geriau prisidės prie pavyzdinės iniciatyvos „Europos kovos su skurdu planas“ siekio gerinti sveikatos peižiūros 

paslaugų prieinamumą, kadangi mažins regioninius skirtumus bei nelygybę sveikatos priežiūros srityje, užtikrinant, jog augimo naudą pajustų 

visi bei skatins kurti ir naudoti internetines sveikatos paslaugas. 

 

3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų.  

Siūlomi pakeitimai (lėšų didinimas 5 ir 8 prioritetams ir lėšų mažinimas 6 ir 7 prioritetams bei lėšų perskirstymas 4 prioritetete) prisidės 

prie geresnio Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos minėtų prioritetų tikslų ir rodiklių įgyvendinimo. 

Pagal teikiamą siūlymą pakeitus Veiksmų programą ir toliau bus užtikrintas 5 prioriteto 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato kaitos 

atsirandančius nuostolius“ uždavinio įgyvendinimas, nes Lietuvoje daugėja įvykių, susijusių su besikeičiančia klimato kaita, ir šie įvykiai 

pastaruoju metu tampa vis didesni, jų padaroma žala tiek aplinkai, tiek žmogui, tiek šalies ekonomikai vis didėja, todėl didėja ir gelbėjimo 

modulių naudojimo intensyvumas. 
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Siūlomi pakeitimai taip pat prisidės prie geresnio Veiksmų programos 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę 

ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ veiklos – efektyvių ir inovatyvių sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo infrastruktūros (fizinės ir informacinės) modelių diegimas bei plėtojimas, didinant sveikatos priežiūros paslaugų (sveikatos 

ugdymo, profilaktinių, ankstyvosios diagnostikos, medicininės reabilitacijos ir sveikatos grąžinimo, kt.) prieinamumą ir kokybę tikslinių 

teritorijų gyventojams, siekiant stiprinti tarp šių gyventojų paplitusių pagrindinių lėtinių ligų (kraujotakos sistemos ligų, cerebrovaskulinių ligų, 

onkologinių susirgimų) ir išorinių mirties priežasčių rizikos veiksnių prevenciją ir jų valdymą bei mažinti šių ligų lemiamą priešlaikinį 

mirtingumą ir neįgalumą – įgyvendinimo. 

 

4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

Keičiami Veiksmų programos 4, 5 ir 6 prioritetų rodikliai leis geriau prisidėti prie Veiksmų programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

Didinamas Veiksmų programos 5 prioriteto rodiklis prisidės prie geresnio veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano vykdymo. 

Mažinamas Veiksmų programos 6 prioriteto rodiklis bei naikinamas 4 prioriteto rodiklis neturės neigiamos įtakos veiksmų programos 

uždavinių pasiekimui.  

Atsižvelgiant į tai, kad Kaimo plėtros programa su atitinkamu lėšų paskirstymu patvirtinta Europos Komisijos, pakeitimas papildomos 

įtakos Kaimo plėtros programai neturės. 

Taip pat žr. 1 Veiksmų programos keitimo pagrindimo punktą. 

 

5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal Veiksmų programos prioritetus), 

išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas Veiksmų programoje.  

Siūlomu pakeitimu keisis Veiksmų programos finansavimo plano 5–7 ir 8 prioritetų lėšų paskirstymas bei 4–8 prioritetų išlaidų 

pasiskirstymas pagal išlaidų kategorijas. 

Veiksmų programos finansavimo plano keitimai, taip pat lėšų pasiskirstymo pagal išlaidų kategorijas keitimai neigiamo poveikio, siekiant 

numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos tikslų ir prioritetų, neturės. 

Atsižvelgiant į tai, kad Kaimo plėtros programa su atitinkamu lėšų paskirstymu patvirtinta Europos Komisijos, pakeitimas papildomos 

įtakos Kaimo plėtros programai neturės. 

Taip pat žr. 1 Veiksmų programos keitimo pagrindimo punktą. 

 

6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

Siūlomas pakeitimas turės įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

naudojimo plano, patvirtinto LRV nutarimu, vykdymui: bus patikslintos Veiksmų programos 5–8 prioritetų bendros vertės ir paskirstymas 

pagal ministerijas; pakeitimai 4–8 prioritetuose leis efektyviau panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas. 
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7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui 

Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

Siūlomi pakeitimai turės įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų paskirstymui Veiksmų programos 

prioritetams įgyvendinti: bus patikslintos Veiksmų programos 5–8 prioritetų vertės pagal ministerijas ir peržiūrėtas šių pakeitimų poveikis ES 

fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir veiklos lėšų rezervo paskirstymui. 

 

8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis). 

Žr. 1 Veiksmų programos keitimo pagrindimo punktą. 

 
* Esant siūlymui pakeitimo projektą teikti skubos tvarka, pakeitimo pagrindimo dokumentai pateikiami ir anglų kalba. 

 


