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Sudaryti 106 regionų projektų sąrašai už 

400,439 mln. EUR ES fondų lėšų (43,55 

proc.) (I)

Pagal šias priemones:

1. VRM „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“ 
– 8 sąrašai, kuriuose yra 14 projektų už 5,647 mln. EUR ES 
fondų lėšų (99,99 proc.). 

2. AM „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“– 10 sąrašų, 
kuriuose yra 16 projektų už 60,796 mln. EUR ES fondų lėšų 
(99,96 proc.). 

3. SADM „Socialinio būsto fondo plėtra“ – 10 sąrašų, kuriuose 
yra 60 projektų už 48,092 mln. EUR ES fondų lėšų (96,32 proc.). 

4. AM „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ –
10 sąrašų, kuriuose yra 57 projektai už 132,806 mln. EUR ES 
fondų lėšų (94,95 proc.). (1 PP vertinamas).



Sudaryti 106 regionų projektų sąrašai (II)

5. AM „Kraštovaizdžio apsauga“ – 10 sąrašų, kuriuose yra 57 
projektai už 16,720 mln. EUR ES fondų lėšų (74,97 proc.). Sąrašus 
numatoma papildyti iki 2018 m. III ketv. (1 PP vertinamas).

6. SADM „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“– 9 sąrašai, 
kuriuose yra 34 projektai už 11,741 mln. EUR ES fondų lėšų (68,14 
proc.). Sąrašus numatoma sudaryti/papildyti iki 2016 m. IV ketv. (1 
PP įvertintas, 21 PP vertinamas).

7. ŪM „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 
informacinės infrastruktūros plėtra“ – 8 sąrašai, kuriuose yra 12 
projektų už 3,225 mln. EUR ES fondų lėšų (55,68 proc.). Sąrašus 
numatoma sudaryti/papildyti iki 2018 m. IV ketv. (1 PP įvertintas, 1 
PP vertinamas).

8. SM „Vietinių kelių vystymas“ – 7 sąrašai, kuriuose yra 49 projektai
už 25,156 mln. EUR ES fondų lėšų (39,65 proc.). Sąrašus numatoma 
sudaryti/papildyti iki 2016 m. IV ketv. (10 PP įvertinti, 44 PP vertinami). 

9. KM „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ – 4 
sąrašai, kuriuose yra 9 projektai už 3,421 mln. EUR ES fondų lėšų 
(30,44 proc.). Sąrašus numatoma sudaryti/papildyti iki 2016 m. IV 
ketv. (8 PP įvertinti, 26 PP vertinami).



Sudaryti 106 regionų projektų sąrašai (III)

10. KM „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ – 6 sąrašai, 
kuriuose yra 17 projektų už 11,845 mln. EUR ES fondų lėšų (26,37 proc.). 
Sąrašus numatoma sudaryti/papildyti iki 2016 m. IV ketv. (8 PP įvertinti, 9 PP 
vertinami).

11. VRM „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ – 4 sąrašai, kuriuose yra 16 
projektų už 35,977 mln. EUR ES fondų lėšų (25,99 proc.). Sąrašus numatoma 
sudaryti/papildyti iki 2018 m. IV ketv. (2 PP vertinami).

12. AM „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ –
4 sąrašai, kuriuose yra 8 projektai už 20,092 mln. EUR ES fondų lėšų (28,70 
proc.). Sąrašus numatoma sudaryti/papildyti iki 2016 m. IV ketv. (16 PP 
įvertinti, 8 PP vertinami).

13. VRM „Miestų kompleksinė plėtra“ – 8 sąrašai, kuriuose yra 16 projektų
už 16,955 mln. EUR ES fondų lėšų (17,18 proc.). Sąrašus numatoma 
sudaryti/papildyti iki 2018 m. IV ketv. (2 PP įvertinti, 11 PP vertinami).

14. VRM „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ – 6 sąrašai, kuriuose 
yra 10 projektų už 6,774 mln. EUR ES fondų lėšų (15,08 proc.). Sąrašus 
numatoma sudaryti/papildyti iki 2018 m. IV ketv. (1 PP įvertintas, 13 PP 
vertinami).

15. SM „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ – 2 sąrašai, 
kuriuose yra 10 projektų už 1,192 mln. EUR ES fondų lėšų (13,72 proc.). 
Sąrašus numatoma sudaryti/papildyti iki 2016 m. IV ketv. (14 PP įvertinti, 14 
PP vertinami).



Paskelbti/šiuo metu skelbiami kvietimai 

teikti projektinius pasiūlymus pagal 

priemones, pagal kurias nėra sudaryta 

sąrašų

 Paskelbti kvietimai:

1. VRM „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 
savivaldybėse“ – sąrašus numatoma sudaryti iki 2017 m. IV 
ketv.

2. ŽŪM „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 
vietovėse“ – sąrašus numatoma sudaryti iki 2017 m. kovo 6 d. 
(353 PP vertinami).

 Skelbiami kvietimai:

1. ŠMM „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ –
sąrašus  numatoma sudaryti iki 2017 m. II ketv.

2. SM „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko 
atnaujinimas“ – sąrašus  numatoma sudaryti iki 2017 m. I 
ketv.



Nepatvirtinti 6 priemonių PFSA
(Finansų ministerijai pateikti derinti 2 priemonių PFSA)

Susisiekimo ministerija:

„Darnaus judumo priemonių diegimas“.

Švietimo ir mokslo ministerija:

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“;

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Sveikatos apsaugos ministerija:

„Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 
efektyvumo didinimas“;

„Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“;

„Socialinės paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 
pacientams įgyvendinimas“.



Projektiniai pasiūlymai

 Gavome 971 PP.

 Įvertinome 459 PP.

 Vienam PP, pateiktam su investicijų projektu, pastabas 
teikėme vidutiniškai 2,7 karto.

 Vienam PP, pateiktam be investicijų projekto, pastabas 
teikėme vidutiniškai 2 kartus.

6 PP, kuriais planuoti regionų projektai, esame įvertinę kaip 
negalimus įtraukti į regionų projektų sąrašus (VRM „Miestų 
kompleksinė plėtra“ (3 PP), VRM „Kaimo gyvenamųjų vietovių 
atnaujinimas“ (1 PP), AM „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo 
surinkimo infrastruktūros plėtra“ (2 PP)).

12 PP savivaldybių prašymu buvo nutrauktas PP vertinimas.



Neigiamai PP įvertinti, nes:

Projektas neatitinka ITVP.

Projektas neatitinka RPP.

Projektas neatitinka  savivaldybės strateginio veiklos 

plano.

Projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti 

naudojamos investicijų likutinės vertės, veiklos pajamų ir 

išlaidų bei naudos prielaidos yra nepagrįstos.



Savivaldybių prašymu 

nutrauktas PP vertinimas, nes:

Iš esmės reikėjo pakeisti pateiktą PP ir investicijų 

projektą.

IP visiškai neatitiko IP rengimo metodikos.

Projektas neatitiko specialiųjų atrankos kriterijų 

(savivaldybės strateginio veiklos plano).

Suplanuotos projekto veiklos neatitiko remiamų veiklų ir 

joms nustatytų reikalavimų (suplanuotas projektas buvo 

netinkamas finansuoti).



IP kokybė
IP kokybė per 2016 m. metus šiek tiek gerėja (2016 m. I pusmetį 
pastabas teikdavome dažniausiai po 4-5 kartus, o 2016 m. II pusmetį 
pastabas teikiame po 2-3 kartus (dažnai tas pačias)).

Pirmą kartą pateikus pastabas dažnai būna patikslinamas PP, o IP 
„pamirštama“ patikslinti.

Pagrindinės klaidos:

1. Skiriasi PP ir IP pateikiama informacija.

2. Nepagrindžiamas projekto poreikis, projekto analizė nepagrindžia 
projektu sprendžiamos problemos.

3. Neaprašomas viešosios paslaugos teikimas ir viešosios paslaugos 
teikimo problemos, tačiau pateikiama daug perteklinės informacijos.

4. Neteisingai nurodomi lėšų šaltiniai, projektu privalomi siekti rodikliai 
apskaičiuojami neteisingai. 

5. Nenurodomos ar neteisingai nurodomos pajamos, išlaidos, 
reinvesticijos projekto įgyvendinimo metu ir po jo.

6. Nepagrįstai atmetamos projekto alternatyvos ar neišnagrinėjamos 
privalomos alternatyvos.

7. Neaprašoma projekto atitiktis PFSA nustatytiems reikalavimams.

8. Neatliekamas rizikos vertinimas. 

9. Neteisingai nurodoma projekto pradžia ir pabaiga.

10. Neaprašomas projekto parengtumas.



Pasiūlymai dėl IP kokybės
Savivaldybių darbuotojams detaliai išnagrinėti mūsų 

teikiamas pastabas dėl PP ir IP bei atsakingai tikslinti 

dokumentus.

Savivaldybių darbuotojams aktyviau patiems dalyvauti 

PP ir IP rengime bei tikslinime.

Savivaldybių darbuotojams atsakingai patikrinti 

konsultantų parengtus bei patikslintus teikiamus PP ir IP.

Siekdami padėti savivaldybių darbuotojams:

1. Parengsime atmintinę dėl IP atitikties IP rengimo 

metodikai.

2. Ir toliau geranoriškai bendradarbiausime, to paties tikimės 

ir iš Jų.



Sėkmės darbuose!


