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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2006 m. Ūkio ministerija, vykdydama savo misiją ir siekdama 5 strateginių tikslų, vykdė 20
programų; įstaigos prie Ūkio ministerijos 2006 m. vykdė 9 programas. Ūkio ministerijos
programoms vykdyti buvo patvirtinta 954612,0 tūkst. Lt (iš jų: 615099,2 Europos Sąjungos lėšos,
134741,9 tūkst. Lt bendrojo finansavimo uţtikrinimui skirtos lėšos, 348655,0 lėšos perkeltos iš
2005 m.).
Ţemiau pateikiami svarbiausi įgyvendinant programas pasiekti rezultatai (detali informacija
apie programų vykdymą pateikiama dalyje „Institucijos vykdytos programos“).
Ūkio ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu paskirta pagrindine
institucija, koordinuojančia VIRS ataskaitos parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos
Vyriausybei) 2006 m. parengė Valstybės ilgalaikės raidos strategijos (toliau – VIRS) įgyvendinimo
2005 metais ataskaitą, kurioje komentuojamas svarbiausių VIRS ir susijusiuose strateginiuose
dokumentuose iškeltų tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas; taip pat patobulino Ūkio ministerijos
interneto puslapyje nuo 2005 m. veikiančią VIRS įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo)
kompiuterizuotą sistemą.
Uţtikrinant efektyvią 2005 m. patvirtintos Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos įgyvendinimo stebėseną, 2006 m. sukurta Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos įgyvendinimo ir stebėsenos struktūra. Taip pat parengta pirmoji metinė
Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos įgyvendinimo paţangos ataskaita,
kuriai 2006 m. spalio 11 d. pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2006 m. spalio 13 d. Lietuvos
Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas, 2006 m. spalio 13 d. ataskaita pateikta Europos
Komisijai. Atsiţvelgiant į Europos Komisijos pateiktas rekomendacijas ir 2006 metų įgyvendinimo
rezultatus, pradėtas Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos atnaujinimas.
Siekdama skatinti investicijas į ţmogiškuosius išteklius, ţinias ir inovacijas, taip pat plyno
lauko investicijas, investicijas į viešąją infrastruktūrą ir pramoninių zonų kūrimą, Ūkio ministerija
2006 metais parengė Investicijų skatinimo programos projektą, padėsiantį vykdyti kryptingą
investicijų skatinimo politiką (iki šiol Lietuva nebuvo sukūrusi programinės sistemos, kaip įrankio,
padedančio pritraukti uţsienio ir plėtoti vidaus investicijas, todėl pralaimi konkurencinėje kovoje,
kai reikia pritraukti stambius ir strateginius investuotojus).
2006 metais buvo parengtas Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo, Vietos savivaldos
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurio tikslas – gerinti teisinę aplinką privataus kapitalo
investavimui koncesijos būdu, tikslinant Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo ir kitų susijusių
įstatymų nuostatas ir tuo siekiant skatinti privataus kapitalo investicijas į viešąjį sektorių koncesijos
pagrindais, taip pat suderinti Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą su naujos redakcijos
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Šie įstatymų pakeitimai patobulino teisinius
pagrindus spręsti praktikoje kylančias problemas: aiškiau nustatė koncesijos apibrėţtį, apibrėţė
turto valdymo ir (ar) naudojimo sąlygas, koncesijų sutarčių viešumą, trukmę, imperatyvias
koncesijos sutarčių sąlygas, viešosios nuosavybės perdavimo ribojimą, finansinių įsipareigojimų
mastą, metodinį vadovavimą koncesijoms, koncesijų suteikimo kontrolę bei koncesijų sutarčių
vykdymo prieţiūrą.
Siekiant sustiprinti šalies ūkio konkurencinį potencialą buvo parengta taikomoji mokslinio
tyrimo studija – Finansinių paskatų mokslinius tyrimus ir technologijų plėtojimą bei inovacinę
veiklą vykdantiems ūkio subjektams sistemos tobulinimo galimybių studija, kurioje išanalizuotos
finansinių paskatų taikymo prielaidos bei galimybės mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą bei
inovacinę veiklą vykdantiems ūkio subjektams visoje proceso „mokslas–verslas“ grandinėje.
Įmonių vykdomiems projektams (iš jų ir EUREKA) iš dalies finansuoti Ūkio ministerija skyrė
4,16 mln. litų. Siekiant didinti pramonės konkurencingumą buvo remiamos klasterizacijos
iniciatyvos: 2006 m. parengta pirmoji klasterizacijos ţemėlapio dalis; pradėti įgyvendinti
klasterizaciją skatinantys projektai. Taip pat 2006 m. buvo uţsakytas ir atliktas mokslinio tyrimo
darbas „Pramonės konkurencingumo vertinimo sistemų, naudojamų pasaulinėje praktikoje, analizė
ir modelio, taikytino Lietuvoje, parengimas“ (remiantis šio mokslinio tyrimo darbe parengta
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metodika, bus atliekamas pagrindinių pramonės šakų konkurencingumo vertinimas, kurio metu bus
išanalizuotos konkrečių šakos įmonių konkurencingumo problemos bei pasiūlomi būdai joms
spręsti).
Vykdydama aktyvią eksporto plėtros ir skatinimo, esamų rinkų išlaikymo ir naujų įvaldymo
sričių politiką, Ūkio ministerija parengė Prekių eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių išveţimo į
ES valstybes nares plėtros ir skatinimo 2006–2008 metų strateginių krypčių ir įgyvendinimo
priemonių aprašus, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2006 m. kovo 15 d.
nutarimu Nr. 253.
Stiprinant Lietuvos verslui atstovaujančių Lietuvos Respublikos komercijos atašė tinklą, 2006
metais parengti ir patvirtinti 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl Komercijos atašė
pareigybės steigimo 2006–2008 metų programos patvirtinimo pakeitimo, kuriuose nustatyta 2006
m. įsteigti komercijos atašė pareigybę Kazachstane ir 2007 m. įsteigti komercijos atašė pareigybę
Estijoje. Įgyvendinant Komercijos atašė pareigybių steigimo 2006–2008 m. programą, buvo
parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl komercijos atašė pareigybių
steigimo Baltarusijoje, Kazachstane, Kinijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje.
2006 m. baigta skirstyti visa administruojama verslo, energetikos ir turizmo sričių 2004–2006
m. ES struktūrinių fondų parama. Per šį laikotarpį sudaryta (kontraktuota) 105 proc. sutarčių.
Pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama jau įgyvendinti 37 projektai. 25 proc. paramos jau
išmokėta (visa parama bus išmokėta įgyvendinus visus projektus iki 2008 m. pabaigos).
Dėl pasikeitusio ES vartojamo maţų ir vidutinių įmonių apibrėţimo 2006 m. buvo parengtas
Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (2006 m.
balandţio mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam Lietuvos
Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui ir pateikė jį
svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba liepos mėnesį sudarė
darbo grupę šiam įstatymui patobulinti, į kurios sudėtį buvo įtraukti ir verslo asocijuotų struktūrų
atstovai. Šiuo metu Ūkio ministerija rengia išvadas dėl patobulinto įstatymo projekto).
Lietuvai esant ES nare, verslui atsiveria naujos galimybės pasirenkant europinio lygmens
veiklos teisinę formą. Tam, kad būtų pagerintos verslo sąlygos ir sudarytos galimybės juridiniams
asmenims, kurių veikla neapsiriboja vien vietos poreikių tenkinimu, planuoti ir vykdyti veiklą pagal
bendras taisykles visos Bendrijos mastu, atsakingai rengtasi naujos teisinės formos – Europos
kooperatinės bendrovės – atsiradimui nuo 2006 m. rugpjūčio 18 d., kai įsigaliojo Tarybos
Reglamentas Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto. Siekdama uţtikrinti
minėto Reglamento taikymą, Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių
bendrovių įstatymo projektą. Įstatymas priimtas 2006 m. birţelio mėnesį.
Siekiant sudaryti teisines prielaidas įmonėms teikti juridinių asmenų registrui dokumentus
elektronine forma, iš registro gauti dokumentų kopijas bei duomenų išrašus elektronine forma, taip
pat savanoriškai teikti juridinių asmenų registrui dokumentų ir duomenų vertimus į vieną ar kelias
oficialias ES valstybių narių kalbas, kaip tai nustato Europos Parlamento ir Tarybos priimtas
bendrovių teisės Pirmosios Tarybos direktyvos 68/151/EEB pakeitimas, 2006 m. liepos mėnesį
buvo priimtas Ūkio ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
pakeitimo įstatymas. Ūkio ministerija taip pat aktyviai prisidėjo rengiant ir minėtas teisines
prielaidas įtvirtinančius Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimus.
Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimus, kuriais
siekiama papildyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą nuostatomis dėl viešųjų įstaigų
veiklos sričių nustatymo, taip pat dėl tam tikrų viešosios įstaigos pertvarkymo į labdaros ir paramos
fondą bei biudţetinę įstaigą ypatumų tam, kad pertvarkant viešąsias įstaigas į kitos teisinės formos
juridinius asmenis arba joms pasibaigiant valstybės turtas nebūtų prarastas (įstatymas priimtas 2007
m. sausio 18 d.).
Tam, kad būtų supaprastintas ribotos atsakomybės bendrovių kapitalo klausimų
reglamentavimas, išlaikant akcininkų ir kreditorių teisių apsaugos uţtikrinimą, 2006 metais Ūkio
ministerija rengėsi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2006/68/EB, keičiančios Antrąją
Tarybos direktyvą dėl kapitalo klausimų, įgyvendinimui (šios direktyvos pakeitimas valstybėms
suteikia teisę leisti bendrovėms paprasčiau tvarkyti savo kapitalą, kartu joms sudaroma galimybė

5
greičiau bei maţesnėmis sąnaudomis reaguoti į pasikeitimus rinkoje. Tai lemtų šalies verslo
efektyvumo ir konkurencingumo stiprinimą).
Siekiant didinti viešumą ir vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d.
nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ 3.3 punkto
pavedimą (kuriuo Ūkio ministerija įpareigota atlikti Viešųjų pirkimų centralizavimo galimybių
studiją ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl centralizuotų pirkimų sistemos
sukūrimo), atlikta viešųjų pirkimų centralizavimo galimybių studija. Atsiţvelgiant į studijoje atliktą
viešųjų pirkimų centralizavimo galimybių analizę ir pateiktus pasiūlymus, parengtas ir pateiktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybei svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas,
kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2007 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 50 „Dėl
centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“.
Ūkio ministerija aktyviai vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatą
„Diegti naujas paramos verslui formas, taip pat ir finansines (rizikos kapitalas, mikrokreditai). 2006
m. buvo atrinkti 3 mikrokreditavimą vykdysiantys bankai (AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos
bankas ir AB DnB NORD bankas), kurie 2006 m. rugsėjo mėnesį pradėjo teikti mikrokreditus
(paskolas maţoms ir vidutinėms įmonėms iki 25 000 EUR ar ekvivalentu kita valiuta). Nuo 2006 m.
rugsėjo mėn. pradţios iki 2006 m. gruodţio 31 d. bankai suteikė mikrokreditus 266 įmonėms ir
išnaudojo 66 proc. skirtų lėšų. 90 proc. mikrokreditų suteikta mikroįmonėms, 9 proc. – maţoms
įmonėms, 1 proc. – vidutinėms įmonėms.
Siekiant įteisinti asocijuotų verslo institucijų lygiavertį dalyvavimą rengiant įstatymų ir kitų
teisės aktų projektus, vykdant fondų, skirtų verslo plėtrai skatinti, naudojimo prieţiūrą, svarstant ir
sprendţiant kitus aktualius ūkio ir verslo plėtros klausimus, 2006 metais parengtas nutarimo
projektas, pagal kurį vietoj Nuolatinės komisijos verslo sąlygų gerinimo klausimams spręsti
įsteigtas Investicijų skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo komitetas (Lietuvos Respublikos
Vyriausybė šį nutarimą patvirtino 2007 m. sausio 31 d.).
2006 m. parengtas atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos projektas, atitinkantis ES
rinkų atvėrimo ir liberalizavimo politiką, jame numatytos prioritetinės efektyvumo didinimo
kryptys. Nacionalinėje energetikos strategijoje (priimta 2007 m. sausio 18 d.) įvertinti svarbiausi
ekonomikos ir energetikos pokyčiai, panaudota sukaupta patirtis ir informacija, reikalinga
planuojant ir prognozuojant atskirų energetikos sektorių raidą, pateikti branduolinės energetikos
naudojimo Lietuvoje, Lietuvos energetikos sistemos integracijos į ES šalių sistemas, tiekimo
saugumo uţtikrinimo ir kiti aktualūs klausimai.
2006 m. taip pat parengtas ir Baltijos energetikos strategijos projektas, kuriame apibrėţtos
pagrindinės nuostatos dėl energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros, atsiţvelgiant į energijos
vartojimo efektyvumo, energetinio saugumo, darnios plėtros ir valdymo gerinimo aspektus.
Projekte akcentuojama energijos tiekimo silpnųjų ir stipriųjų pusių analizė, išryškinta energetikos
sektoriaus plėtrai kylanti grėsmė bei pasiūlyti bendri veiksmai, siekiant išvengti šios galimos
grėsmės ir padidinti Baltijos šalių energetinį saugumą. Baltijos energetikos strategijos projekte
nustatytos svarbiausios priemonės energetiniam saugumui uţtikrinti, kartu siekiama sumaţinti
neigiamą įtaką dėl priklausomybės nuo dominuojančio energijos importo iš vieno šaltinio ir
padidinti energijos tiekimo darnumą. Baltijos energetikos strategijos projektas Lietuvos, Latvijos ir
Estijos premjerams pateiktas 2006 m. gruodţio 8 d. Vilniuje vykusio premjerų susitikimo metu, kur
buvo nutarta Baltijos valstybių energetikos strategijos projektą apsvarstyti kiekvienoje šalyje.
Siekiant uţtikrinti saugios branduolinės energetikos nenutrūkstamumą, perimamumą ir
plėtrą, ne vėliau kaip 2015 m. pradėti eksploatuoti naują regioninę atominę elektrinę Baltijos šalių ir
regiono poreikiams tenkinti, 2006 m. pradėti rengti naujos atominės elektrinės statybai būtinų teisės
aktų projektai.
2006 m. įgyvendintas bendras Lietuvos–Latvijos–Estijos–Suomijos elektros energijos tinklų
sujungimo (Estlink) projektas (AB “Lietuvos Energija” turi 25 % Estlink akcijų ir galės
eksportuoti/importuoti apie 0,5 TWh elektros energijos per metus). Šiuo projektu pradėtas Baltijos
elektros energetikos rinkos sujungimas su Skandinavijos elektros energetikos rinka, sudaryta
galimybė dalyvauti Skandinavijos šalių elektros rinkoje, pagerinti apsirūpinimo elektros energija
patikimumą kartu sumaţinant priklausomybę nuo Rusijos.
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2006 m. rugsėjo mėn. Lietuvos ir Lenkijos Ūkio ministrai Varšuvoje pasirašė ketinimų
protokolą dėl Lietuvos ir Lenkijos elektros energetinių sistemų sujungimo bei bendradarbiavimo.
2006 m. gruodţio 8 d. Lietuvos (AB “Lietuvos Energija) ir Lenkijos (PSE SA) energetinės
kompanijos pasirašė bendrą susitarimą, pagal kurį numatoma įkurti bendrą įmonę projektui
įgyvendinti.
Kitas svarbus projektas - Lietuvos ir Švedijos elektros tinklų sujungimo projektas (SwindLit).
Teigiamu įvykiu naftos sektoriuje 2006 m. laikytinas sėkmingas AB „Maţeikių nafta“
pagrindinės akcijų dalies pardavimas Lenkijos akcinei bendrovei „Polski Koncern Naftowy Orlen
S.A.“ (toliau – PKN ORLEN). Uţ valstybei priklausančių AB „Maţeikių nafta“ akcijų dalį gauta
2,3 mlrd. litų. Pardavus akcijas pagrindinė AB „Maţeikių nafta“ akcininkė yra PKN ORLEN (turi
89,24%, Lietuvos Respublikos Vyriausybė – 9,98%, smulkieji akcininkai – 0,78%).
II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŢVALGA
Ūkio ministerijos, kaip ir kitų ministerijų, veiklai ir ūkio politikos formavimui įtakos turi
visi šalyje vykstantys procesai bei priimami sprendimai, taip pat Europos Sąjungos (toliau – ES)
prioritetinių sričių gairės.
2006 m. Lietuvos ekonomika vystėsi stabiliai, o BVP augimas Lietuvoje išliko vienas
didţiausių Europoje (išankstiniu vertinimu, bendrasis vidaus produktas Lietuvoje padidėjo 7,5 proc.
palyginti su 2005 m. duomenimis). Valstybės ekonominis saugumas yra stabilus (nors tam tikras
rizikos prielaidas tolygiam Lietuvoje ekonomikos vystimuisi sudaro tai, kad pagrindinis ūkio
plėtros veiksnys išlieka vidaus paklausa, skatinama intensyvaus skolinimosi ir sparčiai didėjančių
nominalių pajamų).
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) 2007 m. sausio mėn. įvertino Lietuvos 2006 m.
makroekonominius rodiklius ir ūkio plėtros perspektyvas. TVF pabrėţė sėkmingus Lietuvos
valdţios darbus, kurie leido pasiekti aukštų ekonominių laimėjimų. Tačiau spartus ekonomikos
augimas, TVF nuomone, kelia ir tam tikrų problemų (pvz., jei ilgą laiką sparčiau nei darbo našumas
didėtų atlyginimai, tai susilpnintų šalies tarptautinį konkurencingumą).
Viena pagrindinių išorinių grėsmių tebėra energetinė priklausomybė. 2006 metais sutrikęs dujų
ir naftos tiekimas į ES šalis išryškino Bendrijos priklausomybę nuo Rusijos energetikos išteklių ir dar
kartą patvirtino energetinio saugumo, tiesiogiai veikiančio ir politinį stabilumą, aktualumą.
Rusijos kaip patikimos energetinių išteklių tiekėjos įvaizdţio smukimas paskatino ES diskusijas
dėl bendros uţsienio energetikos politikos kūrimo. Vieningos ES uţsienio energetikos politikos
sukūrimas padėtų geriau uţtikrinti Lietuvos interesus energetikos sektoriuje tiek ES, tiek santykių su
Rusija srityje.
Lietuvai ypač aktualus yra gamtinių dujų tiekimas. Siekiant sustiprinti Lietuvos energetinį
saugumą būtina uţsitikrinti gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos alternatyvą ir gamtinių dujų atsargų
kaupimą šalyje. Taip pat svarbus ir naftos importo klausimas.
Pastaruoju metu, artėjant IAE uţdarymo terminui, aktualiu tampa aprūpinimo elektros
energija ateityje sprendimo klausimas, siejamas su naujos AE statyba ir elektros tiekimo linijos su
Lenkija nutiesimas.
Lietuva, įgyvendindama Lisabonos strategiją, iš 21 vietos pakilo į 20 (pagal Pasaulio
ekonomikos forumo vertinimą) ir Europos Komisijos metinėje paţangos ataskaitoje įvertinta gerai
(labai gera paţanga – 6 šalys, gera paţanga – 12, ribota paţanga – 7). Sukurta nacionalinės
Lisabonos strategijos įgyvendinimo ir stebėsenos sistema, kurią Europos Komisija pripaţino kaip
pavyzdį kitoms šalims. Europos Komisijos 2006 m. metinės paţangos ataskaitoje Lietuvai
rekomenduojama: toliau dėti pastangas ir stiprinti MTEP sistemą, kad būtų pasiektas ambicingas
tikslas, didinant viešojo sektoriaus išlaidas ir sudarant sąlygas verslui investuoti į MTEP; didinti
kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą, gerinant teritorinį mobilumą ir skatinant mokymąsi visą
gyvenimą, ypač įtraukiant vyresnio amţiaus darbuotojus; išlaikyti makroekonominį stabilumą ir
maţinti infliaciją; didinti tiesiogines uţsienio investicijas; tobulinti verslo pradėjimo sąlygas;
aplinkos apsaugą; gerinti jaunimo uţimtumą; skatinti verslumo mokymą; didinti vaikų prieţiūros
paslaugų skaičių; stiprinti profesinę sveikatą ir darbų saugą.
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Pasikeitus Vyriausybėms - naujos Vyriausybės programoje 2006–2008 m. išliko politinė
valstybės nuostata orientuota į ekonomikos augimą ir šalies konkurencingumo didinimą, palanki
investicijoms aplinkos bei tinkamos verslo plėtrai įstatyminės bazės sukūrimą narystės Europos
Sąjungoje sąlygomis, todėl ministerijai nereikėjo keisti savo strategijos patvirtintos 2006 metų
pradţioje (gal tik kaip prioritetinę iškelti energetikos sritį).
Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) plėtros ir skatinimo srityje vienas veiksnių,
nulėmusių šiai sričiai skirtų lėšų panaudojimo kryptis, buvo rengimasis sekančiam Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimui. Daug dėmesio praėjusiais metais buvo skirta
pasirengti finansiniams instrumentams įgyvendinti: iš valstybės lėšų pradėti teikti mikrokreditai,
rengtasi rizikos kapitalo fondų skatinimo investuoti su valstybės pagalba modelių diegimui.
Krypčių pasirinkimą pirmiausia lėmė besibaigiančio struktūrinių fondų lėšų skyrimo patirtis ir po
truputį gaunami šių lėšų panaudojimo rezultatai, o taip pat esama SVV situacija ir jos kitimo
tendencijos.
Taip pat paminėtina, kad 2006 m. balandţio mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybė
pritarė Ūkio ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektui ir pateikė jį Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti. Įstatymo projekte
numatyta tikslesnė ir objektyvesnė įmonių priskyrimo maţoms ir vidutinėms įmonėms tvarka padės
išvengti piktnaudţiavimo valstybės parama ir uţtikrinti, kad ši parama pagal įvairias paramos
schemas tektų toms įmonėms, kurioms labiausiai reikalinga. Taip valstybės biudţeto lėšos bus
panaudojamos efektyviau. Be to, įstatymo projekto nuostatomis siekiama skatinti rizikos kapitalo
investicijas į maţas ir vidutines įmones, mokslinių tyrimų rezultatų taikymą gamyboje, platesnį
inovacijų diegimą maţų ir vidutinių įmonių veikloje. Šiuo metu Ūkio ministerija rengia išvadas
Lietuvos Respublikos Seimo valdybos praėjusių metų liepos mėn. sudarytos darbo grupės
patobulintam įstatymo projektui.
Vykdydama aktyvią eksporto plėtros ir skatinimo, esamų rinkų išlaikymo ir naujų įvaldymo
sričių politiką, Ūkio ministerija parengė Prekių eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių išveţimo į
ES valstybes nares plėtros ir skatinimo 2006–2008 metų strateginių krypčių ir įgyvendinimo
priemonių aprašus, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2006 m. kovo 15 d.
nutarimu Nr. 253. Vadovaujantis šiuo dokumentų, eksporto skatinimas bus vykdomas kryptingiau
ir efektyviau.
2006 m. balandţio 5 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė direktyvą 2006/32/EB dėl
energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų. Šios direktyvos pagrindinis
tikslas – pradedant 2008 m. sausio 1 d. per 9 metus sutaupyti 9 proc. galutinės energijos, lyginant su
2001–2005 m. galutinio energijos suvartojimo lygiu. Šis tikslas yra įrašytas į atnaujintą Nacionalinę
energetikos strategiją. Šiuo metu rengiamas nacionalinis energijos vartojimo efektyvumo veiksmų
planas, kuriame bus numatytos teisinės, organizacinės, ekonominės, informacinės priemonės, kurių
reikia imtis, kad būtų įgyvendintas 9 metams nusistatytas energijos taupymo tikslas pastatų,
paslaugų, pramonės, transporto sektoriuose.
Patikslintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės energijos
vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programos patvirtinimo“ projektas ir šiuo
nutarimu tvirtinama Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programa bei jos įgyvendinimo priemonės. Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo
2006-2010 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonės, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443 ir paskelbtos leidinyje „Valstybės ţinios“
(Ţin., 2006, 54-1956).
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III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Strateginių tikslų įgyvendinimas
Ūkio ministerija vykdydama savo misiją - kurti palankią teisinę ir ekonominę aplinką ūkio
plėtrai ir taip uţtikrinti visuomenės gerovę bei uţimtumą - 2006 metais buvo išsikėlusi 5
strateginius tikslus.
1 tikslas „Uţtikrinti ekonomikos augimą, gerinant aplinką verslui ir investicijoms”.
Efekto kriterijai:
1. Bendrojo vidaus produkto realus prieaugis, proc.
Bendrojo vidaus produkto realus prieaugis, proc.
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2. Pramonės realizuotos produkcijos apimčių kitimas (padidėjimas (- sumaţėjimas) palyginti
su praėjusiais metais), proc.
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3. Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, proc.
Energijos vartojimo efektyvumo didėjimas
Lt
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4. Atvykusių į Lietuvą turistų skaičius, kai paslaugas teikia turizmo įmonės (padidėjimas (sumaţėjimas) palyginti su praėjusiais metais), proc.
Planuota, kad 2006 m. atvykusių į Lietuvą turistų skaičius padidės 5 proc. (oficialūs
duomenys bus paskelbti 2007 m. rugpjūčio mėn.).
2 tikslas „Skatinti verslumą, remti smulkųjį ir vidutinį verslą, siekti uţimtumo
didėjimo“.
Efekto kriterijus:
Verslumo lygis (įmonių skaičius 1000 gyventojų).
2006 m. planuota reikšmė – 16, tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis
galima būtų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, bus skelbiami anksčiausiai 2007 m. birţelio mėnesį.
Tikimasi, kad kryptingai įgyvendinant įvairias verslumo skatinimo priemones, šis rodiklis toliau
palaipsniui augs.
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3 tikslas „Remti aktyvesnį įmonių skverbimąsi į pasaulio rinkas, didinti Lietuvos
pramonės konkurencingumą, skatinant inovacijų diegimą ir produktyvumo didėjimą“.
Efekto kriterijai:
Pramonės realizuotos produkcijos apimtys,
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. mln. Lt
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*) projekcijos.
Šaltinis: Statistikos departamentas (projekcijos Ūkio ministerijos)

Pramonėje** sukuriama pridėtinė vertė, mln. Lt
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4 tikslas. Didinti energijos tiekimo saugumą ir naudojimo efektyvumą.
Efekto kriterijai:
1. Energijos tiekimo (gamybos, perdavimo, skirstymo) efektyvumo padidėjimas, procentiniais
punktais.
Planuotas kasmetinis padidėjimas po 1 proc. (išskyrus 2007 m. – 0,1 proc. dėl Ignalinos
atominės elektrinės planuojamo remonto trukmės) faktiškai pasiektas.
2. Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Energijos vartojimo efektyvumas 2006 m. išaugo 7 proc. (preliminarūs duomenys). Sukurta
BVP vertė palyginamosiomis 2000 m. kainomis sunaudojus 1 toną kuro naftos ekvivalentu viršijo
8,1 tūkst. Lt. Prognozuojama, kad 2007–2009 metais efektyvumas kasmet padidės 2 proc., o BVP
vertė, sunaudojus 1 toną kuro naftos ekvivalentu, 2009 metais pasieks 8,6 tūkst. Lt.
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3. Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo grafiko vykdymas, proc. (kasmet laikomasi 100
proc.).
Naftos produktų valstybės atsargos
(sukauptos valstybės lėšomis), dienomis
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4. Radiacinės avarijos pavojaus sumaţėjimas, proc.
Planuotas 2006 m. rodiklis (sumaţėjimas 15 proc.) – pasiektas.
5 tikslas. Uţtikrinti valstybės rezervo atsargų kaupimą ir tvarkymą.
Efekto kriterijus:
Sumaţintos neigiamos pasekmės mobilizacijos, ekstremalių situacijų atveju ir ekonominės
grėsmės sąlygomis
Strateginių tikslų įgyvendinimo rezultatams išmatuoti suformuotų efekto kriterijų skaitinė
išraiška pateikta 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto kriterijų 2006 m.
suvestinė“.

Institucijos vykdytos programos
ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA (kodas 01-01)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimą, funkcionavimą ir valdymą.
Programos uţdavinys:
Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų strategijos prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas
stabiliam šalies bendro vidaus produkto augimui.
Priemonių vykdymas:
2006 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo paskyrė uţ Valstybės
ilgalaikės raidos strategijos (toliau – VIRS) įgyvendinimą atsakingas institucijas ir nustatė tvarką
bei terminus, kuriais remiantis yra vykdomas VIRS metinės ataskaitos parengimas ir jos pateikimas
VIRS įgyvendinimo analizės ir stebėsenos (monitoringo) prieţiūros komisijai ir Vyriausybei.
Pagrindine institucija, koordinuojančia VIRS ataskaitos parengimą ir pateikimą minėtai komisijai
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei, yra paskirta Ūkio ministerija.
Ūkio ministerija parengė VIRS įgyvendinimo 2005 metais ataskaitą. Šiame dokumente
komentuojamas svarbiausių VIRS ir susijusiuose strateginiuose dokumentuose iškeltų tikslų ir
uţdavinių įgyvendinimas: faktiniai (statistiniai) tikslų įgyvendinimo ir uţdavinių vykdymo
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rezultatai ir juos nulėmę veiksniai. Išvadų ir pasiūlymų dalyje trumpai konstatuojami pasiekti
rezultatai, aktualiausios VIRS tikslų įgyvendinimo kliūtys, siūlomi jų sprendimo būdai. Ataskaitos
prieduose pateikiami aktualūs Lietuvos ir ES šalių statistiniai rodikliai bei VIRS įgyvendinti
padedančių strateginių dokumentų sąrašas. Ataskaitą galima rasti Ūkio ministerijos interneto
puslapyje www.ukmin.lt rubrikoje „Strategijos, programos, studijos“.
Taip pat patobulinta Ūkio ministerijos interneto puslapyje nuo 2005 m. veikianti VIRS
įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) kompiuterizuota sistema. Ji leidţia atlikti VIRS
įgyvendinimo stebėseną ir analizuoti gautus rezultatus. Sistemoje veikia statistinių rodiklių,
strateginių dokumentų ir mokslinių tyrimų duomenų bazės.
Uţtikrinant efektyvią 2005 m. patvirtintos Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo
programos įgyvendinimo stebėseną, 2006 m. sukurta Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos įgyvendinimo ir stebėsenos struktūra (Ūkio ministro 2006 m. birţelio 22
d. įsakymas Nr. 4-247). Rengiant Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programą, buvo
plačiai įtraukti socialiniai ir ekonominiai partneriai, mokslininkai, valstybinių institucijų atstovai ir
politikai, todėl stengiamasi uţtikrinti ir plačią jos įgyvendinimo partnerystę (į Nacionalinės
Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos įgyvendinimo stebėsenos struktūrą įtraukta daugiau
kaip 240 ţmonių).
2006 m. parengta pirmoji metinė Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos
įgyvendinimo paţangos ataskaita, kuriai 2006 m. spalio 11 d. pritarė Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, 2006 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas, 2006 m.
spalio 13 d. ataskaita pateikta Europos Komisijai. Atsiţvelgiant į Europos Komisijos pateiktas
rekomendacijas ir 2006 metų įgyvendinimo rezultatus, pradėtas Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programos atnaujinimas.
Lietuvai esant ES nare, verslui atsiveria naujos galimybės pasirenkant europinio lygmens
veiklos teisinę formą. Tam, kad būtų pagerintos verslo sąlygos ir sudarytos galimybės juridiniams
asmenims, kurių veikla neapsiriboja vien vietos poreikių tenkinimu, planuoti ir vykdyti veiklą pagal
bendras taisykles visos Bendrijos mastu, atsakingai rengtasi naujos teisinės formos – Europos
kooperatinės bendrovės – atsiradimui nuo 2006 m. rugpjūčio 18 d., kai įsigaliojo Tarybos
Reglamentas Nr. 1435/2003 dėl Europos kooperatinės bendrovės (SCE) statuto. Siekdama uţtikrinti
minėto Reglamento taikymą, Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių
bendrovių įstatymo projektą. Įstatymas priimtas 2006 m. birţelio mėnesį.
Siekiant sudaryti teisines prielaidas įmonėms teikti juridinių asmenų registrui dokumentus
elektronine forma, iš registro gauti dokumentų kopijas bei duomenų išrašus elektronine forma, taip
pat savanoriškai teikti juridinių asmenų registrui dokumentų ir duomenų vertimus į vieną ar kelias
oficialias ES valstybių narių kalbas, kaip tai nustato Europos Parlamento ir Tarybos priimtas
bendrovių teisės Pirmosios Tarybos direktyvos 68/151/EEB pakeitimas, 2006 m. liepos mėnesį
buvo priimtas Ūkio ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo
pakeitimo įstatymas. Ūkio ministerija taip pat aktyviai prisidėjo rengiant ir minėtas teisines
prielaidas įtvirtinančius Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimus.
Tobulindama verslo teisinį reglamentavimą, Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektą, kurio tikslas – aiškiau reglamentuoti įstatinio
kapitalo maţinimą, taip pat nustatyti, kad įstatinis kapitalas gali būti maţinamas siekiant išmokėti
bendrovės lėšų akcininkams, apibrėţti privalomas tokio lėšų išmokėjimo sąlygas ir procedūras. Šie
įstatymo pakeitimai nulems verslo reglamentavimo teisinio aiškumo padidėjimą, taip pat bus labiau
uţtikrinta kreditorių, akcininkų ir pačios bendrovės interesų apsauga. Įstatymas priimtas 2007 m.
sausio 12 d.
Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimus, kuriais
siekiama papildyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą nuostatomis dėl viešųjų įstaigų
veiklos sričių nustatymo, taip pat dėl tam tikrų viešosios įstaigos pertvarkymo į labdaros ir paramos
fondą bei biudţetinę įstaigą, kad pertvarkant viešąsias įstaigas į kitos teisinės formos juridinius
asmenis arba joms pasibaigiant valstybės turtas nebūtų prarastas. Įstatymas priimtas 2007 m. sausio
18 d.
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Siekdama pašalinti kliūtis Lietuvoje įsteigtoms bendrovėms jungtis su bendrovėmis,
įsteigtomis kitose ES šalyse, Ūkio ministerija pradėjo rengti įstatymo projektą, įgyvendinantį
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių
jungimosi, perţengiančio vienos valstybės ribas, kurį numatoma priimti 2007 metais. Priėmus teisės
aktus sumaţės teisinių bei administracinių procedūrų bendrovių jungimosi metu našta, taip bus
palengvintas bendrovių iš skirtingų ES valstybių, tarp jų ir Lietuvos, jungimasis.
Tam, kad būtų supaprastintas ribotos atsakomybės bendrovių kapitalo klausimų
reglamentavimas, išlaikant akcininkų ir kreditorių teisių apsaugos uţtikrinimą, 2006 metais Ūkio
ministerija rengėsi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2006/68/EB, keičiančios Antrąją
Tarybos direktyvą dėl kapitalo klausimų, įgyvendinimui. Šios direktyvos pakeitimas valstybėms
suteikia teisę leisti bendrovėms paprasčiau tvarkyti savo kapitalą, kartu joms sudaroma galimybė
greičiau bei maţesnėmis sąnaudomis reaguoti į pasikeitimus rinkoje.
2006 metais buvo parengtas Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo, Vietos savivaldos
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, kurio tikslas – gerinti teisinę aplinką privataus kapitalo
investavimui koncesijos būdu, tikslinant Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo ir kitų susijusių
įstatymų nuostatas ir tuo siekiant skatinti privataus kapitalo investicijas į viešąjį sektorių koncesijos
pagrindais, taip pat suderinti Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą su naujos redakcijos
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Šie įstatymų pakeitimai patobulino teisinius
pagrindus spręsti praktikoje kylančias problemas: aiškiau nustatė koncesijos apibrėţtį, apibrėţė
turto valdymo ir (ar) naudojimo sąlygas, koncesijų sutarčių viešumą, trukmę, imperatyvias
koncesijos sutarčių sąlygas, viešosios nuosavybės perdavimo ribojimą, finansinių įsipareigojimų
mastą, metodinį vadovavimą koncesijoms, koncesijų suteikimo kontrolę bei koncesijų sutarčių
vykdymo prieţiūrą.
Ūkio ministerija, siekdama valstybės turto privatizavimo ir valdymo efektyvumo, aiškumo ir
viešumo, kuo palankesnės aplinkos verslui, valstybės tiesioginio reguliavimo maţinimo, 2006
metais nemaţai dėmesio skyrė valstybės turto privatizavimo bendriesiems klausimams
priskiriamiems teisės aktams tobulinti.
Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. gruodţio 5 d. priėmė Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21 ir 22 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymą, kurio projektą parengė Ūkio ministerija. Šiuo įstatymu Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nuostatos suderintos su Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, įgyvendintos Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių rinkos įstatymo nuostatos, susijusios su įstatyme nustatytu akcijų pirkimu–pardavimu,
esant akcininko reikalavimui, padidintas valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo efektyvumas.
Siekiant išvengti galimų piktnaudţiavimo atvejų ir padidinti skaidrumą, įrašytos svarbesnės
nuostatos dėl viešo konkurso vykdymo proceso, nustatyta, kad tiesioginių derybų ar išperkamosios
nuomos būdu būtų privatizuojami tik tokie pastatai ar patalpos, į kuriuos investuoto dar neatlyginto
privataus kapitalo vertė yra didesnė nei ½ ne tik išsinuomotų pastatų ar patalpų, bet ir šiems
objektams priskirto ţemės sklypo vertės kartu paėmus.
Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. rugsėjo 21 d. priėmė Lietuvos Respublikos Valstybės
turto fondo įstatymo 1, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir 10 straipsnio pripaţinimo netekusiu galios
įstatymą, kurio projektą parengė Ūkio ministerija. Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Valstybės
turto fondo įstatymo nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių
įstatymu ir kitais teisės aktais, taip pat patikslinti dalies valstybės įmonės Valstybės turto fondo
patikėjimo teise valdomo turto perdavimo kitų asmenų nuosavybėn teisiniai pagrindai ir atsisakyta
kai kurių perteklinių normų.
Tikimasi, kad šie teisės aktai turės tam tikrą teigiamą įtaką verslo sąlygoms ir jo plėtrai, o
tinkamas jų įgyvendinimas lems palankesnės verslo aplinkos sudarymą.
Įgyvendindama Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimą, Ūkio ministerija naudoja
informacines technologijas sisteminti, apdoroti, kaupti, ir valdyti sukauptą informaciją, formuoti
ataskaitas, bei atlikti analizę ir tikslų vykdymo kontrolę. Ūkio ministerija ir jos specialistai yra
sukurtų valstybinių informacinių sistemų, duomenų bazių bei registrų duomenų vartotojai
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našesniam gebėjimų stiprinimui, siekiant kokybiškesnių rezultatų. Ūkio ministerijos informacinį
aprūpinimą sudaro ministerijos kompiuterinis tinklas įjungtas į internetinę erdvę. Visi ministerijos
darbuotojai įjungti į šį tinklą ir naudoja šiuolaikines informacines technologijas (el. paštą,
internetinę ir intranetinę erdves), tipines ir taikomąsias duomenų bazes Lietuvos plėtros politikos
formavimui ir įgyvendinimui pagrindiniuose ūkio sektoriuose.
Įgyvendinant priemonę „Lietuvos ūkio plėtros mokslinis tyrimas“ atlikti šie tyrimai: „Viešųjų
pirkimų centralizavimo galimybių Lietuvoje studijos parengimas“, „Bendrovių valdymo sistema,
valdymo modelio pasirinkimas ir funkcionavimo ypatumai“, „Bendrovių likvidavimo teisinio
reglamentavimo analizė“, „Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys ES valstybėse ir jų veiklos
organizavimo principai“.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo
kriterijais:
1. Mokslinio tyrimo darbų panaudojimas, procentais (planuota 90,0 proc., faktiškai 95,6
proc.),
2. Aktualizuotų duomenų bazių, eksploatuojamų ar priţiūrimų ministerijoje skaičius, vnt.
(planuota 15, faktiškai 16),
3. Ministerijos įgyvendinamų programų stebėsena, proc. (100 proc.),
4. Ministerijos darbuotojų kompiuterinio raštingumo ugdymas ECDL lygiui pasiekti, proc.
(planuota 95 proc., faktiškai 95 proc.),
5. Dalyvavimas ES institucijų darbo grupių veikloje, proc. (100 proc.).
SPECIALIOJI INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMA (kodas 88-10)
Programos tikslas:
Skatinti Lietuvos verslo plėtrą ir šalies ekonomikos augimą pritraukiant tiesiogines vidaus ir
uţsienio investicijas.
Programos uţdaviniai:
1. Formuoti palankaus verslui ir investicijoms Lietuvos ūkio ir jo subjektų įvaizdį.
2. Skatinti tiesiogines uţsienio investicijas.
3. Palankią verslui, investicijoms ir konkurencingą investicinę aplinką formuoti moksliniais
pagrindais.
4. Sudaryti specialias verslo ir investavimo sąlygas.
Priemonių vykdymas:
Siekdama skatinti investicijas į ţmoniškuosius išteklius, ţinias ir inovacijas, taip pat plyno
lauko investicijas, investicijas į viešąją infrastruktūrą ir pramoninių zonų kūrimą, Ūkio ministerija
2006 metais parengė Investicijų skatinimo programos projektą, padėsiantį vykdyti kryptingą
investicijų skatinimo politiką (iki šiol Lietuva nebuvo sukūrusi programinės sistemos, kaip įrankio,
padedančio pritraukti uţsienio ir plėtoti vidaus investicijas, todėl pralaimi konkurencinėje kovoje,
kai reikia pritraukti stambius ir strateginius investuotojus).
2006 m. lapkričio mėn. įgyvendintas ES PHARE 2003 lėšomis finansuotas projektas „Parama
plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje“. Šio projekto rezultatas – išanalizuoti teisiniai ir
administraciniai trukdţiai plyno lauko investicijoms, parengti pasiūlymai, kaip gerinti sąlygas šioms
investicijoms, išanalizuota ES valstybių plyno lauko investicijų skatinimo ir pritraukimo patirtis,
parengta keturių plyno lauko sklypų, kuriuose numatoma įkurti pramoninius parkus, projektinė
dokumentacija.
Iš Specialiajai investicijų skatinimo programai įgyvendinti skirtų lėšų buvo finansuoti
Naujosios Akmenės, Panevėţio, Alytaus ir Šiaulių pramoninių parkų teritorijų techninės
dokumentacijos parengimo darbai (įgyvendinus projektus 7 pramoniniuose parkuose (Šiauliuose,
Kėdainiuose, Visagine, Marijampolėje, Panevėţyje, Alytuje ir Naujojoje Akmenėje) bus įrengta
visa reikalinga infrastruktūra). Taip pat suteikta parama 22 nacionalinėms platformoms, steigimo
dokumentams parengti.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane numatytais vertinimo
kriterijais:
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1. Informacinis leidinys „Investuotojo gidas 2006“ (planuotas 1, faktiškai 1).
2. Tiesioginių uţsienio investicijų padidėjimas iš realizuotų projektų, mln. Lt (planuota 100
mln. Lt, faktiškai 0, nes projektų įgyvendinimas tik pradėtas).
3. Naujos darbo vietos, vnt. (planuota 450 naujų darbo vietų, faktiškai 0, nes projektų
įgyvendinimas tik pradėtas).
SPECIALIOJI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS VERSLUI PROGRAMA
(kodas 88-05)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos verslui, energetikai ir turizmui
teikimą.
Programos uţdavinys:
Tinkamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, skirtos Lietuvos verslo plėtrai ir
verslo aplinkos gerinimui, administravimas.
Priemonių vykdymas:
2006 m. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) administravo ES paramą
pagal keturias Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones – energetikos (viešajam ir
neviešajam sektoriui), tiesioginės paramos verslui (įskaitant paramą turizmo veiklų grupei), verslo
aplinkos gerinimo ir viešojo turizmo infrastruktūros srityse. Visi šie projektai yra iš dalies
finansuojami Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšomis – iš ERPF lėšų skiriama apie ¾
paramos sumos, o iš Lietuvos Respublikos biudţeto – apie ¼.
Per visą 2004-2006 m. biudţetinį ES paramos teikimo laikotarpį agentūra paskelbė 6
kvietimus teikti paraiškas ES paramai: 3 iš jų paskelbti 2004 m. viduryje pagal tęstinę paraiškų
priėmimo procedūrą ir 3 terminuoti (ribotos trukmės) kvietimai – 2006 metų pradţioje.
Iš viso per 2004-2006 m. priimta ir uţregistruota 1210 paraiškų, iš jų: 890 per tęstinį
priėmimą, 320 per terminuotąjį.
Prašomos paramos suma siekė 3,673 milijardo litų: 2,8 milijardo litų paramos prašyta pirmojo
(tęstinio) etapo metu ir 881 mln. litų – antrajame (terminuotame).
Visa prašoma paramos suma 3,3 karto viršijo disponuojamas ES paramos lėšas, kurių buvo
numatyta per 1,1 milijardo litų. Tad konkurencija dėl paramos lėšų buvo didelė, ypač dėl paramos
viešiesiems energetikos, viešosios turizmo infrastruktūros ir tiesioginės paramos verslui projektams
(ţr. 1 lentelę ţemiau).
Paraiškų, prašomos ir skirtos paramos pasiskirstymas pagal priemones (2006-12-31)

Priemonė

Konkurencija
Prašoma Sudaryta sutarčių Išmokėta lėšų
dėl paramos
Numatyta paramos
paramos
Gauta
Pagal
proc.
(pagal BPD)
pagal
paraiškų
Sutarčių sutartis mln.
nuo
mln. litų
paraiškas
(4/2)
skaičius išmokėtina litų sutarčių
mln. litų
parama*
sumos

1.2 Energijos
viešiesiems 93,9
tiekimo
stabilumo,
prieinamumo ir neviešiesiems 190,0
efektyvumo
didinimo
IŠ VISO:
283,9
uţtikrinimas
3.1 Tiesioginė
385,0
parama verslui
3.2 Verslo
aplinkos
137,3
gerinimas

329

553,1

82

122,9

45,2

36,8

5,9

89

301,2

44

174,1

16,6

16,6

1,6

418

854,3

126

297,0

61,8

470

1318,0

113

398,9

182,2 49,8

3,4

131

354,5

55

144,2

20,9

2,6

14,0
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3.4 Viešoji
turizmo
infrastruktūra ir
paslaugos
Iš viso

298,1

191

1146,3

45

332,2

15,5

7,0

3,85

1104,3

1210

3673,1

339

1172,3 280,4 23,9

3,3

Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
2006 m. LVPA administravo 104,9 proc. paramos pagal sudarytas su ES struktūrinių fondų
paramos gavėjais sutartis nuo BPD 2004-2006 m. nustatytos sumos. Planas įvykdytas 104,9 proc.
2006 m. LVPA įvertino 320 paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti, atliko 406 paraiškų
ES struktūrinių fondų paramai gauti administracinės atitikties vertinimą (palno įvykdymas – 67,67
proc.). Buvo įvertintos visos gautos ir uţregistruotos paraiškos, daugiau paraiškų nebuvo gauta.
Energetikos priemonės paraiškų gauta iš viso 418 (854 mln. litų paramai). Energijos
vartojimo efektyvumo didinimui visuomeniniame sektoriuje buvo numatyta paskirstyti 93,9 mln.
litų, tad didţiausia konkurencija vyko tarp švietimo ir mokymo, sveikatos apsaugos ir socialinės
globos įstaigų projektų finansavimo: paraiškų gauta 329, prašyta 553,1 mln. litų paramos, sutartys
pasirašytos su 82 paramos gavėjais 122,9 mln. litų sumai. Bendrovių energetiniams projektams
pagal BPD buvo numatyta skirti 190 mln. litų. Paraiškų gauta 89 (301,2 mln. litų), o parama skirta
44 projektams – iš viso 174,1 mln. litų.
Iš viso 2006 m. LVPA administravo 124 energijos tiekimo stabilumą, prieinamumą ir didesnį
energetikos efektyvumą uţtikrinančių projektus, kurių įgyvendinimui suteikta ES struktūrinių fondų
parama (plano įvykdymas –1240 proc.).
Didelė konkurencija buvo ir dėl tiesioginės paramos verslui (BPD priemonė 3.1). Iki 2006 m.
pabaigos buvo gauta 470 paraiškų, uţ 1,318 milijardo litų, parama buvo skirta 113 projektų 398,9
mln. litų paramai, vidutinė skirta vienam projektui suma – 3,53 mln. litų.
Iš viso 2006 m. LVPA administravo 106 privačių verslo subjektų projektus, kurių
įgyvendinimui suteikta ES struktūrinių fondų parama (plano įvykdymas – 1060 proc.).
Pagal priemonę 3.2 „Verslo aplinkos gerinimas“ pateikta 131 paraiška, prašyta 354,5 mln. litų
paramos (o numatyta tik 137,3 mln. litų), pasirašytos 55 sutartys 144,2 mln. litų paramai. Čia
dominuoja projektai, kuriems skirta iki 1 mln. litų (27 projektai). Vidutinė paramos vienam verslo
aplinkos gerinimo projektui suma – 2,6 mln. litų. Didţiausi šios priemonės projektai – pramoninių
zonų „plyno lauko“ investicijų skatinimui.
Iš viso 2006 m. LVPA administravo 54 viešuosius verslo aplinkos gerinimo projektus, kurių
įgyvendinimui suteikta ES struktūrinių fondų parama (plano įvykdymas –540 proc.).
Pagal priemonę 3.4 „Viešoji turizmo infrastruktūra“ pateiktų projektų skaičius, nors ir
gerokai maţesnis, prašyta paramos suma nedaug teatsilieka nuo „Tiesioginės paramos verslui“
priemonės – į 298,1 mln. litų pretendavo iš viso 191 projektas, prašyta 1,146 mlrd. litų. Pasirašius
45 paramos sutartis, pagal jas išmokėtina 332,2 mln. litų.
Iš viso 2006 m. LVPA administravo 39 turizmo viešosios infrastruktūros (plano įvykdymas –
975 proc.) ir 6 turizmo rinkodaros ir informavimo projektus (plano įvykdymas – 600 proc.).
SPECIALIOJI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PROGRAMA (kodas 60-2)
Programos tikslas:
Uţtikrinti tiesioginę paramą verslui, verslo aplinkos gerinimą, energijos vartojimo
efektyvumo didinimą, skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, teikiant Europos
regioninės plėtros fondo finansavimą.
Programos uţdavinys (01):
Remti pramonės ir verslo plėtrą, panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas.
Priemonių vykdymas:
2006 m. Verslo projektų atrankos komitetui rekomendavus Ūkio ministro įsakymais parama
buvo skirta 88 projektams pagal BPD 3.1 priemonę „Tiesioginė parama verslui“ (bendra suma –
202184,7 tūkst. Lt, iš jų: 136649,7 tūkst. Lt iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo
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programos (BPD įgyvendinti) (ES lėšos) (toliau – 60 21 programa) ir 65535 tūkst. Lt iš
Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos (BPD įgyvendinti) (bendrojo
finansavimo lėšos) (toliau – 60 22 programa) ir 39 projektų pagal BPD 3.2 priemonę „Verslo
aplinkos gerinimas“ (bendra suma – 116705,8 tūkst. Lt, iš jų: 87529,3 tūkst. Lt iš 60 21 programos
ir 29176 tūkst. Lt iš 60 22 programos).
Iš viso iki 2006 m. gruodţio mėnesio pabaigos (nuo 2004 m.) parama buvo skirta 113
projektams pagal BPD 3.1 priemonę „Tiesioginė parama verslui“ (bendra suma – 398821 tūkst. Lt,
iš jų: 281272 tūkst. Lt iš 60 21 programos ir 117549 tūkst. Lt iš 60 22) ir 55 projektų pagal BPD 3.2
priemonę „Verslo aplinkos gerinimas“ (bendra suma – 144145 tūkst. Lt, iš jų: 108109 tūkst. Lt iš
60 21 programos ir 36036 tūkst. Lt iš 60 22 programos).
ES struktūrinės paramos pagal 3.1 priemonę (tiesioginė parama verslui) regioninė sklaida
projektų skaičius, vnt.

skirta paramos, mln. Lt.
51,58
104,58

8

5

8,93
46

23

81,12
42,62
1,11

26,4

3,11

6,46
5,2

6

67,72

7

1 2

7

4

4

Alytaus aps.

Geografiškai neribota Kauno aps.

Klaipėdos aps.

Alytaus aps.

Geografiškai neribota Kauno aps.

Klaipėdos aps.

Marijampolės aps.

Panevėžio aps.

Šiaulių aps.

Tauragės aps.

Marijampolės aps.

Panevėžio aps.

Šiaulių aps.

Tauragės aps.

Telšių aps.

Utenos aps.

Vilniaus aps.

Telšių aps.

Utenos aps.

Vilniaus aps.

ES struktūrinės paramos pagal 3.2 priemonę (verslo aplinkos gerinimas) regioninė sklaida
projektų skaičius, mln. Lt.

skirta paramos, mln. Lt.
1,21
1,57

1

1

24,82

42,56

7

19

5

15,27

1

0,23

5,95
6,71
1,58

Geografiškai neribota Kauno aps.

Klaipėdos aps.

Marijampolės aps.

Panevėžio aps.

Tauragės aps.

Utenos aps.

4

25,47

18,78

Alytaus aps.
Telšių aps.

3

Šiaulių aps.
Vilniaus aps.

5

2

7

Alytaus aps.

Geografiškai neribota Kauno aps.

Klaipėdos aps.

Marijampolės aps.

Panevėžio aps.

Šiaulių aps.

Tauragės aps.

Telšių aps.

Utenos aps.

Vilniaus aps.

Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Buvo planuota, kad 10 privačių verslo subjektų projektų įgyvendinimui bus suteikta Europos
Sąjungos struktūrinių fondų parama, o parama buvo skirta 88 projektams (plano įvykdymas – 880
proc.) Taip pat buvo planuota, jog 10 viešųjų verslo aplinkos gerinimo projektų įgyvendinimui bus
suteikta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, paramą gavo 39 projektų, t.y. 390 proc. nuo
metinio plano. Planuoti rezultatai smarkiai viršyti, nes buvo planuota, kad dauguma projektų bus
finansuoti dar 2005 m., tačiau uţtrukus projektų vertinimui, jie buvo finansuoti tik 2006 m.
Programos uţdavinys (02):
Uţtikrinti energijos tiekimo stabilumą, prieinamumą ir didesnį energetikos efektyvumą.
Priemonių vykdymas:
2006 m. Energetikos projektų atrankos komitetui rekomendavus Ūkio ministro įsakymais
parama buvo skirta 55 projektams pagal BPD 1.2 priemonę „Energijos tiekimo stabilumo,
prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo uţtikrinimas“ (bendra suma – 103733,8 tūkst. Lt,
iš jų: 75692,3 tūkst. Lt iš 60 21 programos ir 28041,5 tūkst. Lt iš 60 22 programos.
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Iš viso iki 2006 m. gruodţio pabaigos (nuo 2004 m.) Energetikos projektų atrankos komitetui
rekomendavus Ūkio ministro įsakymais parama buvo skirta 126 projektui pagal BPD 1.2 priemonę
„Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo uţtikrinimas“
(bendra suma – 297060 tūkst. Lt, iš jų: 216651 tūkst. Lt iš 60 21 programos ir 80409 tūkst. Lt iš 60
22 programos).
ES struktūrinės paramos pagal 1.2 priemonę (energetika) regioninė sklaida
projektų skaičius, vnt.

skirta paramos, mln. Lt.
12,1

28,53
22,13

9

16

28,71

1

9

26

12

20,8

12,29

72,42

9

23,77

11

38,44

35,65

2,22

Alytaus aps.

Geografiškai neribota

Kauno aps.

Klaipėdos aps.

Marijampolės aps.

Panevėžio aps.

Šiaulių aps.

Tauragės aps.

Telšių aps.

Utenos aps.

Vilniaus aps.

21
1

11

Alytaus aps.
Klaipėdos aps.

Geografiškai neribota
Marijampolės aps.

Kauno aps.
Panevėžio aps.

Šiaulių aps.
Utenos aps.

Tauragės aps.
Vilniaus aps.

Telšių aps.

Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
2006 m. finansavimas buvo skirtas 55 projektams uţtikrinantiems energijos tiekimo
stabilumą, prieinamumą ir didesnį energetikos efektyvumą. Tuo tarpu planuota buvo tik 10, todėl
planas įvykdytas 550 proc. Įvykdymo rezultatai yra dideli, nes buvo planuota, kad dauguma
projektų bus finansuoti dar 2005 m. Tačiau uţtrukus projektų vertinimui, jie buvo finansuoti tik
2006 m.
Programos uţdavinys (03):
Sukurti ir plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą bei viešąsias turizmo paslaugas, kurios
skatintų turizmo produktų ir paslaugų plėtrą, formuoti naujus turizmo traukos objektus, pirmiausia
panaudojant paveldo objektus ir saugomas teritorijas, plėtoti turizmo informacinę sistemą.
Priemonių vykdymas:
2006 m. Turizmo projektų atrankos komitetui rekomendavus Ūkio ministro įsakymais parama
buvo skirta 44 projektams pagal BPD pagal 3.4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra ir
paslaugos“ (bendra suma – 290588,6 tūkst. Lt, iš jų: 217827,8 tūkst. Lt iš 60 21 programos ir
72760,8 tūkst. Lt iš 60 22 programos).
Iki 2006 m. gruodţio pabaigos (nuo 2004 m.) pagal 3.4 priemonę „Viešoji turizmo
infrastruktūra ir paslaugos“ buvo įgyvendinami 45 projektai, kurių bendra suma – 332197 tūkst. Lt,
iš jų: 249034 tūkst. Lt iš 60 21 ir 83163 tūkst. Lt iš 60 22 programos).
ES struktūrinės paramos pagal 3.4 priemonę (viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos)
regioninė sklaida
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Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Buvo planuota, kad 4 turizmo viešosios infrastruktūros projektai gaus Europos Sąjungos
struktūrinių fondų paramą, tačiau parama buvo skirta 38 projektams (plano įvykdymas – 950 proc.).
Buvo finansuoti 6 Turizmo rinkodaros ir informavimo projektai (planuotas – 1, plano įvykdymas –
600 proc.). 2005 m. buvo vėluojama derinti naujų kvietimų dokumentacija, o tai stabdė naujų
kvietimų paskelbimą teikti paraiškas bei sutarčių sudarymą. Todėl sutartys sudarytos tik 2006 m.
Paraiškų, sudarytų sutarčių ir išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal Ūkio ministerijos
administruojamas bendrojo programavimo dokumento 2004 -2006 m. priemones
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SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ PROGRAMA (kodas 88-01)
Programos tikslas:
Pagerinti ministerijos poreikių tenkinimą.
Programos uţdavinys:
Padengti programos sąmatoje numatytas išlaidas.
Priemonių vykdymas:
Pajamos gaunamos uţ teikiamas komunalines ir patalpų nuomos
panaudotos išlaidoms su nurodytąja veikla bei pastato išlaikymui dengti.

paslaugas

buvo

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) PLĖTROS IR SKATINIMO
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO SPECIALIOJI PROGRAMA (kodas 88-04)
Programos tikslas:
Sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti verslumą ir maţų bei vidutinių
įmonių konkurencingumą.
Programos uţdaviniai:
1. Tobulinti teisinę, ekonominę ir informacinę SVV aplinką.
2. Plėtoti ir stiprinti SVV finansinės paramos sistemą.
3. Plėtoti viešųjų paslaugų verslui teikimą.
4. SVV paslaugų infrastruktūros plėtojimas.
Priemonių vykdymas:
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Įgyvendinant šią programą 2006 m. toliau buvo remiami verslumo skatinimo projektai,
plėtojama viešųjų paslaugų verslui infrastruktūra ir finansinės paramos verslui sistema. Iš esmės,
siekiant uţtikrinti SVV plėtros politikos tęstinumą, praėjusiais metais toliau buvo vykdytos
anksčiau pradėtos įvairios verslumo skatinimo priemonės. Be to, 2006 m. buvo skirtas dėmesys ir
kitam Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo periodui pasirengti, t. y. rengtasi
tobulinti esamus ir diegti naujus finansinius instrumentus verslui (pvz., rizikos kapitalo fondus), o
taip pat vertintas viešųjų paslaugų verslui įstaigų – verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių
– teikiamų paslaugų poveikis regionų socialinei – ekonominei aplinkai. Taip prisidėta ir prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos pagrindinių nuostatų ir priemonių
įgyvendinimo.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos specialiosios programos
įgyvendinimui matuoti buvo nustatyti rezultato kriterijai – naujai įregistruotų įmonių skaičius (2006
m. planuota reikšmė – 5100) bei maţų ir vidutinių įmonių darbuotojų dalis bendrame šalies
dirbančiųjų skaičiuje (2006 m. planuota reikšmė – 70 proc.). Tačiau oficialūs statistiniai duomenys,
kuriais remiantis galima būtų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, bus skelbiami anksčiausiai 2007 m.
birţelio mėnesį.
Vertinant Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos specialiosios
programos įgyvendinimą pagal produkto kriterijus, paminėtina, kad visi numatyti kriterijai įvykdyti
ir viršyti (ţr. 1 priedą). Galimybė paremti daugiau ūkio subjektų projektų atsirado 2006 m. viduryje
gavus papildomai lėšų minėtai programai įgyvendinti. Be to, paminėtina, jog praėjusiais metais
labai išaugo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) teikiamų garantijų poreikis.
2006 m. INVEGA suteikė 368 garantijas, t. y. 1,7 karto daugiau nei per 2005 m. (2005 m. suteiktos
223 garantijos). Per praėjusius metus suteiktos garantijos padėjo įmonėms pasiskolinti 192,6 mln.
Lt paskolų, t. y. dvigubai daugiau nei per 2005 metus, kai suteikta garantijų uţ 88,6 mln. Lt
paskolų.
SPECIALIOJI PROGRAMA – SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO (SVV)
MIKROKREDITAVIMAS (kodas 88-11)
Programos tikslas:
Padidinti išorinių finansavimo šaltinių smulkiajam ir vidutiniam verslui prieinamumą.
Programos uţdavinys:
Aktyvinti mikrokreditų teikimą.
Priemonių vykdymas:
Siekiant įgyvendinti šią programą ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas SVV gauti reikalingą
finansavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. balandţio mėn. nutarimu nustatė
pagrindines mikrokreditų teikimo sąlygas ir principus (LRV 2006-04-03 nutarimas Nr. 326 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 974 „Dėl PHARE
negrąţintinos paramos naudojimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2006, Nr. 38-1348)). 2006 m. geguţės mėn.
Ūkio ministro įsakymu patvirtintos mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklės (2006-05-22
įsakymas Nr. 4-182 „Dėl mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin.,
2006, Nr. 60-2165)), kuriomis vadovaujantis parinkti 3 komerciniai bankai, teiksiantys
mikrokreditus (AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas ir AB DnB NORD bankas), ir su jais
rugpjūčio mėn. pasirašytos tikslinės paskolos sutartys. Mikrokreditai pradėti teikti 2006 m.
rugpjūčio mėn. pabaigoje – rugsėjo mėn. pradţioje.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Specialiosios programos – Smulkiojo ir vidutinio verslo mikrokreditavimas įgyvendinimui
matuoti buvo nustatytas rezultato kriterijus – mikroįmonių apyvarta (2006 m. planuota reikšmė –
12700 mln. Lt), tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis galima būtų nustatyti, ar šie
kriterijai pasiekti, bus skelbiami anksčiausiai 2007 m. birţelio mėnesį.
Taip pat minėtos programos 2006 m. strateginiame veiklos plane buvo numatyta, kad
mikrokreditais pasinaudos 300 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų, kai per ataskaitinį laikotarpį
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mikrokreditais pasinaudojo 266 įmonės (įvykdymas – 88,7%) (ţr. 1 priedą). Nors bankai pagal
mikrokreditų teikimo ir administravimo taisykles ir sutartis turi išskolinti gautas lėšas per metus,
įvertinus pirminį mikrokreditavimui skirtų lėšų poreikį, tikėtasi, jog visi bankai ganėtinai greitai
išskolins gautas lėšas. Atsiţvelgiant į tai ir buvo suplanuota rodiklio reikšmė – 300 SVV subjektų.
Tačiau vienas iš bankų per 2006 m. rugsėjo-gruodţio mėn. panaudojo tik 17 proc. jam skirtų lėšų,
todėl ir planuota rodiklio reikšmė nebuvo pasiekta.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2006 m. bankai išskolino beveik 66 proc. šiam tikslui gautų lėšų ir
suteikė mikrokreditus įmonėms, kurių 90 proc. sudarė mikroįmonės, 9 proc. – maţos įmonės ir tik 1
proc. – vidutinės įmonės, t. y. lėšas verslui kurti ir plėtoti gavo tie, kuriems labiausiai jų reikėjo –
patys maţiausieji.
INOVACIJOS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS (kodas 03-01)
Programos tikslas:
Didinti šalies įmonių konkurencingumą ir aktyvumą inovacijų srityje.
Programos uţdavinys (01):
Sukurti inovacijų ir paţangių technologijų plėtrai palankias verslo sąlygas.
Priemonių vykdymas:
Vykdant priemonę „Inovacinių ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų tinklo
stiprinimas, tinklo įstaigų projektų rėmimas. Iniciatyvų, susijusių su inovacijų politikos formavimu,
įgyvendinimu ir viešinimu, finansavimas“ parengta taikomoji mokslinio tyrimo studija „Finansinių
paskatų, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtojimą bei inovacinę veiklą vykdantiems ūkio
subjektams, sistemos tobulinimo galimybių studija“, kurioje išanalizuotos finansinių paskatų
taikymo prielaidos bei galimybės mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą bei inovacinę veiklą
vykdantiems ūkio subjektams visoje proceso „mokslas – verslas“ grandinėje. Studija buvo pristatyta
uţ šios priemonės įgyvendinimą atsakingoms ir kitoms institucijoms bei socialiniams partneriams.
Ji yra patalpinta Ūkio ministerijos interneto puslapyje www.ukmin.lt. Remiantis atlikta studija,
bendradarbiaujant su atitinkamomis ministerijomis ir socialiniais partneriais, bus inicijuojami teisės
aktų pakeitimai bei papildymai dėl finansinių ir kitų paskatų instrumentų taikymo taikomųjų tyrimų,
technologijų plėtros ir inovacijų procese.
Inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų tinklo stiprinimui, tinklo
projektų rėmimui bei kitų iniciatyvų, susijusių su inovacijų politikos formavimu, įgyvendinimu ir
viešinimu, finansavimui 2006m. skirta 2,013 milijono litų.
Skatinant tarptautinio technologijų perdavimo paslaugų teikimą buvo skirta 205,93 tūkst. Lt
finansinė parama projekto „Inovacijų paramos tinklas - Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje“
vykdymui, kurio tikslas yra remti tarptautinį inovacinį ir technologinį bendradarbiavimą Europoje.
Inovacijų perdavimo centras Lietuvos įmonėms ir mokslo organizacijoms padeda rasti partnerius
Europoje tobulinant, kuriant, įsigyjant ar parduodant naujas technologijas, gaunant informaciją apie
naujas technologijas bei jų plėtros tendencijas Europoje. Siekdamas uţtikrinti sėkmingą
technologijų perdavimo procesą, Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje teikia ir papildomas
paslaugas (technologinis auditas, pagalba derybose, konsultacijos intelektualinės nuosavybės ar
inovacijų finansavimo klausimais, kt.). Visos šio centro teikiamos paslaugos yra nemokamos.
2006 metais 860 Lietuvos įmonių ir organizacijų naudojosi šiomis paslaugomis. Europos inovacijų
perdavimo tinklo technologijų bazėje patalpinta 15 Lietuvos įmonių technologinių
pasiūlymų/uţklausų, pasirašytos 7 technologijų perdavimo sutartys, įvairiuose technologijų
perdavimo renginiuose dalyvavo 62 Lietuvos įmonės.
Remiant privačių įmonių, iš jų – bendrai su mokslinių tyrimų institucijomis vykdomus
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus, suteikta 4,16 mln. Lt dalinė finansinė parama
įmonėms jų inovacinių projektų įgyvendinimui. Nuo 50 % iki 75% projekto vertės finansinė
parama buvo suteikta 27 įmonėms (31 projektui). Iš jų - 14 projektų buvo Europos technologinio
bendradarbiavimo koordinavimo programos „EUREKA“ projektai. Įgyvendindamos inovacinius
projektus įmonės vykdė taikomųjų tyrimų ir technologijų plėtros darbus informacinių technologijų,
aplinkosaugos, medicinos, naujų maisto produktų kūrimo bei chemijos srityse.
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Skatinant išradėjų kūrybinę veiklą ir remiant išradimų patentavimą, skirta parama vieno
projekto faktinėms išlaidoms, susijusioms su tarptautinio patento gavimu, iš dalies kompensuoti.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais rezultato kriterijais:
1. Planuota, kad 2006 m. bus paremti 7 inovacijų skatinimo paslaugų teikėjų projektai, bet
faktiškai buvo paremta net 12 tokių projektų.
2. Planuota, kad 2006 m. bus paremta 20 inovacinių projektų (tarp jų ir EUREKA) bet
faktiškai buvo paremtas 31 projektas.
3. Planuotas rodiklis (paremtų išradimo patentų skaičius per metus – 3) nepasiektas, nes buvo
pateikta tik viena paraiška finansinei paramai dėl patentavimo išlaidų padengimo gauti (galima
daryti prielaidą, kad planuojant siekiamą rodiklį klaidingai prognozuotas galimų pateikiamų
paraiškų skaičius, neįvertinus, kad tai nauja finansinės paramos forma, pradėta taikyti tik nuo 2005
metų).
Programos uţdavinys (02):
Parengti ir įgyvendinti priemones, stiprinančias bendruosius šalies pramonės
konkurencingumą lemiančius veiksnius.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonę „Sukurti
atskirų rūšių pramonės veiklos konkurencingumo nuolatinio stebėjimo ir vertinimo sistemą,
parengti ir patvirtinti paramos schemas, skirtas šalinti prieţastis, dėl kurių ribojamas
konkurencingumas“ buvo uţsakytas ir atliktas mokslinio tyrimo darbas „Pramonės
konkurencingumo vertinimo sistemų, naudojamų pasaulinėje praktikoje, analizė ir modelio,
taikytino Lietuvoje, parengimas“. Remiantis moksliniame darbe parengta metodika bus atliekamas
pagrindinių pramonės šakų konkurencingumo vertinimas, kurių metu bus išanalizuotos konkrečių
šakos įmonių konkurencingumo problemos bei pasiūlomi būdai jas spręsti.
2006 metais buvo paremta ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos rengiama studija
„Europos Sąjungos dokumentų ir Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo poveikis
Lietuvos pramonės konkurencingumui“, kurioje analizuojama ES teisės aktų poveikis Lietuvos
pramonės konkurencingumui, nagrinėjami klausimai susiję su energetikos strategijos poveikiu
šalies ūkiui.
Įgyvendinant priemones, nukreiptas klasterizacijai skatinti, buvo finansuota studija „Lietuvos
pramonės klasterių ţemėlapis ir klasterių plėtros programa“. Šioje studijoje pasiūlytos
klasterizacijos skatinimo priemonės bei išanalizuos klasterių kūrimosi galimybės Lietuvoje.
2006 m. taip pat buvo finansuoti: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos projektas
„Naujų produktų pristatymas rinkų plėtros tyrimai“, Lietuvos tekstilės instituto projektas „Švaresnių
technologijų tekstilės pramonėje sklaida“, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos
„Lietuvos mediena“ projektas „Lietuvos medienos perdirbimo ir baldų pramonės strateginės plėtros
projekto: modernių MDF/HDF gamybos technologijų įsisavinimas Lietuvoje“ galimybių studija.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais rezultato kriterijais:
Organizuotų tyrimų, studijų, seminarų ir panašių priemonių skaičius per metus (planuota 8,
faktiškai organizuota – 12).
Programos uţdavinys (03):
Tobulinti teisinę ir institucinę aplinką, uţtikrinančią saugių ir kokybiškų produktų patekimą į
rinką.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonę „Remti
mikroįmonių ir maţų įmonių iniciatyvas, įdiegiant naujas sektorines kokybės valdymo sistemas,
šiuo tikslu parengti kokybės valdymo sistemų diegimo projektų rėmimo taisykles“, 2006 m.
balandţio 27 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-143 (Ţin., 2006, Nr. 54-1966)
buvo patvirtintos programų lėšų projektų veiklai finansuoti, kapitalui formuoti ir subsidijoms
administravimo taisyklės, kurių 23 priede numatyta iš dalies padengti kokybės vadybos sistemų
diegimo mikroįmonėse ir maţose įmonėse išlaidas.
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Skatinant kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimą, skiriant tam valstybės
dalinę finansinę paramą, 2006 m. finansinė parama suteikta 11 mikroįmonių ir maţų įmonių.
Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) buvo įdiegtos šiose
įmonėse: UAB „Kelvista“, BĮ UAB „Baltijos kopija“, UAB „Viţera“, UAB „Ergolain baldai“,
UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“, UAB „ServiceNet“, UAB „Silwi Baltija“, UAB „GK
klinika“, UAB „AGES gaisrinės saugos paslaugos“. UAB „Viţera“ ir UAB „Autostarto grupė“
parama buvo skirta Aplinkos vadybos sistemai pagal ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005
diegti.
Greta tiesioginės veiklos, įmonės siekia Nacionalinio kokybės apdovanojimo (Nacionalinis
kokybės prizas įsteigtas 1998 m.), kuris atitinka Europos kokybės vadybos fondo modelį. Ūkio
ministerija ir Kokybės taryba 2006 m. organizavo jau devintąjį Nacionalinio kokybės prizo
konkursą, kurį laimėjo trys bendrovės: UAB ,,YIT Kausta", laimėjusi didelių įmonių kategorijoje
(daugiau kaip 250 darbuotojų), – didţiausia pagal apyvartą statybų bendrovė Lietuvoje, UAB
,,Lauskva", gaminanti minkštus ir korpusinius baldus, laimėjo vidutinių (maţiau kaip 250
darbuotojų) įmonių kategorijoje, maţų (maţiau kaip 50 darbuotojų) įmonių kategorijoje laimėtoja
pripaţinta UAB ,,Santechnikos verslas", kurios pagrindinė veiklos sritis – vidaus santechnikos
montavimo darbai. Nugalėtojų apdovanojimas ir dalyvių pagerbimas įvyko Ūkio ministerijos
organizuotos Verslo dienos metu.
Vykdant šį uţdavinį buvo atliekami taikomieji moksliniai darbai ir studijos. Gauti rezultatai
padeda tobulinti rinkos prieţiūrą (įteisinant atitinkamus nacionalinius teisės aktus), leidţia
suformuoti pagrįstą ir optimalią verslo, aplinkosaugos ir ţmonių sveikatos apsaugos poţiūriu
Lietuvos poziciją svarstant ir priimant tiek ES, tiek nacionalinius teisės aktus. Pavyzdţiui,
taikomojo mokslinio darbo „Lietuvos cemento rinkos analizė ir siūlymai šešiavalenčio chromo
ribojimo kontrolės sistemos tobulinimui“ išvadų pagrindu bus patikslinta dabar galiojanti tvarka,
draudţianti teikti į rinką cementą su tam tikru šešiavalenčio chromo kiekiu. Tai pagerins sąlygas
verslui, sumaţins konfliktus kontroliuojant cementą rinkoje. Taikomojo mokslinio darbo „ Dėl
leistino kadmio (Cd) kiekio fosfatinėse trąšose Lietuvos sąlygomis ir atitinkamų pasiūlymų
Europos Komisijai“(EK) išvados yra pagrindas suformuoti Lietuvos pasiūlymus ruošiamai EK
direktyvai dėl Cd kiekio fosfatinėse trąšose, atsiţvelgiant tiek į Lietuvos gamintojų ir vartotojų
interesus, tiek į Lietuvos gamtos apsaugos ir gyventojų sveikatos situaciją. Taikomojo mokslinio
darbo „Naudotų gabenamųjų slėginių įrenginių (visų rūšių slėginių cisternų) techninės būklės
tyrimo ir įvertinimo sistemos analizė ir tobulinimo galimybių studijos“ pagrindu bus paruoštos ir
įteisintos nacionalinės taisyklės. Taisyklėse bus įvertinta ES teisės aktų reikalavimai, o jų taikymas
padės sumaţinti nelaimingų atsitikimų ir pramonių avarijų gabenant pavojingus krovinius.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais rezultato kriterijais:
1. Paremtų atitikties įvertinimo įstaigų veiklos tobulinimo projektų skaičius per metus
(planuota – 2, faktiškai – 2).
2. Tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose dalyvavusių įmonių skaičius per
metus (planuota – 3, faktiškai – nebuvo gauta tokių paraiškų ir nebuvo paremtas nei vienas
projektas).
3. Paremtų vadybos sistemas įdiegusių įmonių skaičius per metus (planuota 15, faktiškai
paremta 11 įmonių - prieţastis – skelbimas teikti paraiškas buvo paskelbtas tik antroje metų pusėje,
todėl buvo gauta maţiau (11) negu planuota (15) paraiškų).
Programos uţdavinys (04):
Tobulinti valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo ir antrinių ţaliavų perdirbimo sistemas.
Priemonių vykdymas:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 19 (Ţin., 2006, Nr. 5145) buvo patvirtinta Valstybinė pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 metų programa, kuria
siekiama patobulinti pavojingų atliekų tvarkymo sistemą, pastatyti modernų pavojingų atliekų
deginimo įrenginį, šiuolaikinį pavojingų atliekų sąvartyną, kurie leistų sumaţinti taršą, pavojingų
atliekų apdorojimo ir šalinimo keliamus pavojus.
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Iš ES Sanglaudos fondo (2003 m. gruodţio 22 d. finansinis memorandumas Nr.
2003/LT/16/P/PE/017, pasirašytas tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
finansuojami projekto „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ šie komponentai: 1) pavojingų
atliekų deginimo įrenginio ir 2) pavojingų atliekų sąvartyno projektavimo ir įrengimo darbai, 3)
odos pramonės atliekų sąvartyno Aukštrakiuose (Šiaulių raj.) uţdarymo darbai bei 4) praeities
taršos (pesticidų atliekos, bankrutavusiose įmonėse sukauptos ir bešeimininkės pavojingos atliekos)
sutvarkymo darbai. 2006 metais buvo vykdomi visų šio projekto sudedamųjų dalių projektiniai ir
konkursinės dokumentacijos parengimo darbai, skelbiami viešieji konkursai rangovams parinkti.
Projektas turėtų būti įgyvendintas iki 2009 metų.
Siekdama sumaţinti praeities taršą pavojingomis atliekomis, pašalinti susikaupusių pavojingų
atliekų ir jomis uţterštų teritorijų kenksmingumą, Ūkio ministerija 2006 metais suteikė finansinę
paramą sutvarkyti UAB „Statagra“ (buvusi UAB „Vilniaus ţemės ūkio chemija“) teritorijoje iki
bendrovės privatizavimo sukauptas pesticidų atliekas, UAB „Randers Reb International“ teritorijoje
rastas bešeimininkes karbamidinės dervos atliekas, bankrutavusios UAB „Gamafarma“ sukauptas
pavojingas atliekas – cheminių medţiagų ir preparatų mišinys su pasenusiais vaistais.
Iš viso 2006 metais Ūkio ministerija skyrė dalinę finansinę paramą 12 pavojingų atliekų
tvarkymo ir antrinių ţaliavų perdirbimo projektų.
Sprendţiant atskirų problemiškų pavojingų atliekų srautų tvarkymo klausimus, buvo skirtas
dalinis finansavimas šiems projektams įgyvendinti: UAB „Baltijos perdirbimas“ projektui
„Pavojingų elektros ir elektroninės įrangos atliekų (kineskopų) paruošimo perdirbti pajėgumų
sukūrimas“, Chemijos instituto projektui „Trūkstamų pavojingų atliekų tvarkymo pajėgumų ir
perdirbimo technologijų sukūrimas, įdiegiant fiksaţinių tirpalų regeneravimo sistemą“ ir projektui
„Sveikatai saugios aplinkos sukūrimas, įkuriant pavojingų atliekų nukenksminimo barą“,
Demontuotojų asociacijos projektui „Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimoperdirbimo tinklas: demontuotojų ir atliekų perdirbėjų iniciatyva Standartinio verslo plano
rengimas“.
Sprendţiant antrinių ţaliavų perdirbimo plėtros klausimus, sutekta dalinė finansinė parama
UAB „Eikla“ projektui „Naudotų padangų atliekų surinkimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinti bei
inovaciniam UAB „Biopakas“ projektui „Pakuotės uţpildo iš biologiškai skaidraus polimero
gamybos, panaudojant atsinaujinančias ţaliavas, techninės galimybių studijos parengimas“.
Siekiant stiprinti pavojingų atliekų tvarkytojų administracinius gebėjimus, gerinti jų
informacinį ir metodinį aprūpinimą, buvo parengtas taikomojo mokslinio tyrimo darbas „Pavojingų
atliekų perdirbimo technologinių procesų sisteminimas, analizė ir technologinio ţinyno
parengimas“. Ţinynas parengtas vadovaujantis Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais
(perkeltais į Lietuvos teisinę bazę) ir gali būti naudingas pavojingų atliekų turėtojams ir
tvarkytojams, pavojingų atliekų tvarkymą planuojančių ir (ar) priţiūrinčių šalies institucijų
darbuotojams bei plačiajai visuomenei.
Siekiant išsiaiškinti antrinių ţaliavų perdirbimo plėtros galimybes ir būdus, kaip paskatinti
vietinių antrinių ţaliavų perdirbimą, buvo parengta taikomojo mokslinio tyrimo darbo „Antrinių
ţaliavų perdirbimo plėtros 2006 – 2010 m. studija“ baigiamoji ataskaita, kurios rezultatai padės
parengti priemones antrinių ţaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalo ir gumos atliekų)
perdirbimo sistemos plėtrai 2006 – 2010 m. Taip pat buvo parengta taikomojo mokslinio tyrimo
darbo „Organinių ir biologiškai skaidţių atliekų surinkimo ir perdirbimo galimybių studijos“
galutinė ataskaita. Šiuo metu į sąvartynus veţama didelė dalis biologiškai skaidţių atliekų (jos
sudaro apie 42 procentus komunalinių atliekų), kurios galėtų būti perdirbamos, jeigu geriau veiktų
šių atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema. Studijos rezultatus planuojama panaudoti rengiant
atnaujintą Antrinių ţaliavų perdirbimo plėtros programą.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais rezultato kriterijais:
1. Paremtų antrinių ţaliavų išskyrimo iš buitinių atliekų srauto ir perdirbimo projektų skaičius
per metus (planuota – 2, faktiškai – 2).
2. Sutvarkytų pavojingų atliekų kiekis per metus (planuota – 3 tūkst. tonų, faktiškai – 4,7
tūkst. tonų).
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EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA (kodas 03-03).
Programos tikslas:
Skatinti Lietuvos verslo plėtrą ir šalies ekonomikos augimą pritraukiant tiesiogines uţsienio
investicijas, uţtikrinant Lietuvos įmonių konkurencingumą tarptautinėse rinkose, bei gerinant
Lietuvos ekonominį įvaizdį.
Programos uţdaviniai:
Skatinti šalies verslo plėtrą, siekiant agresyvesnio konkuravimo regioninėje tiesioginių
uţsienio investicijų rinkoje, gerinant Lietuvos kaip šalies įvaizdį bei didinat lietuviškų įmonių
konkurencingumą tarptautinėse rinkose.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant priemonę „Specializuotų informacinių produktų Lietuvos ir uţsienio
kompanijoms rengimas bei uţtikrinta sklaida“, 2006 metais buvo vykdomas ES struktūrinių fondų
remiamas projektas „Lietuvos turizmo ir verslo prekinio ţenklo kūrimas“ (planuojama projekto
pabaiga 2007 m, projektas vykdomas kartu su Lietuvos turizmo fondu). Taip pat atlikti baigiamieji
verslo portalo www.businesslithuania.com/www.verslovartai.lt
paleidimo darbai. Portalas
pristatytas Lietuvos ir uţsienio verslo visuomenei. Išleisti naujo turinio ir dizaino „Advantage
Lithuania“ leidiniai 6 kalbomis ir 6 lankstinukai.
Įgyvendinant priemonę „Tiesioginių uţsienio investicijų pritraukimo projektų
įgyvendinimas“, 2006 m. įgyvendinti 5 projektai (kurių vertė 30 mln. Lt ), numatoma sukurti 188
darbo vietų: Italijos įmonės atidarė medicininės įrangos gamybos padalinį (3,5 mln. Lt, 12 darbo
vietų), Švedijos metalo apdirbimo įmonės įsteigė bendrą įmonę (2 mln. Lt, 35 darbo vietos),
Didţiosios Britanijos elektronikos įmonė atidarė gamybinį padalinį (3,5 mln. Lt , 17 darbo vietų),
kita Didţiosios Britanijos įmonė atidarė tekstilės fabriką (15 mln. Lt, 100 darbo vietų), Italijos
metalo apdirbimo įmonė įsteigė gamybos padalinį (6 mln. Lt, 24 darbo vietos). Tailando įmonė ir
Pietų Korėjos elektronikos įmonė toliau investuoja Lietuvoje (2006 m. papildomai investavo 72
mln. Lt).
Priemonės „Lietuvos įmonių verslo plėtros projektų įgyvendinimas“ įgyvendinimo rezultatas
viršijo planuotą - Lietuvos įmonės pasirašė eksporto kontraktų uţ 55,7 mln. Lt (planuota, kad
kontraktų bus pasirašyta uţ 45 mln. Lt). 2006 m. pradėtas „pilotinis“ projektas „Leidybos ir
poligrafijos pramonės konkurencingumo įvertinimas“, kurio tikslas – šios pramonės šakos verslo
galimybių detalus įvertinimas bei pateikti pasiūlymai dėl tolimesnės verslo plėtros. Sėkmingai vyko
pasirengimas tarptautiniam verslo forumui – kontaktų mugei, kuriame dalyvaus iki 250 įmonių iš
18 uţsienio šalių ir Lietuvos.
Priemonės „Lietuvos ekonominio atstovavimo uţsienyje tinklo veiklos skatinimas ir plėtra“
rezultatus atspindi šie duomenys:
Kriterijai
2006 m. planas
2007 m. faktas
O
H
M
O
H
M
Lietuvos pristatymas renginiuos (seminaruose) 8
8
8
6
2
4
buvimo šalyje, renginių skaičius
Aptarnautų
Lietuvos
įmonių
skaičius, 60
60
70
4
51
60
konsultacinės-informacinės paslaugos)
Aptarnautų buvimo šalyje įmonių skaičius 80
80
80
46
90
49
(konsultacinės-informacinės paslaugos)
Tikslinis kompanijų lankymas buvimo šalyje 40/20 40/20 40/20 15/10 3/11 21/9
(Lietuvoje), vizitų skaičius
Inicijuotų investicinių projektų skaičius
5
5
5
4
3
3
Inicijuotų eksporto projektų skaičius
7
7
7
3
5
3
O – atstovybė Ofenbache/Hahne, H – atstovybė Hamburge, M – atstovybė Milane.
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Įgyvendinant priemonę „Sukurti atskirų rūšių pramonės veiklos konkurencingumo nuolatinio
stebėjimo ir vertinimo sistemą, parengti paramos mechanizmus, šalinančius įmonių
konkurencingumo didėjimą ribojančias prieţastis“ paruošta ir pristatyta Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijai pramonės šakų konkurencingumo vertinimo sistemos ir atlikti atskirų pramonės šakų ir
(ar) pošakių vertinimo koncepcija. Planuojama, kad pasinaudojant sukauptais duomenimis,
vertinant pramonės šakų konkurencingumą, bus atliekamas įmonės konkurencingumo vertinimas
vadybos, marketingo, gamybos procesų, finansų valdymo, logistikos, personalo, inovacijų ir kt.
srityse. Įvertinus esamą įmonės situaciją bus parengtos įmonės konkurencingumo didinimo planas
bei įgyvendinamos atitinkamos jo priemonės (tiesioginės konsultacijos naudojant talonų (vaučerių)
sistemą).
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Suorganizuotų verslo renginių skaičius (planas 105, faktas 107).
2. Dėl pritrauktų investicijų naujai sukurtų darbo vietų skaičius (planas 450, faktas 268),
3. Naujų uţsienio prekybos partnerių surastų Lietuvos įmonėms skaičius (planas 750, faktas
764),
4. Suteiktų konsultacinių-informacinių paslaugų įmonėms skaičius (planas 3800, faktas 4394).
SPECIALIOJI PHARE PROGRAMA (BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS IR PVM)
(kodas 50-12)
Programos tikslas:
Skatinti verslo plėtrą, konkurencingumą ir verslumą, plyno lauko investicijas, gerinti
radioaktyviųjų atliekų saugojimo sąlygas.
Priemonių vykdymas:
1. PHARE programa Ekonominė ir socialinė sanglauda 2002 m. Projektas „Parama verslo
plėtrai“.
2006 m. patvirtinti 100 paremtų projektų rezultatai ir išmokėti galutiniai mokėjimai projektų
vykdytojams. Finansuotų projektų pasiekimai:
Parama viešąsias paslaugas verslui teikiančioms įstaigoms.
Verslo informacijos centrai kartu su kitomis viešojo paslaugų tinklo įstaigomis, mokymo
organizacijomis, asociacijomis įgyvendino 26 projektus, kuriais pagerinta viešųjų paslaugų verslui
kokybė, įvairovė ir prieinamumas, paskatintas bendradarbiavimas tarp visų verslo paramos
institucijų. Viešųjų įstaigų darbuotojai pagerino savo gebėjimus ir pasirengė darbui su įmonėmis. 12
projektų sėmėsi patirties iš uţsienio verslo paramos institucijų – kvietėsi uţsienio ekspertus, patys
vyko į staţuotes, lankėsi parodose, euroinfocentruose ir kitose paramos verslui institucijose,
sėkminguose ES lėšomis finansuojamuose projektuose. Pagerėjo ir verslo paramos institucijų
techninės priemonės kokybiškam paslaugų verslui teikimui - įdiegta konferencinio ryšio įranga,
darbo vietos aprūpintos kompiuteriais ir demonstracine įranga, sukurtos ir atnaujintos interneto
svetainės.
Paremtų projektų metu viešosios įstaigos sukūrė, įsisavino ir pravedė apie 160 mokymų
įvairiomis temomis. Daugiausia mokymų vyko ES struktūrinių fondų panaudojimo, paraiškų, verslo
planų rengimo klausimais. Dėl didelio dalyvių aktyvumo daugelis viešųjų įstaigų viršijo planuotą
mokymų, seminarų bei numatytą dalyvių skaičių. Viešosios įstaigos kūrė ir teikė paslaugas, skirtas
tiek visoms verslo įmonėms, tiek ir specializuotas paslaugas atskiroms verslininkų grupėms
(pradedantiesiems, neįgaliesiems verslininkams, netradicinių verslų atstovams) ar verslo šakoms.
Taip pat organizuoti konkursai ir turnyrai, skatinantys verslumą, inovatyvių įdėjų generavimą ir
sklaidą.
Parama įmonių inovaciniams ir e-verslo projektams.
Paremtų inovacinių projektų metu dešimt įmonių pasiūlė rinkai naujus produktus medicinos
prietaisų gamybos, buitinės chemijos produktų, šiluminės energijos, PET butelių, motorizuotų
sklandytuvų, guolių gamybos, skaitmeninės televizijos, mikrooptinių elementų gamybos ir kt.
srityse. 13 projektų į verslo procesus sėkmingai įdiegė elektroninio verslo sprendimus. Dalis
projektų buvo susiję su verslo valdymo efektyvumo didinimu, procesų automatizavimu. Taip pat
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finansuoti projektai, kuriais įmonių verslas perkeltas į elektroninę terpę. Paremti e-verslo projektai
turėjo teigiamos įtakos ne tik projektus įgyvendinusių įmonių veikos efektyvumui,
konkurencingumui, bet ir elektroninio verslo plėtrai Lietuvoje.
Parama viešosios turizmo infrastruktūros projektams.
Finansuoti 29 viešosios turizmo infrastrukūros kūrimo projektai. Savivaldybių, apskričių
administracijos, regioninių ir nacionalinių parkų direkcijos tvarkė savo teritorijose esančius turizmo
objektus ir rengė dokumentaciją didesniems projektams – kultūros paveldo objektų, prieplaukų,
dviračių-pėsčiųjų takų, kempingų, kitų turizmo objektų sutvarkymui ar įkūrimui. Iš viso projektų
metu parengta: 15 galimybių studijų, 7 detalieji planai, 44 techniniai projektai, 9 investiciniai,
rinkodaros planai.
Nors dauguma projektų buvo skirti dokumentacijos rengimui, įvykdyta nemaţai smulkesnės
infrastruktūros darbų. Sutvarkytos lankytinos vietos, paţintiniai takai, įrengtos poilsio zonos,
pastatyti informacinių stendai, ţemėlapiai, nuorodos, suoleliai, įrengtos aikštelės, sutvarkyti
nusileidimai prie jūros ir kt. Išleisti informaciniai leidiniai, brošiūros, ţemėlapiai, iš viso 23
leidiniai. Projektų lėšomis sukurtos 6 interneto svetainės, atnaujinta anksčiau veikusių svetainių
informacija, Finansuotas savivaldybių ir regioninių parkų dalyvavimas parodoje „Vivatur“.
Parama privatiems turizmo paslaugų teikėjams
Projektas „Parama verslo plėtrai“ paskatino privačias įmones kurti projektus, skirtus naujų
turizmo paslaugų kūrimui ir esamų paslaugų papildymui ir suformavo būsimų projektų srautą, kurie
ateityje galėtų būti finansuojami ES struktūrinių fondų ar kitomis lėšomis. Dauguma paremtų
projektų buvo skirta įvairios dokumentacijos ruošimui – su turizmo paslaugų ar infrastruktūros
plėtra susijusioms galimybių studijoms, verslo planams, įvairios techninės dokumentacijos
paruošimui. Iš viso parengta: 12 galimybių studijų, 15 verslo, investicinių, rinkodaros planų, 17
techninės dokumentacijos paketų.
Projektų metu sukurti dokumentai skirti viešbučių, sveikatingumo kompleksų rekonstrukcijai
ir plėtrai, naujų turizmo paslaugų kūrimui, paslaugų įvairovės didinimui. Subsidijų gavėjai
projektavo golfo aikštynus, vandens atrakcionus, sveikatingumo kompleksus, dviračių, aviaturizmo,
ţvejybinio turizmo, konferencijų centrus. Šeši projektai rengė dokumentaciją, skirtą kultūros
paveldo objektų atnaujinimui. Finansuotas ne tik dokumentacijos rengimas, bet ir ir rekonstrukcijos
darbai - viešbučių, gintaro galerijos renovacija, konferencijų cento statyba.
Paremti privačių turizmo paslaugų teikėjų projektai sukūrė 25 darbo vietas. Nemaţai projektų
ketino sukurti darbo vietas toliau vystydami pradėtus turizmo verslo projektus.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Buvo planuota finansuoti 102 projektus. Nors 2004 m. buvo pasirašytos 107 sutartys, iki galo
įgyvendinta tik 100 projektų (plano įvykdymas – 98 proc.) Projektų įgyvendinta maţiau, nes 6
paramos gavėjai kreipėsi su prašymu nutraukti sutartį abipusiu susitarimu dėl pasikeitusių įmonių
planų ar verslo aplinkybių. Viena sutartis nutraukta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
sprendimu dėl paţeidimo. Taip pat buvo planuota, kad 30 verslo paramos įstaigų pagerins paramos
projektų administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus. Įgyvendintų 26 projektų metu
gebėjimus pagerino iš viso 47 viešosios įstaigos, nes kiekvieną projektą įgyvendino kelios įstaigospartneriai (plano įvykdymas – 156 proc.). Planuota, kad 20 įmonių įdiegs inovacijų ir e-verslo
sprendimus. Projektų metu tokus sprendimus įdiegė 23 įmonės (plano įvykdymas – 115 proc.).
Planuota sukurti, atnaujinti ar parengi atnaujinimui 20 viešųjų rekreacijos ar turizmo traukos
objektų, o atnaujinta ir atnaujinimui parengta iš viso 28 turizmo objektai (plano įvykdymas – 140
proc.). Taip pat planuota atnaujinti ar parengti atnaujinimui 20 privačių turizmo objektų. Tokių
objektų skaičius – 24 (plano įvykdymas – 120 proc.).
2. PHARE branduolinės saugos programa 2002 m. Projektas „Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“.
Siekiant pagerinti Maišiagalos saugyklos aplinkos radiologinę saugą, projekte „Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“ buvo išanalizuoti anksčiau
atliktų aplinkos stebėjimų duomenys ir palyginti su naujai atliktų tyrimų rezultatais. Saugos
vertinimo tyrimų rezultatai ir išvados buvo panaudoti rengiant saugyklos naujų apsaugos barjerų
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projektą. Projekto metu buvo įsigyta aplinkos stebėjimo ir fizinės saugos uţtikrinimo prietaisų. Šia
įranga ateityje bus stebima ar nedidėja jonizuojančiosios spinduliuotės lygis aplink saugyklą, o
fizinės saugos uţtikrinimo prietaisai (video kameros, judesiui jautrūs kabeliai ir kt.) leis stebėti ir
priţiūrėti objekto teritoriją bei saugoti nuo galimos terorizmo grėsmės. Paskutiniame projekto
įgyvendino etape buvo įrengti saugyklos apsauginiai barjerai (specialaus grunto, didelio tankio
polietileninių membranų), lietaus drenaţo sistemos bei teritorija aptverta specialia dviguba tvora.
Pagal Prancūzijos specialistų paruoštą projektą buvo įrengti papildomi apsauginiai barjerai – grunto
ir dviejų vandeniai nelaidţių membranų sistema. Šie barjerai apsaugos saugykloje esančias
radioaktyviąsias atliekas nuo vandens, o tai uţtikrins, kad radioaktyviosios medţiagos nesklistų
gruntiniu vandeniu į aplinką.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Buvo planuota 100 proc. įgyvendinti numatytas saugos gerinimo priemones Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Saugos gerinimo priemonės įgyvendintos 100 proc. (plano
įvykdymas – 100 proc.). Taip pat buvo numatyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje
įrengti 2 papildomus inţinerinius barjerus (fizinės saugos uţtikrinimo sistemą ir saugyklos dangos
sistemą), kurie sėkmingai įrengti (plano įvykdymas – 100 proc.).
3. PHARE programa Ekonominė ir socialinė sanglauda 2003 m. Projektas „Plyno lauko
investicijų skatinimas Lietuvoje“
Skatinant „plyno lauko“ investicijas Lietuvoje, išanalizuotos plyno lauko plėtros teisinės ir
administracinės kliūtys, išanalizuoti ir pateikti pramonės veiklai skirtų ţemės sklypų plėtros
geriausios praktikos pavyzdţiai ir parengta pramonei skirtų ţemės sklypų plėtros Lietuvoje
metodika, įskaitant teisinių ir administracinių kliūčių analizę - Bendrasis valdymo dokumentas.
Surengti mokymai, kurių metu pagerinti Ūkio ministerijos, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros,
apskričių administracijų ir savivaldybių gebėjimai skatinti ir tvarkyti plyno lauko investicijų plėtrą.
Paruoštos galimybių studijos ir techninė dokumentacija atrinktų keturių pramonės veiklai skirtų
sklypų įrengimui. Šios priemonės sudarė sąlygas „plyno lauko“ investicinių zonų plėtrai Lietuvoje
ir paskatino investicijų pritraukimą į Lietuvą.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Buvo planuota parengti Plyno lauko investicijų plėtros metodiką (1 vnt.). Parengta 1 metodika
(Bendrasis valdymo dokumentas) (plano įvykdymas – 100 proc.). Taip pat buvo planuota, kad
Projekto „Plyno lauko investicijų skatinimas Lietuvoje“ mokymuose dalyvaus 60 Ūkio ministerijos,
LEPA ir apskričių darbuotojų. Mokymuose dalyvavo 90 asmenų (plano įvykdymas – 150 proc.).
SPECIALIOJI EKSPORTO PLĖTROS IR SKATINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
PROGRAMA (kodas 88-03)
Specialioji eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo programa susijusi su
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemone – „Įgyvendinti Prekių eksporto į trečiąsias
valstybes ir prekių išveţimo į Europos Sąjungos valstybes nares plėtros ir skatinimo 2006–2008
metų strateginių krypčių aprašo ir Prekių eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių išveţimo į
Europos Sąjungos valstybes nares plėtros ir skatinimo 2006–2008 metų strateginių krypčių
įgyvendinimo priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 15 d.
nutarimu Nr. 253, nuostatas“.
Programos tikslas:
Išlaikyti esamus prekių bei paslaugų eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių bei paslaugų
išveţimo į ES augimo tempus.
Programos uţdaviniai:
1. Sudaryti galimybes ūkio subjektams susirasti naujų prekybos bei kooperacijos partnerių,
aktyviau ir efektyviau skverbtis į naujas rinkas.
2. Sukurti prekių ir paslaugų eksportui palankią aplinką.
Įgyvendinant pirmąjį uţdavinį „Sudaryti galimybes ūkio subjektams susirasti naujų prekybos
bei kooperacijos partnerių, aktyviau ir efektyviau skverbtis į naujas rinkas“, buvo vykdomos
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priemonės: verslininkų misijų organizavimo ir geresnio Lietuvos įvaizdţio pristatymas, ūkio
subjektų dalyvavimas parodose ir mugėse, rinkos tyrimo ir informacinio aprūpinimo priemonių
diegimas.
Įgyvendinant antrąjį uţdavinį „Sukurti prekių ir paslaugų eksportui palankią aplinką“, buvo
vykdamos priemonės: eksportuotojų ne rinkos rizikos draudimas, konferencijos bei seminarai,
Lietuvoje pagamintos produkcijos ir teikiamų paslaugų informacinių reklaminių bei valstybės
įvaizdį kuriančių leidinių leidyba, verslo infrastruktūros plėtros priemonių diegimas, kuris apėmė
sertifikavimo įstaigas, bandymų ir kalibravimo laboratorijas, kontrolės įstaigas stiprinant jų
techninę bazę, keliant darbuotojų kvalifikaciją ir kt.
Planuota, kad sėkmingai įgyvendinus programą, lietuviškos kilmės prekių eksporto į trečiąsias
valstybes ir prekių išveţimo į Europos Sąjungą augimo tempai išliks pastovūs, padaugės
eksportuojančių prekes į trečiąsias valstybes ir parduodančių prekes Europos Sąjungoje įmonių,
pagerės atstovavimas Lietuvos verslo interesams uţsienyje ir įmonėms reikalinga informacijos
sklaida, dėl to, gerės bendri šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai, kils gyvenimo lygis. Taip pat,
programa netiesiogiai prisidės prie lietuviškos kilmės produkcijos eksporto augimo 4-5 proc.
2006 metais vykdant programos priemones skirtos lėšos 110 projektų, susijusių su Lietuvos
ūkio subjektų dalyvavimu tarptautinėse parodose, 4 projektams, susijusiems su uţsienio specialistų
atvykimo į Lietuvoje vykstančius renginius skatinimu, 16 projektų, susijusių su Lietuvos
verslininkų misijų organizavimu, 16 projektų, susijusių su konferencijų bei seminarų rengimu, 26
projektams, susijusiems su informacinių reklaminių bei valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidyba,
2 mokslinio tyrimo darbams ir kitiems įvairiems informacinio aprūpinimo projektams, 3 rinkų
plėtros ir verslo konkurencingumo didinimo projektams.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. 2006 m. plane numatyta iš dalies finansuoti 5 verslo misijų organizavimo išlaidas. Faktiškai
iš dalies finansuotas Lietuvos ūkio subjektų dalyvavimas 16 verslininkų misijose, bei uţsienio
specialistų atvykimas į 4 Lietuvoje organizuotus renginius.
2. 2006 m. plane numatyta paremti 70 parodų ir mugių. Faktiškai skirtos lėšos 110 Lietuvos
ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose projektams iš dalies finansuoti.
3. 2006 m. plane numatyta paremti 5 rinkos tyrimo ir informacinio aprūpinimo priemonių
projektus. Faktiškai apmokėti 2 mokslinio tyrimo darbai ir įvairūs informacinio aprūpinimo
projektai.
4. 2006 m. plane numatyta iš dalies kompensuoti 15 įmonių ne rinkos rizikos draudimo
išlaidas. Faktiškai konkurso būdu nepavyko parinkti draudimo įmonės norinčios teikti draudimo
paslaugas, todėl pasinaudojusių įmonių šia paslauga nebuvo.
5. 2006 m. plane numatyta iš dalies padengti 2 mokymų bei seminarų organizavimo išlaidas.
Faktiškai skirtas dalinis finansavimas 16 konferencijų ir seminarų organizuoti.
6. 2006 m. plane numatyta iš dalies finansuoti 15 leidinių leidybą. Faktiškai skirtas 26 leidinių
leidybos dalinis finansavimas.
7. 2006 m. plane numatyta apmokėti 2 ekspertų ir konsultantų paslaugas. Faktiškai ekspertų ir
konsultantų paslaugomis naudotasi nebuvo.
8. 2006 m. plane numatyta iš dalies finansuoti 5 verslo infrastruktūros plėtros priemonių
projektus. Faktiškai iš dalies finansuoti 3 rinkų plėtros ir verslo konkurencingumo didinimo
projektai.
NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS (kodas 04-01)
Programos tikslai:
1. Įgyvendinti Nacionalinės energetikos strategiją, siekiant uţtikrinti saugų ir patikimą
energijos tiekimą maţiausiomis sąnaudomis.
2. Kontroliuoti priemonių, būtinų branduolinės saugos lygiui uţtikrinti, įgyvendinimą
eksploatuojant Ignalinos AE ir ruošiantis jos uţdarymui.
Programos uţdavinys (01.01):
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Rengti pasiūlymus dėl Lietuvos energetikos teisinės ir administracinės sistemos tolesnės
integracijos į Europos Sąjungą ir įgyvendinti naujus ES reikalavimus.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonę
„Pateikti Lietuvos Respublikos Seimui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų
įstatymo pakeitimo projekto“ parengti pasiūlymai dėl gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo
projekto ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui 2006 m. gruodţio 11 d. (Ţin., 2006, 136-5163).
Atlikti 3 mokslinio tyrimo darbai dėl teisės aktų, 1 dėl metodikų ir 19 dėl kitų norminių
dokumentų atitikties ES direktyvoms bei reglamentams. Viso parengti 3 pasiūlymų paketai dėl
Lietuvos Respublikos taisyklių, normų, standartų ir kitų teisės aktų harmonizavimo su Europos
Sąjungos reikalavimais.
Naudojant aukščiau paminėtų darbų medţiagą, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija patvirtino 2006 m. gruodţio 29 d. nutarimą Nr. O3-97 „Dėl licencijuotų energetikos
įmonių informacijos teikimo tvarkos“ (Ţin., 2007, Nr. 5-261), Ūkio ministerija parengė ir 2006 m.
gruodţio 29 d. įsakymu Nr. 4-503 patvirtino Valstybinės įmonės Lietuvos naftos produktų
agentūros kuro natūraliosios netekties normas. Taip pat remiantis šiais darbais yra parengti teisės
aktų projektai dėl: skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių, skirstomųjų plieninių
dujotiekių įrengimo taisyklių, 0,4-110 kV įtampos kabelių linijų klojimo techninio reglamento,
miestų, gyvenviečių ir kaimo vietovių skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos,
šilumos perdavimo tinklų šiluminės izoliacijos projektavimo, įrengimo, saugaus eksploatavimo
taisyklių, garo ir karšto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių, šilumos
gamybos ir perdavimo statinių ir įrenginių, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų statybos rūšių,
garo katilų gamybos, įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų aprašo; parengtos rekomendacijos
12 galiojančių teisės aktų tobulinimui.
2006 m. koordinuotas Phare PPF programos projekto Nr. 2003.004-341.08.01.03.02
„Komunalinių atliekų deginimas Vilniuje“ vykdymas (suformuotas projekto prieţiūros komitetas,
organizuoti jo posėdţiai, patvirtintos projekto vykdymo ataskaitos) bei dalyvauta ES programos
„Paţangi energetika Europai 2003-2006“ veikloje (informacijos stebėjimas, teikimas ir skleidimas)
bei ES programos „Paţangi energetika Europai II 2007-2013“ darbo grupės veikloje.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Pasiūlymų dėl su ES reikalavimais harmonizuotų Lietuvos taisyklių, normų, metodikų,
standartų paketų skaičius, vnt. (planas 3 dokumentų paketai, faktas 3 dokumentų paketai).
2. Programų ir/arba fondų, kurių veiklos planavimui ir įgyvendinimui teikti pasiūlymai ir
konsultacijos skaičius (planas 2, faktas 2).
Programos uţdavinys (01.02):
Parengti ir įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonę
„Parengti ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikti naujos redakcijos Nacionalinę energetikos
strategiją“ 2006 m. parengtas atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos projektas, atitinkantis
Europos Sąjungos rinkų atvėrimo ir liberalizavimo politiką, numatant jose prioritetines efektyvumo
didinimo kryptis. Lietuvos Respublikos Seimas, 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046,
patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją. Minėtoje strategijoje įvertinti svarbiausi ekonomikos
ir energetikos pokyčiai, panaudota sukaupta patirtis ir informacija, reikalinga planuojant ir
prognozuojant atskirų energetikos sektorių raidą.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 patvirtintas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonę „Parengti ir
patvirtinti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2007–2012 metų priemonių planą“
parengtas Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2007–2012 metų priemonių plano
projektas (atliekami derinimo darbai).
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2006 m. Lietuvoje parengti 2 šilumos ūkio specialieji planai. Apibendrinta informacija apie
parengtus šilumos ūkio specialiuosius planus panaudota įgyvendinant Nacionalinės energetikos
strategijos nuostatas.
Sukaupta ir apibendrinta naujausia informacija apie šalies savivaldybėse parengtus ir
patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. Parengta informacija panaudota įgyvendinant
Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Pasiūlymų LR Vyriausybei dėl energetikos ūkio plėtros ir NES įgyvendinimo scenarijų
patikslinimo skaičius (planuota 1, faktas 1),
2. Parengtų šilumos ūkio specialiųjų planų, kuriems teiktos konsultacijos, skaičius (planas 2
vnt., faktas 2 vnt.),
3. Šilumos ūkio specialiųjų planų bazės sudarymas ir informacijos atnaujinimas (planas 1
kartą, faktas 1 kartą).
Programos uţdavinys (01.03):
Didinti elektros energijos tiekimo patikimumą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonę
„Pradėti ir vykdyti Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų sujungimo projektą“ 2006 m.
vasario 27 dieną pasirašyti du dokumentai – Estijos, Latvijos ir Lietuvos Ministrų Pirmininkų
Komunikatas ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos Ministrų Pirmininkų Deklaracija. 2006 m. rugsėjo 29 d.
Lietuvos ir Lenkijos Ūkio ministrai Varšuvoje pasirašė ketinimų protokolą dėl Lietuvos ir Lenkijos
elektros energetinių sistemų sujungimo bei bendradarbiavimo plėtojant energetikos ūkį, kuriame
išreiškė būtinumą sukurti projekto vystymo darbo grupę, projekto įgyvendinimo ekonominių ir
techninių sąlygų analizei atlikti. Darbo grupė parengs rekomendacijas kokiu geriausiu būdu reikėtų
projektą įgyvendinti.
Pasirengta ir sudalyvauta 4 Baltijos jūros valstybių atstovų pasitarimuose: du pasitarimai
Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo (NB8) darbo grupės ir du pasitarimai Baltijos jūros
regiono bendradarbiavimo (BASREC) darbo grupės.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Bendrai parengtų Baltijos ir/arba Baltijos jūros valstybių dokumentų skaičius (planuota 1
vnt., įvykdyta 3 vnt.).
2. Bendrų Baltijos ir/ arba Baltijos jūros valstybių atstovų pasitarimų skaičius“, planuota 4
kart., įvykdyta 4 kart.
Siekiant įgyvendinti antrą tikslą buvo vykdomi 3 uţdaviniai.
Programos uţdavinys (02.01):
Uţtikrinti saugų Ignalinos AE eksploatavimą ir pasirengti eksploatavimo nutraukimui.
Priemonių vykdymas:
Buvo atlikti taikomieji moksliniai darbai: „Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo, laikymo ir atsiskaitymo uţ veiklą, finansuojamą
fondo lėšomis, modelio sukūrimas“ ir „ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų administravimo
Lietuvoje analizės parengimas ir valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo
nutraukimo fondo panaudojimo kontrolės mechanizmo sukūrimas“, kuriuose pateikti pasiūlymai,
kokiu būdu turi būti sustiprinta VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo,
naudojimo kontrolė, fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo prieţiūra.
Taip pat Ūkio ministro 2006 m. geguţės 16 d. įsakymu Nr. 4-168 patvirtintas VĮ Ignalinos AE
pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių planas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. gruodţio 13 d. nutarimu Nr. 1267 leido Ignalinos
AE projektuoti labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir kapinyną.
Pasirašytos sutartys su rangovais dėl projektų „Radiologinės apibūdinimo įrangos ir prietaisų
įsigijimas“, „Pastatyti IAE 330 kV pastotės kompensuojantį reaktorių“.
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Įgyvendintas projektas „Dalies branduolinio kuro perkėlimo iš pirmojo bloko toliau naudoti
antrajame bloke įrenginio įrengimas“.
Pasirašyta sutartis su konsorciumu Joint Venture Partnership VF/ENVINET dėl projekto
„Įrengti medţiagų atitikimo nebekontroliuojamiems uţterštumo lygiams matavimo įrenginį“.
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) atliko paviršiniam kapinynui tinkamos
aikštelės paiešką ir papildė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nauja trečiąja Stabatiškių aikštele.
Ataskaita buvo pristatyta visuomenei, suderinta su suinteresuotomis institucijomis ir pateikta
Latvijos Respublikai ir Baltarusijos Respublikai.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės
darbuotojų papildomų uţimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatas 120 ţmonėms buvo
skirtos papildomos išeitinės išmokos, 34 – priešpensijinės bedarbio išmokos, 40 – persikėlimo
išmokos.
Buvo uţtikrinama IAE sustabdyto pirmojo bloko prieţiūra ir fizinė sauga, modernizuojama
AB Lietuvos elektrinės įranga, įrengiami degimo produktų valymo įrenginiai.
Įgyvendinant IAE regiono plėtros priemones 15 regiono įmonių gavo paramą, ketinama
sukurti 79 naujas darbo vietas, įgyvendinti 8 darbo su jaunimu programos projektai, baigiami
įgyvendinti 15 vietinių iniciatyvų rėmimo programos projektų.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Ignalinos AE 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių
vykdymas (planuotos 8 priemonės, įvykdytos 8 priemonės).
Programos uţdavinys (02.02):
Dalyvauti Tarptautinės atominės energijos organizacijos (TATENA) ir Pasaulinės
branduolinės energetikos naujienų agentūros veikloje
Priemonių vykdymas:
2006 m. buvo tęsiamas TATENA nacionalinis techninio bendradarbiavimo projektas Lietuvai
„Parama nutraukiant Ignalinos AE pirmojo bloko eksploatavimą“, kurį vykdė Ūkio ministerija.
Lietuva dalyvavo Europos regionui skirtuose TATENA techninio bendradarbiavimo
projektuose: „Kokybės valdymas tvarkant radioaktyviąsias atliekas Centrinėje bei Rytų Europoje“,
„Parama atominių elektrinių uţdarymui“ ir kt.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. TATENA patvirtintų techninio bendradarbiavimo regioninių projektų, kuriuose dalyvaus
Lietuva, skaičius, vnt. (planuota 3 projektai, įvykdyta 3 projektai).
2. TATENA patvirtintų techninio bendradarbiavimo programos regioninių projektų, kuriuose
dalyvaus Lietuva skaičius, vnt.“ planuota 26 projektai, įvykdyta 26 projektai.
Programos uţdavinys (02.04):
Uţtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir kapinynų eksploatavimą.
Priemonių vykdymas:
Vykdoma nuolatinė Širvintų rajono Bartkuškio miške esančio specialaus radioaktyviųjų
atliekų laidojimo punkto aplinkos stebėsena. Parengtos 4 ataskaitos, iš kurių galima daryti išvadas,
kad radioekologinė situacija saugyklos aplinkoje gera, radionuklidų koncentracijos visuose tirtuose
aplinkos sanduose neviršija HN 73-1997 nustatytų ribinių verčių, lygiavertės dozės galia nuo ţemės
paviršiaus virš kaupo ir jo aplinkoje yra maţesnė uţ vidutinę vertę.
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-12-13 nutarimas Nr. 1267 „Dėl valstybės
įmonės IAE labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir kapinyno projektavimo“,
parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektas.
Fizinei saugai pagerinti buvo įsigyti ir įrengti fizinės saugos uţtikrinimo prietaisai (video
kameros, judesiui jautrūs kabeliai ir kt.), kurie leis stebėti, priţiūrėti ir saugoti objekto teritoriją,
teritorija buvo aptverta specialia dviguba tvora. Radiacinei saugai pagerinti buvo įrengti saugyklos
apsauginiai barjerai iš specialaus grunto ir didelio tankio polietileninių membranų, lietaus drenaţo
sistemos. Šie barjerai apsaugos saugykloje esančias radioaktyviąsias atliekas nuo vandens, o tai
uţtikrins, kad radioaktyviosios medţiagos nesklistų gruntiniu vandeniu į aplinką.
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Buvo sudarytos 39 sutartys su smulkiais radioaktyviųjų atliekų gamintojais dėl panaudotų
uţdarųjų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų. Viso surinkti 3429 uţdarieji
šaltiniai ir sutvarkyti bei išveţti saugoti į Ignalinos AE saugyklas 2595 jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniai. Surinktas ir sutvarkytas 21 nelegalus jonizuojančios spinduliuotės šaltinis.
Atlikta Stabatiškės ir Galulaukės aikštelių tinkamumo paviršiniam kapinynui lyginamoji
analizė. Išnagrinėtas ir suderintas Ignalinos AE parengtas sucementuotų skystųjų radioaktyviųjų
atliekų pakuotės aprašas. Parengta ilgaamţių radioaktyviųjų atliekų kapinyno, įrengto vidutiniame
gylyje, koncepcija.
Sukurtas ir išleistas DVD formato 12 min. trukmės informacinis filmas apie Maišiagalos
radioaktyviųjų atliekų saugyklos modernizavimo darbus. Filmas sukurtas lietuvių ir anglų kalbomis.
Parengta ir išleista informacinė brošiūra „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla“,
kurioje pristatoma saugyklos istorija, saugos įvertinimas, saugos gerinimo darbai, aplinkos
stebėjimo darbai.
Prie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos įrengtas informacinis stendas apie
atnaujintus inţinerinius barjerus.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Širvintų rajone, Bartkuškio miške esančio specialaus radioaktyviųjų atliekų laidojimo
punkto aplinkos stebėsenos ataskaitos (planuota 4 ataskaitos, faktas 4 ataskaitos),
2. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių normatyvinių dokumentų projektai
(planuota 1 dokumentų projektas, faktas 1 dokumentų projektas),
3. Širvintų rajone, Bartkuškio miške esančio specialaus radioaktyviųjų atliekų laidojimo
punkto įgyvendintos saugos gerinimo priemonės (planuota 2 vnt., faktas 2 vnt.),
4. Įvykdytų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programos priemonių skaičius (planuota 4 vnt.,
faktas 4 vnt.).
5. Visuomenės informavimo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimais priemonės (planuota
2 vnt., faktas 3 vnt.).
NACIONALINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMAS (kodas 04-02)
Programos tikslas:
Didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą visose šalies ūkio srityse.
Programos uţdavinys (01):
Rengti teisės aktus, normatyvinius ir techninius dokumentus, skirtus programai įgyvendinti.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti ir įgyvendinti pagal ES direktyvų
reikalavimus teisės aktus ir normatyvinius, techninius dokumentus, skirtus energijos išteklių
naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumui didinti“:
 parengtas, derintas su suinteresuotomis institucijomis, teiktas tvirtinti Lietuvos Respublikos
ūkio ministro įsakymo „Dėl 2006 m. balandţio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančios
Tarybos direktyvą 93/76/EEB, 14 straipsnio įgyvendinimo“ projektas, patvirtintas įsakymas
pateiktas skelbti leidinyje „Valstybės ţinios“ ir Europos Komisijai.
 parengtas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir įstatymo
priedo pakeitimo įstatymo projektas ir vertintos suinteresuotų institucijų pastabos įstatymo
projektui.
 koreguotas, tikslintas ir pateiktas patvirtinti ūkio ministrui Pastatuose įrengtų šildymo
katilų, naudojančių neatsinaujinantį kietąjį ar skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne
maţesnė kaip 20 kW, bei šildymo sistemų, su senesniais kaip 15 metų ir ne maţesnės kaip 20 kW
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vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį ar skystąjį
kurą, efektyvumo tikrinimo reglamentas. Šis reglamentas paskelbtas leidinyje „Valstybės ţinios“
(Ţin., 2006, Nr. 27-902) ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje.
 koreguotas, tikslintas ir pateiktas patvirtinti ūkio ministrui Pastatuose įrengtų oro
kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo
tikrinimo reglamentas. Šis reglamentas paskelbtas leidinyje „Valstybės ţinios“ (Ţin., 2006, Nr. 27902) ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje.
 koreguota, tikslinta ir pateikta patvirtinti ūkio ministrui Pastatuose įrengtų šildymo katilų,
naudojančių neatsinaujinantį kietąjį ar skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne maţesnė
kaip 20 kW, bei šildymo sistemų, su senesniais kaip 15 metų ir ne maţesnės kaip 20 kW vardinės
atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį ar skystąjį kurą,
efektyvumo tikrinimo metodika. Ši metodika paskelbta leidinyje „Valstybės ţinios“ (Ţin., 2006, Nr.
70-2589) ir Ūkio ministerijos interneto svetainėje.
 koreguota, tikslinta ir pateikta patvirtinti ūkio ministrui Pastatuose įrengtų oro
kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW, efektyvumo
tikrinimo metodika Ši metodika paskelbta leidinyje „Valstybės ţinios“ (Ţin., 2006, Nr. 70-2589) ir
Ūkio ministerijos interneto svetainėje.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Parengti ir patvirtinti energijos išteklių ir energijos
efektyvaus naudojimo stebėsenos (be kita ko, įvertinančios energijos taupymo priemonių rezultatus
valstybės mastu) taisykles“ parengtas Energijos išteklių ir energijos efektyvaus naudojimo
stebėsenos taisyklių projektas.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Parengti savanoriškų susitarimų tarp įmonių ir
valstybės institucijų įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones studiją“
parengtos savanoriškų susitarimų tarp įmonių ir valstybės institucijų įgyvendinant energijos
vartojimo efektyvumą didinančias priemones schemos ir rekomendacijos šiems susitarimams taikyti
šalyje.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti ir įgyvendinti pagal ES direktyvų
reikalavimus teisės aktus ir normatyvinius, techninius dokumentus, skirtus energijos išteklių
naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumui didinti“ parengtos rekomendacijos, atsiţvelgiant į ES
teisės aktų reikalavimus, dėl energijos vartojimo efektyvumo didinimo bei šio didinimo veiksmų
plano projektas. Taip pat parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos dokumentams:
 Komisijos rekomendacija Tarybai dėl Komisijos įgaliojimo pradėti derybas dėl Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimo dėl energiją taupančios raštinės
įrangos ţenklinimo programų suderinimo,
 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrijos energiją taupančios raštinės
įrangos ţenklinimo programos,
 pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos
susitarimo dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ţenklinimo programų suderinimo
sudarymo,
 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl energijos galutinio vartojimo
efektyvumo ir energetinių paslaugų,
 Komisijos komunikatas „Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas: išnaudoti
potencialą“,
 Tarybos išvados dėl Komisijos komunikato „Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų
planas: išnaudoti potencialą“ KOM(2006)545 galutinis.
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Surinkta ir papildyta informacija ir duomenys, reikalingi energijos vartojimo efektyvumo
rodiklių sudarymui, ir sudaryta tarpinė duomenų bazė.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Pasiūlymų dėl programų, normatyvinių ir techninių dokumentų, kurie skatintų efektyvų
energijos išteklių ir energijos vartojimą ir padėtų įgyvendinti energijos taupymo projektus,
priemones ir ES direktyvų ir kitų tarptautinių dokumentų reikalavimus, skaičius, vnt. (planas 7 vnt.,
faktas 8 vnt.).
2. Programų, projektų, studijų ir kitų priemonių, rengiamų su uţsienio šalimis, taip pat
parengtų pasiūlymų dėl naujų ES teisės aktų projektų skaičius, vnt. (planas 2 vnt., faktas 8 vnt.).
Programos uţdavinys (01.02):
Atnaujinti pastatus, modernizuoti jų energetikos ūkį.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti ir įgyvendinti pagal ES direktyvų
reikalavimus teisės aktus ir normatyvinius, techninius dokumentus, skirtus energijos išteklių
naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumui didinti“ parengta Pastatuose įrengtų šildymo katilų,
naudojančių neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą, kurių vardinė atiduodamoji galia ne maţesnė
kaip 20 kW, bei šildymo sistemų su senesniais kaip 15 metų ir ne maţesnės kaip 20 kW vardinės
atiduodamosios galios šildymo katilais, naudojančiais neatsinaujinantį kietąjį arba skystąjį kurą,
efektyvumo tikrintojų mokymo programa ir metodinė medţiaga. Taip pat parengta Pastatuose
įrengtų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW,
efektyvumo tikrintojų mokymo programa ir metodinė medţiaga.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Organizuoti ir atlikti energetinį auditą
visuomeniniuose pastatuose“ atlikti 9 energijos vartojimo auditai ir monitoringai.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Gyvenamųjų, visuomeninių ir administracinių pastatų energetikos ūkio rekonstrukcijos
studijų, pavyzdinių projektų, normatyvinių ir techninių dokumentų projektų, šių pastatų energetinių
auditų ir monitoringų skaičius, vnt.“ (planas 10 vnt., faktas 11 vnt.).
Programos uţdavinys (01.03):
Didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą įrenginiuose ir technologiniuose
procesuose.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Vykdyti energijos vartojimo efektyvumo tyrimus
pramonės, transporto, ţemės ūkio ir kitose įmonėse, rengti ir įgyvendinti priemones šiam
efektyvumui didinti“ surinkti ir įvertinti duomenys apie atmosferos oro taršą energetikos ūkio
įmonėse 2005 metais bei parengta „Atmosferos oro tarša energetikos ūkio įmonėse 2005 metais“
ataskaita. Taip pat surengti 2 energijos vartojimo vadybos mokymo kursai pramonės įmonėms.
Teiktos konsultacijos energijos vartojimo vadybos diegimo klausimais 7 duonos gaminių kepimo
įmonėse. Parengta pagalbinė medţiaga apie energijos vartojimo vadybos diegimą pramonės
įmonėse.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti rekomendacijas, kaip rinkti ir ruošti kūrenti
medienos atliekas, šiaudus ir kitą biokurą, kokios yra jo kūrenimo technologijos, taip pat šių
technologijų taikymo organizacines schemas, jas įvertinti ir skatinti diegti“ parengta studija
„Biodegalų gamybos atliekų efektyvaus panaudojimo energetinėms reikmėms technologiniuose
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procesuose galimybių ištyrimas ir įvertinimas ir ekonomiškai pagrįstų rekomendacijų kaip vykdant
šį procesą galima maţinti biodegalų gamybos savikainą ir aplinkos taršą parengimas“.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Energijos gamybos ir tiekimo efektyvumo, efektyvaus energijos vartojimo įrenginiuose ir
technologiniuose procesuose taip pat transporte tyrimų, parengtų rekomendacijų ir įgyvendintų
priemonių skaičius, vnt. (planuota 5 vnt., įvykdyta 6 vnt.).
Programos uţdavinys (01.04):
Naudoti vietinius, atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti ir įgyvendinti pagal ES direktyvų bei kitų
tarptautinių dokumentų reikalavimus reikiamus teisės aktus ir normatyvinius, techninius
dokumentus, skirtus vietinių, atsinaujinančių (tarp jų biodegalų) ir atliekinių energijos išteklių
naudojimui didinti“ parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos dokumentams:
 Komisijos komunikatas „Biomasės naudojimo veiksmų planas“ (KOM(2005) 628
galutinis).
 Tarybos išvados dėl Biomasės naudojimo veiksmų plano.
 Komisijos komunikatas „Parama elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių
gaminti“ (KOM(2005) 627 galutinis).
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti ir įgyvendinti teisės aktus, normatyvinius ir
techninius dokumentus, skatinančius vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių (taip pat
biodegalų) gamybą ir naudojimą, šių išteklių naudojimo priemonių gamybą ir diegimą“ sukurta
šalies įmonėse susidarančių atliekinių energijos išteklių kompiuterinė bazė; parengta bendro
pobūdţio švietėjiška informacija apie atsinaujinančius energijos šaltinius.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti rekomendacijas, kaip rinkti ir ruošti kūrenti
medienos atliekas, šiaudus ir kitą biokurą, kokios yra jo kūrenimo technologijos, taip pat šių
technologijų taikymo organizacines schemas, jas įvertinti ir skatinti diegti“ parengta studija „Miško
kirtimų atliekų naudojimo kurui ekonominio skatinimo poreikių ir galimybių įvertinimas bei
pasiūlymų parengimas“.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Parengtų vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo programų,
normatyvinės ir techninės dokumentacijos, priemonių šilumos ir kitos energijos gamybai ir
efektyviam jos vartojimui, taip pat įgyvendintų, šiuos išteklius naudojančių priemonių ir projektų
skaičius, vnt. (planuota 6 vnt., įvykdyta 6 vnt.).
Programos uţdavinys (01.05):
Skatinti taikomuosius mokslinius tyrimo darbus, vykdyti informavimo ir švietimo veiklą
efektyvaus energijos vartojimo, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo
klausimais.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti konferencijas, seminarus, konkursus,
parodas, kurie stiprintų šalies specialistų ir visuomenės gebėjimą efektyviau naudoti energijos
išteklius ir energiją, daugiau naudoti vietinius, atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius,
skatinti steigiamus atsinaujinančių energijos šaltinių demonstracinius ūkius“ surengti 5
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išvaţiuojamieji seminarai energijos vartojimo vadybos klausimais savivaldybėse. Parengtas ir
skaitytas pranešimas NB8 (Nordic-Baltic 8) seminare „Politikos ir programos energijos vartojimo
efektyvumui ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti. Šiaurės ir Baltijos šalių
politiniai atsakymai tarptautiniame kontekste“. Taip pat surengti 4 energijos vartojimo vadybos
visuomeninės paskirties pastatuose mokymo kursai.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Organizuoti lankstinukų, brošiūrų, kitų leidinių
gyventojams, mokiniams, studentams ir įvairių ūkio šakų specialistams apie efektyvų vietinių,
atsinaujinančių, atliekinių ir kitų energijos išteklių naudojimą ir energijos vartojimą rengimą ir
leidybą“:
 parengtas ir išleistas ţinynas „Gyvenamųjų, visuomeninių ir administracinių pastatų
vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos ir jų įranga“.
 parengti informacinio biuletenio „Efektyvi energetika“ elektroninės versijos 4 vnt.
 atnaujintas ir papildytas autorinio leidinio „Nykštukas Taupukas“ [Laucius J. Nykštukas
Taupukas. Vilnius: Trys ţvaigţdutės, 1997 m., 16 p.] tekstas, ir įsigytos visas intelektinės
nuosavybės (autoriaus) turtinės teisės į jį.
 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas, skirtas redaguoti, parengti išleidimui ir išleisti
leidinį apie atsinaujinančius energijos išteklius.
 paskelbtas supaprastintas atviras konkursas, skirtas parengti su paaiškinimais, komentarais
ir vaizdine medţiaga, išversti į anglų kalbą ir išleisti lietuvių ir anglų kalbomis informacinę
medţiagą (leidinį) apie Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programą ir jos įgyvendinimą.
 vykdytos viešųjų pirkimų procedūros, skirtos maketuoti, apipavidalinti ir išleisti vaikams ir
visai šeimai skirtą leidinį „Nykštukas Taupukas“.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Organizuoti medţiagos apie energijos išteklių ir
energijos taupymą bei atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą, energiją taupančias
ir atsinaujinančius bei atliekinius energijos išteklius naudojančias priemones, prietaisus, įrenginius
rengimą ir spausdinimą ţiniasklaidos leidiniuose“ parengtas ir publikuotas straipsnis ţurnale „Tavo
namai“ apie elektros energijos efektyvius vartojimo būdus gyvenamuosiuose pastatuose. Taip pat
uţtikrintas paţangiausios pasaulinės informacijos apie efektyvaus energijos ir atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimą rinkimas ir pateikimas.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Skleisti per televiziją ir radiją energijos taupymo
idėjas ir informaciją apie šios Programos įgyvendinimą“ parengta medţiaga ir dalyvauta LTV
laidoje „Pinigų karta“ apie naudojamo kuro šilumai gaminti individualiuose gyvenamuose
pastatuose išlaidas ir jų įvertinimą ekonomiškumo poţiūriu. Vykdytas Energijos išteklių ir energijos
taupymo idėjų bei jų įgyvendinimo, atsiţvelgiant į realius vartotojų poreikius, propagavimas šalies
radijo ir televizijos laidose.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Parengtų ir išleistų brošiūrų, bukletų ir kitų leidinių, taip pat televizijos ir radijo laidų,
straipsnių ţiniasklaidos priemonėse, pravestų seminarų, konkursų, parodų, įvykdytų taikomųjų
mokslinio tyrimo darbų, skaičius, vnt. (planas 20 vnt., faktas 22 vnt.).
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SPECIALIOJI PROGRAMA – VEIKSMŲ PLANO NAFTOS SEKTORIUJE
ĮGYVENDINIMAS (kodas 04-04)
Programos tikslas:
Uţtikrinti valstybės įsipareigojimų, nustatytų Investicijų sutartyje, įgyvendinimą.
Programos uţdavinys:
Veiksmų plano įgyvendinimas.
Priemonių vykdymas:
2006 m. vykdytos visos planuotos priemonės: spęstos priėjimo prie AB „Maţeikių nafta“
(toliau – Bendrovė) vamzdynų problemos; teisminiai procesai, kuriuose dalyvauja Bendrovė;
Bendrovės ekologinės situacijos tyrimas; darbo aplinkos, higieninių, darbo saugos faktinių
reikalavimų atitikimas nustatytiems reikalavimams atitinkamuose teisės aktuose (išsamesnė
informacija nepateikiama, nes programa – riboto naudojimo).
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Vyriausybės įsipareigojimai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 29 d.
nutarimą Nr. 423-15 „Dėl Veiksmų plano patvirtinimo“ 2006 m. įvykdyti 100%.
SPECIALIOJI PROGRAMA – ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
(kodas 88-02)
Programos tikslas:
Skatinti energijos vartojimo efektyvumą, teikiant finansinę paramą energijos vartojimo
efektyvumą didinančių projektų įgyvendinimui.
Programos uţdavinys:
Finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinus, taupomi energijos ištekliai ir energija.
Priemonių vykdymas:
Ūkio ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 4-382 „Dėl paramos projektams,
siekiantiems gauti lėšų kapitalui formuoti iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos specialiosios
programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas“ skyrimo“ lėšos skiriamos 15 projektų.
Vadovaujantis minėtu įsakymu su pareiškėjais per lapkričio mėnesį pasirašytos lėšų kapitalui
formuoti sutartys, kuriose numatyti etapai: I etapas – iki 2006 m. gruodţio 20 d., II etapas – iki
2007 m. lapkričio 1 d. Dėl šios prieţasties visos esamos lėšos bus įsisavintos 2007 m.
Po asignavimų plano patikslinimo programos vykdymui skyrus papildomas lėšas, Ūkio
ministro 2006 m. gruodţio 6 d. įsakymu Nr. 4-469 skirtos lėšos dar 3 projektams. Sutartys su lėšų
gavėjais bus pasirašytos patvirtinus 2007 m. skirtus asignavimus ir nepanaudotas įmokas
specialioms programoms finansuoti.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektų, kuriems skiriamas finansavimas, skaičius,
vnt. (planas 15 vnt., faktas 15 vnt.).
SPECIALIOJI IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE
PROGRAMA (kodas 72-11, 72-12)
Programos tikslas:
Efektyviai administruojant specialiąją Ignalinos programos administravimo Lietuvoje
programą, tęsti pasirengimą saugiai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą.
Programos uţdaviniai:
1. Saugus I bloko išlaikymas pradinėje sustabdymo fazėje ir pasirengimas eksploatavimo
nutraukimo darbams.
2. Institucinių gebėjimų stiprinimas administruoti Ignalinos programą Lietuvoje.
3. Parama VATESI.
4. Parama Radiacinės saugos centrui.
5. Stiprinti ENT gebėjimus IAE eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti.
6. Trumpaamţio labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinynas.
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7. Saugus 1 bloko išlaikymas 2006 m.
8. Parama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl priešlaikinio IAE eksploatavimo
nutraukimo socialinių pasekmių sušvelninimo.
Priemonių vykdymas:
Pagal projektą „Saugus VĮ Ignalinos atominės elektrinės I bloko išlaikymas pradinėje
sustabdymo fazėje ir pasirengimas eksploatavimo nutraukimo darbams“ buvo uţtikrinamas I bloką
aptarnaujančių IAE darbuotojų išlaikymas.
Parengti konkursų dokumentai ir kita projektų įgyvendinimo pradţiai reikalinga
dokumentacija projektams „VATESI gebėjimų rengiantis eksploatavimo nutraukimo veiklų
licencijavimui stiprinimas“ ir „Radiacinės saugos centro gebėjimų vertinti radiacinę saugą
eksploatavimo nutraukimo procese stiprinimas“. Sutartis dėl projektų įgyvendinimo planuojama
pasirašyti 2007 m. pradţioje. Ruošiami konkursų dokumentai Visagino šildymo sistemos
modernizavimui ir elektros tinklų renovacijai ir modernizavimui atlikti.
2006 metais įgyvendinant Lietuvos Respublikos VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų
papildomų uţimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatas 120 ţmonėms buvo skirtos
papildomos išeitinės išmokos, 34 – priešpensinės bedarbio išmokos, 40 – persikėlimo išmokos,
22317 tūkst. Lt buvo panaudota IAE sustabdyto pirmojo bloko prieţiūrai ir fizinei saugai uţtikrinti.
2006 m. gruodţio 20 d. ES Ministrų taryba priėmė Reglamentą dėl protokolo Nr. 4 dėl
Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje prie Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos,
Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto įgyvendinimo („Ignalinos programa“), kuris
reglamentuos lėšų Ignalinos programai skyrimą 2007-2013 m. Per šį laikotarpį Ignalinos programai
bus skirta 837 mln. eurų.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Pasirengimas eksploatavimo nutraukimui, galutinio eksploatavimo nutraukimo plano
vykdymas, proc. (planas 15 proc., faktas 15 proc.)
2. Projektus įgyvendinančių institucijų (paramos gavėjų) skaičius (planas 5, faktas 5).
SPECIALIOJI PROGRAMA – VALSTYBĖS NAFTOS PRODUKTŲ ATSARGŲ
KAUPIMAS IR TVARKYMAS (kodas 88-07)
Programos tikslas:
Sukaupti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės
reikalavimus.
Programos uţdaviniai:
1. Tvarkyti sukauptas naftos produktų valstybės atsargas.
2. Kaupti naftos produktų valstybės atsargas.
Priemonių vykdymas:
2006 m. toliau buvo kaupiamos ir tvarkomos valstybės naftos produktų atsargos. Pagal
stojimo į Europos Sąjungą sutartyje suderintą pereinamąjį laikotarpį ir Vyriausybės 2002 m.
gruodţio 5 d. nutarimu Nr. 1901 patvirtintą naftos produktų atsargų kaupimo grafiką iki 2006 m.
gruodţio 31 d. turėjo būti sukaupta atsargų ne maţiau kaip 69 dienoms. Vadovaujantis LR naftos
produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymu 50 proc. minėtų atsargų turi būti kaupiama ir tvarkoma
biudţeto lėšomis, o likusi dalis (50 proc.) – naftos produktus gaminančių ir importuojančių įmonių
lėšomis. Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo uţduotis iš visų finansavimo šaltinių yra
įvykdyta. Faktiškai 2006 m. gruodţio 31 d. yra sukaupta atsargų 84,9 dienoms (uţduotis 69
dienoms), iš jų valstybės biudţeto lėšomis – 48,7 dienoms (uţduotis 34,5 dienoms).
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SPECIALIOJI VALSTYBĖS REZERVO NAUDOJIMO PROGRAMA (kodas 88-06)
Programos tikslas:
Sukaupti ir tvarkyti ūkio ministerijai priskirtą valstybės rezervą, koordinuoti Lietuvos
Respublikos valstybės rezervo kaupimą ir tvarkymą.
Programos uţdaviniai:
1.Uţtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų valstybės rezervo
kaupimo uţduočių vykdymą.
2. Saugoti sukauptas valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas.
Priemonių vykdymas:
Numatytos sukaupti produkcijos pirkimas, atnaujintinos produkcijos pardavimas ir
analogiškos naujos produkcijos pirkimas. Sutartinių įsipareigojimų su valstybės rezervo
atsakingaisiais saugotojais vykdymas.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
1. Sutartinių įsipareigojimų su valstybės rezervo atsakingaisiais saugotojais vykdymas, proc.
(100 proc).
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų valstybės rezervo materialinių
išteklių kaupimo uţduočių vykdymas, proc. (100 proc.).

Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Tarpinstitucinės programos, kurių įgyvendinime dalyvavo Ūkio ministerija:
 Valstybinė pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. programa,
 Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programa,
 Lietuvos turizmo informacijos centrų steigimo 2006–2008 metais programa,
 Valstybinė kaimo plėtros 2006-2008 m. programa,
 Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005-2009 m. programa,
 Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų programa,
 Nacionalinė turizmo plėtros programa,
 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo
nutraukimo programa,
 Nacionalinė ţmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metams programa.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ūkio ministerija yra paskirta šių programų
koordinuojančia institucija:
 Valstybinė pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. programa,
 Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programa,
 Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 metų programa,
 Lietuvos turizmo informacijos centrų steigimo 2006–2008 metais programa,
 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo ir antrojo blokų eksploatavimo
nutraukimo programa.
Koordinuojama tarpinstitucinės programas Ūkio ministerija susiduria su šiomis problemomis:
 skirtingose programose iš principo numatytos tos pačios priemonės arba projektai, todėl
programos vykdytojams sudėtinga nurodyti skirtas lėšas ir pasiektą rezultatą;
 nemaţai priemonių įvykdoma vykdant kitas priemones (pvz. seminarų verslo klausimais
metu formaliai vykdomos ir Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2005-2009 m.
programoje numatytos priemonės, ir Nacionalinėje ţmonių su negalia socialinės integracijos
2003–2012 metams programoje numatytos priemonės) – jų negalima išskaidyti į atskiras
dalis.
Dėl šių prieţasčių dalyvaujančius institucijos daţnai atsiunčia informaciją ne pagal
Strateginio planavimo metodikoje numatytas formas, todėl praktiškai neįmanoma pateikti
susistemintos analizės.
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Reikia pripaţinti, kad Ūkio ministerija 2006 m. ne visoms programoms buvo nustačiusi
atsiskaitymo uţ tarpinstitucinės programos vykdymą tvarką ir terminus (2007 m. visoms
programoms bus parengtos atitinkamos tvarkos ir nustatyti terminai).

Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2006 metais Ūkio ministerijos programoms vykdyti iš viso patvirtinta 954612,0 tūkst. Lt (iš
jų: 615099,2 Europos Sąjungos lėšos, 134741,9 tūkst. Lt bendrojo finansavimo uţtikrinimui skirtos
lėšos, 348655,0 lėšos perkeltos iš 2005 m.). Vykdant programas, įsisavinta 427646,0. tūkst. Lt
(44,8 proc. asignavimų).
Detali informacija apie kiekvienai programai skirtų lėšų įsisavinimą pateiktą šios ataskaitos 2
priede „2006 m. vykdytoms programoms patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė“.
Blogiausiai buvo įsisavintos Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo uţtikrinimui skirtos
lėšos.
Specialiosios programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas“ nepanaudota 10814,6
tūkst. Lt (įsisavinta tik 2,7 proc. lėšų) dėl šių prieţasčių:
 vadovaujantis finansinės paramos teikimo energijos taupymo projektams iš specialiosios
programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas“ naujomis taisyklėmis, patvirtintomis Ūkio
ministro 2006 m. balandţio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 (Ţin., 2006, Nr. 54-1966) atliktas (birţelio–
rugpjūčio mėnesiais) 2006 m. pateiktų paraiškų finansinei paramai gauti projektams įgyvendinti
vertinimas ir parengta apibendrinta informacija, kuri pateikta ir apsvarstyta Energijos taupymo
komisijos posėdyje įvykusiame 2006 m. rugsėjo 28 d. (protokolo Nr. 31). Minėtame posėdyje
komisijos nariai rekomendavo ūkio ministrui įvertinus programoje esamą lėšų kiekį, skirti prašomas
lėšas teigiamai įvertintoms paraiškoms.
 Ūkio ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 4-382 „Dėl paramos projektams,
siekiantiems gauti lėšų kapitalui formuoti iš Lietuvos respublikos ūkio ministerijos specialiosios
programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas“ skyrimo“ lėšos skiriamos 15 projektų.
Vadovaujantis minėtu įsakymu su pareiškėjais per lapkričio mėnesį pasirašytos lėšų kapitalui
formuoti sutartys, kuriose numatyti etapai: I etapas iki 2006 m. gruodţio 20 d., II etapas iki 2007 m.
lapkričio 1 d. Dėl šios prieţasties visos esamos lėšos bus įsisavintos 2007 m.
 po asignavimo plano patikslinimo programoje atsiradus papildomoms lėšoms ūkio ministro
2006 m. gruodţio 6 d. įsakymu Nr. 4-469 skirtos lėšos dar 3 projektams. Sutartys su lėšų gavėjais
bus pasirašytos patvirtinus 2007 m. skirtus asignavimus ir nepanaudotas įmokas specialiosioms
programoms finansuoti.
Specialiosios PHARE programos įgyvendinimui nepanaudota 2051,7 tūkst. Lt (įsisavinta 51,8
proc. lėšų) nes:
 projektui „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos įvertinimas ir pagerinimas“
dalis numatytų lėšų buvo sutaupyta viešųjų pirkimų konkursų metu.
 projektui „Parama verslo plėtrai“ išnaudotos ne visos PVM padengimui skirtos lėšos. Pagal
Finansinį memorandumą ir pasirašytas sutartis turėjome numatyti PVM bendrojo finansavimo
lėšoms. Todėl negrąţintino PVM dengimui kiekvienam projektui buvo apskaičiuota ir šioje
programoje suplanuota PVM suma. Projektų išlaidas auditavę auditoriai kiekvienu atveju atskirai
sprendė, kokia bendrojo finansavimo lėšomis sumokėto PVM dalis yra negrąţintina ir gali būti
padengta iš šios programos bei maţino PVM sumas, dėl kurių padengimo projektų vykdytojai buvo
planavę kreiptis į Ūkio ministeriją.
Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos įgyvendinimui nepanaudota
364093,8 tūkst. ES lėšų (įsavinta 32,5 proc.) ir 72606,9 tūkst. Lt bendrojo finansavimo uţtikrinimui
skirtų lėšų (įsisavinta 44,1 proc.) nes:
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 projektų vykdytojai vėluoja įgyvendinti projektus (ypač viešųjų projektų atveju, nes reikia
atlikti ilgesnes nei buvo numatyta 2004 m. viešųjų pirkimų procedūras - naujas Lietuvos
Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas įsigaliojo nuo 2006 m. sausio 31 d.).
 parama buvo paskirstyta vėliau nei buvo numatyta, todėl projektų įgyvendinimo pradţia taip
pat buvo nukelta.
 projektų, kuriuose yra numatyti statybos ar rekonstrukcijos darbai, vykdytojai susiduria su
rangovų rinkoje trūkumu, todėl viešųjų pirkimų konkursai neįvyksta arba pasiūlyta darbų kaina
viršija biudţetą ir projektų vykdytojams reikia ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, o tai taip pat
yra projektų vėlavimo prieţastis.
 rangovai (ypač vykdant statybos ar rekonstrukcijos darbus) daţnai vėluoja atlikti darbus
laiku, daţniausiai dėl darbo jėgos trūkumo.
Specialiosios Ignalinos programos administravimo programos Lietuvoje įgyvendinimui
nepanaudota 54540,0 tūkst. Lt ES lėšų (įsisavinta 28,2 proc.) ir 382,5 tūkst. Lt bendrojo
finansavimo uţtikrinimui skirtų lėšų (įsisavinta 30,5 proc.) nes:

Europos Komisijos sprendimas Nr. (2004) 5454 ir jį pakeičiantys sprendimai Nr.
(2006)6977, Nr. (2005)5676, Nr.(2006)6976, ir Nr. (2006)6852, kuriais skiriamos lėšos Ignalinos
programai, nustato, kad lėšos gali būti naudojamos atitinkamai iki 2008 m. lapkričio 30 d., 2009 m.
lapkričio 30d. ir iki 2010 m. lapkričio 30 d., t.y. iki šio termino gali būti kompensuojamos patirtos
projektų išlaidos. Atsiţvelgiant į Europos Komisijos pareikštą pastabą dėl nepilno EDIS nuostatų
taikymo administruojant Ignalinos programą, buvo keičiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 980 „Dėl Ignalinos programos administravimo Lietuvoje“.
Uţsitęsus keičiamo nutarimo projekto derinimui, jis priimtas tik 2007 m. sausio 15 d. (nutarimas
Nr. 35 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 980 „Dėl
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje“ pakeitimo“ ).

dalis bendrojo finansavimo uţtikrinimui lėšų nepanaudota, kadangi projektų
vykdytojai laiku nepateikė 2006 m. paskutinių 4 mėn. išlaidų deklaracijos, todėl mokėjimai perkelti
į 2007 m.
Specialiosios valstybės rezervo naudojimo programos įgyvendinimui nepanaudota 5254,9
tūkst. Lt (įsisavinta 10,7 proc.) nes:

4615,0 tūkst. Lt. likutis yra viršplaninės lėšos, gautos uţ parduotą valstybės rezervo
produkciją iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. Jos sukauptos vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m.
rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. 923-17 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės rezervo materialinių
išteklių sąrašų patvirtinimo“ ir skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytiems
Ūkio ministerijos tvarkomo valstybės rezervo materialiniams ištekliams įsigyti, taip pat darbams ir
kitoms reikmėms finansuoti galimų ekstremalių situacijų metu. Nustatyti sukaupti materialiniai
ištekliai 2006 metais buvo nupirkti. Ekstremalios situacijos nebuvo, todėl liko sukauptų ir
nepanaudotų lėšų likutis. Jis pereina į 2007 metus.

pardavus saugotus valstybės rezervo materialinius išteklius ir sumaţėjus jų uţimamų
sandėlių plotui, maţesnei sumai (639,9 tūkst. Lt) buvo sudarytos ir pasaugos sutartys su VĮ
„Dzūkijos šilas“.

išbraukus įmonę iš strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašo
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-09-25 nutarimu Nr. 948 iš saugomų objektų sąrašo,
nebuvo pradėti vykdyti darbai, būtini įmonės apsaugai gerinti.
Specialiosios investicijų skatinimo programos įgyvendinimui nepanaudota 13909,8 tūkst. Lt
(įsisavinta 15,3 proc.) lėšų nes:

dalis 2006 m. numatytų lėšų buvo skiriamos pramoninių parkų bei technologinių
platformų ir klasterių kūrimo projektams. Atsiţvelgus į sutarčių sudarymo metu gautus projektų
vykdytojų prašymus projekto vykdymo terminą pailginti, dalį darbų numatant atlikti 2007 metais,
Ūkio ministro 2006-10-25 įsakymu Nr. 4-435 dalis 2006 metų numatytų atlikti darbų perkelta į
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2007 metus, todėl 2006 m. skirtos lėšos nebuvo panaudotos. Likusios lėšos bus įsisavintos 2007 m.
Visos programai numatytos lėšos nebuvo panaudotos, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra
patvirtinusi teisinio pagrindo - Investicijų skatinimo programos, todėl nebuvo principinio
apsisprendimo dėl investuotojų skatinimo. Programa artimiausiu metu bus pateikta Lietuvos
Respublikos Vyriausybei svarstyti. Šiuo metu yra priimtas sprendimas Programą pristatyti ir
svarstyti Vyriausybės strateginio planavimo komitete.

vadovaujantis Ūkio ministerijos valstybės sekretoriaus 2006-09-08 patvirtintu 2006 m.
taikomųjų mokslinių tyrimų darbų planu, buvo numatyta parengti 9 studijas. Atsiţvelgiant į tai, kad
didelė darbų apimtis, dauguma darbų bus parengti dviem etapais - I dalį 2006 metais ir II - 2007
metais, todėl ir uţ atliktus darbus planuojama apmokėti 2007 metais.
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
2007-2009 metais ypatingą dėmesį Ūkio ministerija planuoja skirti šioms prioritetinėms
kryptims:
Gerinti verslo aplinką ir mažinti verslo administravimo naštą.
Toliau bus ieškoma formų ir būdų gerinti verslo aplinką ir maţinti verslo administravimo
naštą. 2007 m. Lietuvai itin svarbių strateginių dokumentų parengimo metai. Ūkio ministerijos
pastangomis bus:
 atlikta Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga pagal regionines ir pasaulio
tendencijas,
 parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos ūkio (ekonomikos)
plėtros iki 2020 metų ilgalaikės strategijos pakeitimo projektas;
 atnaujinta Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa,
 parengtas Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 pakeitimo projektas,
 parengtas ir pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybei naujas Investicijų skatinimo
programos projektas.
2007 m. Ūkio ministerija toliau vykdys Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo
stebėseną. Panaudojant 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos lėšas bus intensyviai tęsiami
pramoninių parkų įrengimo darbai.
Stiprinti šalies ūkio konkurencinį potencialą.
Numatoma skatinti įmonių jungimąsi į bendradarbiavimo tinklus, inovacijų ir naujų
technologijų diegimą; šalinti kliūtis Lietuvos bendrovėms jungtis su bendrovėmis, įsteigtomis kitose
valstybėse narėse, maţinti teisinių bei administracinių procedūrų tokių jungimųsi metu naštą;
atnaujinti Inovacijų versle programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą 2007–2009 metams.
2007 metais planuojama surengti dvišalių komisijų ar darbo grupių, nagrinėjančių prekybinius ir
ekonominius bendradarbiavimo klausimus posėdţius su Baltarusija, Rusijos Federacijos
Vyriausybe, Lenkija, Ukraina, Kazachstanu.
Remti ir skatinti smulkų ir vidutinį verslą.
Didelis dėmesys bus skiriamas verslumui skatinti palankiai aplinkai kurti, lankstesnių ir
įvairesnių verslo finansavimo formoms plėtoti, taip pat kokybiškai viešųjų paslaugų verslui
institucijų veiklai uţtikrinti, mokslo ir technologinių sprendimų versle įgyvendinimui skatinti. Taip
pat numatoma supaprastinti ribotos atsakomybės bendrovių kapitalo klausimų reglamentavimą,
išlaikant akcininkų ir kreditorių teisių apsaugos uţtikrinimą; išanalizavus įmonių likvidavimą
reglamentuojančius teisės aktus ir išnagrinėjus praktines su įmonių likvidavimu susijusias
problemas, sudaryti sąlygas sklandţiam įmonių likvidavimo procesui vykdyti; padaryti skaidresnes
privatizavimo procedūras, tobulinti valstybės turto privatizavimo procesą, siekiant gauti kuo
didesnę naudą iš privatizuojamo turto.
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Užtikrinti patikimą, stabilią ir saugią Lietuvos energetikos veiklą, nekeliančią grėsmės
aplinkai, sudarančią palankias sąlygas tolesnei šalies pažangai, galinčią konkuruoti atviroje
tarptautinėje energijos rinkoje.
Numatoma Lietuvos energetikos sistemą integruoti į Vakarų Europos, Skandinavijos šalių ir
Rytų energetikos sistemas. Subalansuoti energetikos sektorius, sudaryti tinkamas prielaidas naudoti
galimai įvairesnius pirminės energijos šaltinius, taikant moderniausias technologijas bei
grieţtesnius aplinkosaugos reikalavimus energetikos įmonėms.
V. ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA LIETUVOS
RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŢETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI) VEIKLOS
TRUMPA APŢVALGA

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos vykdydamas savo misiją ir
įgyvendindamas strateginį tikslą „Plėtoti vidaus ir atvykstamąjį turizmą šalyje“ 2006 m. vykdė 3
programas: „Nacionalinė turizmo plėtojimo programa“, „Dalyvavimas vykdant strateginį šalies
turizmo veiklos planavimą ir įgyvendinant valstybės turizmo politiką“, „Specialioji PHARE
programa“.
Siekiant įgyvendinti Nacionalinės turizmo plėtojimo programos tikslus – „Sukurti racionalią
turizmo išteklių planavimo ir valdymo sistemą“, „Sukurti viešąją turizmo infrastruktūrą, skatinančią
turizmo paslaugų plėtrą“, „Išplėsti turizmo galimybių pristatymą vidaus ir tarptautinėse rinkose“ –
vykdyti 6 uţdaviniai.
Vykdant 1 uţdavinį „pagerinti turizmo plėtros planavimą ir administravimą“ buvo parengtos 4
studijos (Molėtų rajono savivaldybės turizmo plėtros galimybių studija, Varėnos viešosios turizmo
infrastruktūros išsivystymo galimybių studija, Kretingos rajono savivaldybės turizmo plėtros
galimybių studija, Rusnės istorinio miestelio medinės architektūros išsaugojimo ir pritaikymo
turizmo bei kultūros reikmėms galimybių studija); įvykdytos 4 išvykstančių turistų apklausos turistų
srautams, paslaugų kokybei, turizmo sektoriaus pajamoms įvertinti; atlikti išvykstančių uţsienio
turistų, atvykstančių su pigių skrydţių kompanijomis per Karmėlavos aerouostą, tyrimai; išleistas
statistikos leidinys „Lietuvos turizmo statistika 2005“; vykdyta PHARE projektų techninė prieţiūra.
Vykdant 2 uţdavinį „Plėtoti turizmo sektoriaus ţmoniškuosius gebėjimus“ baigtas įgyvendinti
projektas „Apskričių ir savivaldybių administracijų ţmogiškųjų išteklių turizmo gebėjimų vystymas
ir tobulinimas“ (projekto įgyvendinimo metu apmokyta 150 apskričių ir savivaldybių darbuotojų,
atsakingų uţ turizmo plėtrą it turizmo informacijos centrų darbuotojų; parengtos Turizmo plėtros
planavimo dokumentų, programų, galimybių studijų rengimo ir jų įgyvendinimo stebėsenos
metodinės rekomendacijos.
Vykdant 3 uţdavinį „Plėtoti kultūrinio turizmo infrastruktūrą“ buvo vykdomi Nacionalinių
autoturizmo trasų specialiojo plano rengimo darbų programoje numatyti darbai (darbų pagal sutartį
uţbaigimas – 2007 m.).
Vykdant 4 uţdavinį „Sukurti jūrinio ir vidaus vandenų turizmo infrastruktūrą“ buvo vykdoma
Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano rengimo darbų programoje numatyti darbai
(darbų pagal sutartį uţbaigimas – 2007 m.).
Vykdant 5 uţdavinį „Remti kaimo turizmo plėtrą“ parengta Kaimo turizmo ir tradicinių amatų
plėtojimo kaimo gyvenamosiose vietovėse 2007–2013 metų programa (kartu su Ţemės ūkio
ministerija); organizuota ir 2006 m. lapkričio 23 d. surengtas I kaimo turizmo kongresas „Tautinis
identitetas, kokybė ir ekonominiai veiksniai kaimo turizmo versle“.
Vykdant 6 uţdavinį „Formuoti Lietuvos turizmo įvaizdį“ pagal Lietuvos turizmo rinkodaros
planą Lietuvos turizmo galimybės pristatytos 23 tarptautinėse parodose, 12 pasaulio šalių; parengta,
išleista ir išplatinta 14 pavadinimų informacinių reklaminių turizmo leidinių 580 tūkst. Egz. tiraţu,
8 uţsienio kalbomis; organizuotos verslo misijos Sankt Peterburge (Rusija), Kijeve ir Lvove
(Ukraina), Londone (Didţioji Britanija); bendradarbiaujant su Lietuvos turizmo asociacija
surengtos verslo misijos Frankfurte (Vokietija) ir Paryţiuje (Prancūzija); nacionalinėje turizmo

45
informacijos sistemoje įdiegta nauja – vokiečių kalba, sukurtos naujos rubrikos, 20 proc. padidintas
turizmo išteklių, paslaugų, įvykių objektų skaičius, sistema papildyta 500 fotonuotraukų apie
kultūros ir gamtos objektus.
Siekiant įgyvendinti programos „Dalyvavimas vykdant strateginį šalies turizmo veiklos
planavimą ir įgyvendinant valstybės turizmo politiką“ tikslą „Dalyvauti formuojant valstybės
turizmo politiką ir ją įgyvendinti“ 2006 m. parengti 4 teisės aktai, dalyvauta 15 komisijų darbe, 506
gidams ir kelionių vadovams suteikta kvalifikacija, išduota 410 kelionių organizatorių ir kelionių
agentūrų paţymėjimų, uţtikrintas 161 kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymas, išnagrinėti 56
turistų prašymai.
Siekiant įgyvendinti specialioji PHARE programos uţdavinį „Viešosios turizmo infrastruktūros
plėtra“ baigtas įgyvendinti PHARE projektas Nr. 2002/000-620.03.01 „Dviračių ţiedo Vakarų
Lietuvoje plėtojimas“ (įrengta 200 km pajūrio dviračių turizmo trasa). Taip pat vykdytas PHARE
projektas Nr. 2003/005-809.01.02 „Nemuno turistinės trasos pilotinis infrastruktūros išvystymas“ pastatytos 6 stacionarios prieplaukos ir atlikta 12 mobilių prieplaukų statybos didţioji dalis
(statybos darbo rangovo prašymu, dėl objektyvių aplinkybių – pasikeitusi mobilių prieplaukų
inkasavimo schema – darbai uţ 653,5 tūkst. Lt perkelti į 2007 m.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) 2006
metais vykdė tris programas: „Rinkos kontrolė“ (kodas 01.01), „Laboratoriniai bandymai, vykdant
rinkos prieţiūrą“ (kodas 01.02), „Specialioji produktų kokybės kontrolės programa“ (kodas 88.01)..
Dvi programos finansuojamos iš valstybės biudţeto ir viena - iš nuosavų lėšų. Inspekcija jai
priskirtas funkcijas vykdė vadovaudamasi 259 teisės aktais. 2006 metais buvo papildyti ar
patvirtinti nauja redakcija 72 teisės aktai. Vykdant Inspekcijai paskirtas funkcijas buvo sėkmingai
bendradarbiaujama su kitomis šalies valstybinėmis institucijomis – Valstybine mokesčių inspekcija,
Valstybine energetikos inspekcija, Valstybine sienos apsaugos tarnyba, Muitinės departamentu,
Valstybės darbo inspekcija. Atlikti 507 bendri patikrinimai. Inspekcija yra pasirašiusi 39
bendradarbiavimo sutartis, iš jų 21 – su valstybinėmis institucijomis ir 18 - su kitais ūkio subjektais.
2006 metais surengti 82 seminarai verslininkams. Inspekcija, gindama vartotojų teise,
bendradarbiavo ir su vartotojų teisių ginimo organizacijomis. Išnagrinėti 1547 vartotojų skundai.
Inspekcijos strateginis tikslas „Uţtikrinti efektyvią ne maisto produktų rinkos prieţiūrą,
suderintą su Europos Sąjungos teis“ vertinant pagal efekto vertinimo kriterijų „Produktų,
atitinkančių saugos ir kokybės reikalavimams“ - 78 procentai nuo patikrinto kiekio - įvykdytas
01.01. programos tikslas „Uţtikrinti, kad vartotojui būtų teikiamos saugios, tinkamai
paţenklintos ir kokybiškos ne maisto prekės ir paslaugos“ pagal rezultato vertinimo kriterijus pilnai
pasiektas („Patikrintų prekių, atitinkančių nustatytiems saugos ir kokybės reikalavimams“ 982
procentai nuo patikrinto kiekio) ir „Patikrintų paslaugų, atitinkančių nustatytiems saugos ir
kokybės reikalavimams“ (48 procentai nuo patikrinto kiekio) atitinka planuotas reikšmes).
01.02. programos tikslas „Laboratoriniais bandymais nustatyti atrinktų ne maisto produktų
atitikimą nustatytiems reikalavimais“ pagal rezultato vertinimo kriterijų „Išbandytų naftos produktų
ir biodegalų procentas nuo atrinktų“ pasiektas 100 proc.
88.01. programa tikslas „Uţtikrinti įmonių, su kuriomis sudarytos sutartys, realizuojamos
produkcijos kokybės kontrolę. Uţtikrinti ūkio subjektų, vartotojų uţsakytų kokybės ekspertizių
atlikimą“ pagal rezultato vertinimo kriterijų „Kokybės reikalavimų uţtikrinimas AB „ACHEMA“
procentais“ pasiektas 100 procentų.
Visos priemonės pagal visas programas buvo įvykdytos.
Įgyvendinant 01.01. programą buvo vykdoma sisteminga prevencinė ne maisto produktų
rinkos prieţiūra, išaiškinant prekes ir paslaugas, neatitinkančias privalomųjų ir deklaruojamų
rodiklių. Pagrindinė priemonė - „Kontroliuoti ūkio subjektus ir tirti vartotojų skundus“. Rinkos
kontrolės planas viršytas 2 procentais. Patikrinimų, kurių metų buvo nustatyti paţeidimai, 6
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procentais maţiau negu 2005 metais, tai patvirtina Inspekcijos veiklos efektyvumą. 2006 m. rinkoje
nustatyti 47 pavojingi gaminiai ir vienas gaminys teikiant paslaugą. Įgyvendinant Produktų saugos
įstatymą, 2006 m. surašytas ir perduotas Nacionalinei vartotojų teisių apsaugos tarybai 31 šio
įstatymo paţeidimo protokolas, 3 Reklamos įstatymo ir 4 Tabako kontrolės įstatymų paţeidimų
protokolai. Uţ nustatytus 2726 teisės aktų reikalavimų paţeidimus taikytos administracinės
nuobaudos. Toliau buvo stiprinami Administraciniai gebėjimai stiprinimas. Įvairiose Lietuvos
institucijose tobulino kvalifikaciją 201 darbuotojas. Įvairaus pobūdţio priemonėse uţsienyje
dalyvavo 11 darbuotojų. Per metus Inspekcijoje įsidarbino 10 darbuotojų, atleisti 7 darbuotojai. 70
(55 %) darbuotojų buvo uţtikrintas karjeros augimas.
Trys darbuotojai dalyvavo ES darbo grupių šešiuose posėdţiuose, skirtuose
bendradarbiavimui tarp rinkos prieţiūros institucijų.
2006 metais sistemingai buvo kontroliuojami ūkio subjektai ir tiriami vartotojų skundai dėl
degalų kokybės.
Inspekcijoje buvo baigtas diegti investicijų projektas „Inspekcijos informacinės duomenų
bazės sukūrimas“. Jis padidino duomenų įvedimo, koregavimo, perţiūros, atkūrimo galimybes ir
kontrolę uţklausų bei ataskaitų funkcionalumą, apdorojimo greitį, uţtikrino integralumą su
Lietuvos Respublikos registrais, informacinėmis sistemomis.
Įgyvendinant 01.02. programą buvo atliekami bandymai Šiaulių naftos produktų bandymų
laboratorijoje ir kitose laboratorijose. Siekiant akredituoti Šiaulių naftos produktų bandymų
laboratoriją, buvo rengiama dokumentacija, atlikti tarptautiniai palyginamieji bandymai. Buvo
įgyvendinamas tęstinis investicijų projektas „Suskystintų naftos dujų ir alyvos laboratorinių
bandymų diegimas“. Dyzelino kokybės rodiklių kontrolės parametrų skaičius padidėjo 8, o benzino
12 naujų parametrų. Inspekcija teikia Aplinkos ministerijai tikslesnę informaciją apie benzino ir
dyzelino kokybės rodiklius pagal Lietuvos standartų LST EN 14274 „Automobiliniai degalai.
Benzino ir dyzelino kokybės įvertinimas. Degalų kokybės prieţiūros sistema (DKPS)" ir LST EN
14275 „Automobiliniai degalai. Benzino ir dyzelino kokybės įvertinimas. Ėminių ėmimas iš degalų
įpylimo įtaisų degalinėse ir didmeninės prekybos vietose" reikalavimus. Ši informacija reikalinga
degalų kokybės kontrolės rezultatų ataskaitoms Europos Komisijai parengti bei vartotojų skundų
tyrimui.
Įgyvendinant 88.1. programą vykdoma nuolatinė gaminamos ir realizuojamos produkcijos
kontrolė AB „ACHEMA“. Pagal ūkio subjektų uţsakymus 2006 metais atliktos 64 produktų saugos
bei kokybės ekspertizės.
2006 metais su Informacinės visuomenės plėtros komitetu buvo vykdoma tarpinstitucinė
priemonė „Ne maisto produktų rinkos prieţiūros informacinės sistemos (RIPRIS) sukūrimas ir
įdiegimas inspekcijoje“.
Planuojama tęsti pasirengimą akreditacijai ir vykdyti pastato rekonstrukciją Šiaulių naftos
produktų bandymų laboratorijoje.

Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos
2006 m. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos vykdė 2 programas:
„Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo programa“ ir
„Specialioji programa, finansuojama iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų“.
Įgyvendinant Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo
programą vykdyti 2 uţdaviniai. Vykdant pirmą uţdavinį atlikti statomų ir eksploatuojamų
energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės, efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir
rezervinių atsargų 5308 patikrinimai“ (planuota tik 4350). Vykdant 2 uţdavinį dalyvaujant tiriant
energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus, nelaimingus atsitikimus bei skundų
nagrinėjime atlikta 619 patikrinimų (planuota tik 250 patikrinimų).
Įgyvendinant specialiąją programą, finansuojamą iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų, atlikti
naujų ir rekonstruotų statinių energetikos įrenginių atitikties projektui ir tinkamumo naudoti 38595
patikrinimai (planuota tik 18000); atestuoti energetikos objektus ir įrenginius projektuojantys,
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statantys bei eksploatuojantys 9991 specialistai ir vadovai (planuota 8000); atlikti įmonių ir
verslininkų, pateikusių paraišką energetikos įrenginių statybos (montavimo) ir eksploatavimo
darbams, 525 patikrinimai (planuota 150).

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos
2006 m. Įmonių bankroto valdymo departamentas vykdė programą „Įmonių
restruktūrizavimas ir bankrotas“.
Siekiant pagreitinti įmonių bankroto procedūras, labiau apsaugoti kreditorių interesus,
padidinti bankroto administratorių atsakomybę, buvo parengtas Įmonių bankroto įstatymo
pakeitimo projektas.
Siekiant uţtikrinti skaidrią teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo
administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką bei tobulinti įmonių
bankroto administratorių veiklos kontrolę, buvo pakeistos Teisės teikti įmonių bankroto ir
restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisyklės
ir Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės.
Siekiant nemokumo sampratos Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse analizės pagrindu
nustatyti pagrindinius bendrus nemokumo teisinio reglamentavimo principus, įvertinti esminius
nemokumo sampratos skirtumus Europos šalyse ir Lietuvoje, pateikti ekonominiais ir teisiniais
argumentais pagrįstus pasiūlymus dėl nemokumo sąvokos, naudotinos Lietuvos teisės aktuose,
tobulinimo ir nustatyti ar Lietuvoje taikytina asmenų atsakomybės uţ pavėluotą juridinio asmens
nemokumo procesų iniciavimą, Ūkio ministerijos uţsakymu buvo atliktas mokslinis tyrimo darbas
„Nemokumo samprata ir jo teisinio reglamentavimo analizė“.
Kontroliuojant bankroto administratorių veiklą 2006 m. išnagrinėta 70 skundų, prašymų;
gauta apie 900 apygardos teismų paklausimų dėl bankroto administratorių kandidatūrų derinimo.
Taip pat 2006 m. parengta nauja programinė įranga bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių
turto, parduodamo iš varţytinių duomenims sisteminti ir viešai skelbti (šiuo metu ši įranga diegiama
ir bandoma departamente).
Programa „Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas“ bus tęsiama ir toliau. 2007 m.
prioritetiniai darbai vykdant šią programą - pateikti Lietuvis Respublikos Vyriausybei Įmonių
bankroto įstatymo pakeitimo projektą bei parengti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo
projektą.
Ūkio ministras

Vytas Navickas
_________________

48
1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO) 2006 M.
SUVESTINĖ
1. Uţtikrinti ekonomikos augimą, gerinant aplinką verslui ir investicijoms

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Bendrojo vidaus produkto
realus prieaugis, proc.
2. Pramonės realizuotos
produkcijos apimčių kitimas
(padidėjimas/(-) sumaţėjimas
palyginti su praėjusiais metais),
proc.
3. Energijos vartojimo
efektyvumo padidėjimas, proc.
4. Atvykusių į Lietuvą turistų
skaičius, kai paslaugas teikia
turizmo įmonės (padidėjimas /
(-) sumaţėjimas palyginti su
praėjusiais metais), proc.
Produkto:
1. Mokslinio tyrimo darbų
panaudojimas, proc.
2. Aktualizuotų duomenų bazių,
eksploatuojamų ar priţiūrimų
ministerijoje skaičius, vnt.
3. Ministerijos įgyvendinamų
programų stebėsena, proc.
4. Ministerijos darbuotojų
kompiuterinio raštingumo
ugdymas ECDL lygiui pasiekti,
proc.
5. Dalyvavimas ES institucijų
darbo grupių veikloje, proc.
Rezultato:
1. Tiesioginių uţsienio
investicijų vienam gyventojui,
padidėjimas per metus, Lt
Produkto:
1. Informacinis leidinys
„Investuotojo gidas 2006“
2. Tiesioginių uţsienio
investicijų padidėjimas iš
realizuotų projektų, mln. Lt
1

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-01-01

6,0

7,4

123,3

E-01-02

11,0

10,01

90,9

E-01-03

1,0

7,0

700,0

E-01-04

5,0

2

P-01 01-01-01-02

90,0

95,6

106,2

P-01 01-01-01-03

15

16

106,7

P-01 01-01-01-04

100,0

100,0

100,0

P-01 01-01-01-05

95,0

95,0

100,0

P-01 01-01-01-06

100,0

100,0

100,0

R-88 10-01-01

30,0

0,03

0,0

P-88 10-01-01-01

1

1

100,0

P-88 10-01-02-01

100,0

0,04

0,0

Vertinimo
kriterijaus kodas

duomenys uţ 11 mėnesių
oficialūs duomenys bus paskelbti 2007 m. rugpjūčio mėn.
3
projektų įgyvendinimas tik pradėtas vykdyti, todėl tiesioginiai rezultatai dar nenustatyti
4
projektų įgyvendinimas tik pradėtas vykdyti, todėl tiesioginiai rezultatai dar nenustatyti
2
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Vertinimo kriterijus
3. Naujos darbo vietos, vnt.
Rezultato:
1. Administruojamos paramos
apimtis pagal sudarytas su ES
struktūrinių fondų paramos
gavėjais sutartis, procentais nuo
BPD 2004-2006 m. nustatytos
sumos
Produkto:
1. Priimtų ir kvalifikuotai
įvertintų paraiškų paramai gauti
skaičius
2. Administruojamų privačių
verslo subjektų projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
3. Administruojamų viešųjų
verslo aplinkos gerinimo
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
4. Administruojamų energijos
tiekimo stabilumą, prieinamumą
ir didesnį energetikos
efektyvumą uţtikrinančių
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
5. Administruojamų turizmo
viešosios infrastruktūros
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
6. Administruojamų turizmo
rinkodaros ir informavimo
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
Rezultato:
1. Numatomos pritraukti
privataus kapitalo investicijos,
mln. eurų
2. Lyginamųjų energijos sąnaudų
ar nuostolių sumaţėjimas
renovuotuose objektuose,
įgyvendinus projektus, proc.
3. Sukurtų naujų arba išplėtotų
5

Metinis
planas
450

Įvykdyta
05

Įvykdymas
procentais
0,0

100,0

104,9

104,9

P-88 05-01-01-01

600

406

67,67

P-88 05-01-01-02

10

106

1060

P-88 05-01-01-03

10

54

540

P-88 05-01-01-04

10

124

1240

P-88 05-01-01-05

4

39

975

P-88 05-01-01-06

1

6

600

R-60 21-01-01
R-60 22-01-01

50,0

21,48

43,0

R-60 21-01-02
R-60 22-01-02

30,0

37,0

123,3

R-60 21-01-03

9

125

1388,9

Vertinimo
kriterijaus kodas
P-88 10-01-03-01
R-88 05-01-01

projektų įgyvendinimas tik pradėtas vykdyti, todėl tiesioginiai rezultatai dar nenustatyti
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Vertinimo kriterijus
esamų turizmo traukos centrų
skaičius
4. Bendras numatomų sukurti
darbo vietų skaičius, vnt.
Produkto:
1. Privačių verslo subjektų
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
2. Viešųjų verslo aplinkos
gerinimo projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
3. Energijos tiekimo stabilumą,
prieinamumą ir didesnį
energetikos efektyvumą
uţtikrinančių projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
4. Turizmo viešosios
infrastruktūros projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
5. Turizmo rinkodaros ir
informavimo projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
Rezultato:
1. Bus prisidėta prie Ūkio plėtros
politikos įgyvendinimo
programos tikslo įgyvendinimo,
proc.
Produkto:
1. Nupirkta prekių ir paslaugų,
tūkst. Lt

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-60 21-01-04
R-60 22-01-04

90

507

563,3

P-60 21-01-01-01
P-60 22-01-01-01

10

106

1060

P-60 21-01-01-02
P-60 22-01-01-02

10

54

540

P-60 21-01-02-01
P-60 22-01-02-02

10

124

1240

P-60 21-01-03-01
P-60 22-01-03-01

4

39

975

P-60 21-01-03-02
P-60 22-01-03-02

1

6

600

R-88 01-01-01

100,0

100,0

100,0

P-88 01-01-01-01

452,0

378,3

83,7

Vertinimo
kriterijaus kodas
R-60 22-01-03

2. Skatinti verslumą, remti smulkųjį ir vidutinį verslą, siekti uţimtumo didėjimo
Vertinimo kriterijaus
Metinis
Įvykdyta
Vertinimo kriterijus
kodas
planas
Efekto:

1. Verslumo lygis (įmonių
skaičius 1000 gyventojų)
6

E-02-01

oficialūs duomenys bus paskelbti tik 2007 m. birţelio mėn.

16

6

Įvykdymas
procentais

51

Vertinimo kriterijus

Metinis
planas

Įvykdyta

R-88 04-01-01

5100

7

R-88 04-01-02

70,0

7

P-88 04-01-01-01
P-88 04-01-02-01

10
460

27
770

270
167,4

P-88 04-01-03-01

11000

15071

137

P-88 04-01-03-02

27000

35516,16

131,5

R-88 11-01-01

12700

7

300

266

Vertinimo kriterijaus
kodas

Įvykdymas
procentais

Rezultato:
1. Naujai įregistruotų įmonių
skaičius
2. Maţų ir vidutinių įmonių
darbuotojų dalis bendrame šalies
dirbančiųjų skaičiuje
Produkto:
1. Įgyvendintų projektų skaičius
2. Finansinę paramą gavusių
smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų skaičius
3. Ūkio subjektų, kuriems suteiktos
informacinės, konsultacinės,
mokymo paslaugos per LSVVPA,
skaičius
4. Ūkio subjektams suteiktų
informacinių, konsultacinių,
mokymo paslaugų valandų skaičius
Rezultato:
1. Mikroįmonių apyvarta, mln.Lt
Produkto:
1. Mikrokreditais pasinaudojusių
smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų skaičius

P-88 11-01-01-01

88,7

3. Remti aktyvesnį įmonių skverbimąsi į pasaulio rinkas, didinti Lietuvos pramonės
konkurencingumą, skatinant inovacijų diegimą ir produktyvumo didėjimą
Vertinimo kriterijaus
Metinis
Įvykdyta
Įvykdymas
Vertinimo kriterijus
kodas
planas
procentais
Efekto:
1. Pramonės realizuotos produkcijos E-03-01
11,0
108
90,9
apimčių didėjimas, proc. (be
rafinuotų naftos produktų)
2. Pramonėje sukuriamos
E-03-02
0,01
n.d.
bendrosios pridėtinės vertės
padidėjimas, proc.

Rezultato:
1. Darbo našumo pokyčiai
pramonėje (vieno darbuotojo per 1
val. sukuriama pridėtinė vertė), Lt
2. Verslo sektoriaus išlaidos
moksliniams tyrimams,
technologijų plėtojimui ir
inovacijoms, proc. nuo BVP
Produkto:
1. Paremtų inovacijų skatinimo
paslaugų teikėjų projektų skaičius
per metus
2. Paremtų inovacinių projektų (tarp
jų ir EUREKA) skaičius per metus

R-03 01-01-01

38,6

n.d.

R-03 01-01-02

0,20

n.d.

P-03 01-01-01-01

7

11

157,1

P-03 01-01-01-02

20

31

155,0

7

oficialūs duomenys bus paskelbti tik 2007 m. birţelio mėn.

8

duomenys uţ 11 mėnesių
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Vertinimo kriterijus
3. Paremtų išradimo patentų
skaičius per metus
4. Organizuotų tyrimų, studijų,
seminarų ir panašių priemonių
skaičius per metus
5. Paremtų atitikties įvertinimo
įstaigų veiklos tobulinimo projektų
skaičius per metus
6. Tarplaboratoriniuose
palyginamuosiuose bandymuose
dalyvavusių įmonių skaičius per
metus
7. Paremtų vadybos sistemas
įdiegusių įmonių skaičius per metus
8. Paremtų antrinių ţaliavų
išskyrimo iš buitinių atliekų srauto
ir perdirbimo projektų skaičius per
metus
9. Sutvarkytų pavojingų atliekų
kiekis per metus, tūkst. t
Rezultato:
1.Investicijų apimtys mln. Lt iš
tiesiogiai realizuotų projektų
2. Eksporto padidėjimas iš tiesiogiai
realizuotų projektų, mln. Lt
Produkto:
1. Suorganizuotų verslo renginių
skaičius
2. Dėl pritrauktų investicijų naujai
sukurtų darbo vietų skaičius
3. Naujų uţsienio prekybos
partnerių surastų Lietuvos įmonėms
skaičius
4. Suteiktų konsultaciniųinformacinių paslaugų įmonėms
skaičius
Rezultato:
1.Verslo paramos įstaigų, kuriose
bus pagerinti paramos projektų
administravimo ir viešųjų paslaugų
teikimo gebėjimai, skaičius
2. Įmonių, kuriose bus įdiegti
inovacijų ir e-verslo sprendimai,
skaičius
3. Sukurtų, atnaujintų ar
atnaujinimui parengtų viešųjų
rekreacijos ar turizmo traukos
objektų skaičius
4. Atnaujintų ar atnaujinimui
parengtų privačių turizmo objektų
skaičius
5. Numatytų saugos gerinimo
priemonių Maišiagalos
9

Metinis
planas
3

Įvykdyta
1

Įvykdymas
procentais
33,3

P-03 01-01-02-01

8

12

150,0

P-03 01-01-03-01

2

2

100,0

P-03 01-01-03-02

3

9

P-03 01-01-03-03

15

11

73,3

P-03 01-01-04-01

2

2

100,0

P-03 01-01-04-02

3

4,7

156,7

R-03 03-01-01

100,0

102,0

102,0

R-03 03-01-02

45,0

55,7

122,2

P-03 03-01-01-01

105

107

101,9

P-03 03-01-01-02

450

268

59,6

P-03 03-01-01-03

750

764

101,9

P-03 03-01-01-04

3800

4394

115,6

R-50 12-01-01

30

47

156,0

R-50 12-01-02

20

23

115,0

R-50 12-01-03

20

28

140,0

R-50 12-01-04

20

24

120,0

R-50 12-01-05

100

100,0

100,0

Vertinimo kriterijaus
kodas
P-03 01-01-01-03

negauta paraiškų, todėl nebuvo paremtas nei vienas projektas
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Vertinimo kriterijus
radioaktyviųjų atliekų saugykloje
įgyvendinimo laipsnis, proc.
Produkto:
1. Projekte "Parama verslo plėtrai"
subsidijuojamų projektų skaičius
2. Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugykloje įrengtų
papildomų inţinerinių barjerų
skaičius
3. Parengta plyno lauko investicijų
plėtros metodika
4. Projekto "Plyno lauko investicijų
skatinimas Lietuvoje" mokymuose
dalyvavusių Ūkio ministerijos,
LEPA ir apskričių darbuotojų
skaičius
Rezultato:
1. Lietuviškos kilmės produkcijos
eksporto padidėjimas, proc.
Produkto:
1. Paremtų verslo misijų skaičius,
vnt.
2. Paremtų parodų ir mugių
skaičius, vnt.
3. Paremtų rinkos tyrimo ir
informacinio aprūpinimo priemonių
projektų skaičius, vnt.
4. Ne rinkos rizikos draudimo
išlaidų daliniu kompensavimu
pasinaudojusių įmonių skaičius,
vnt.
5. Organizuotų mokymų bei
seminarų skaičius, vnt.
6. Paremtų leidinių skaičius, vnt.
7. Apmokėtų ekspertų ir
konsultantų skaičius, vnt.
8. Paremtų verslo infrastruktūros
plėtros priemonių projektų skaičius,
vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-50 12-01-01-01

102

100

98,0

P-50 12-01-02-02

2

2

100,0

P-50 12-01-04-03

1

1

100,0

P-50 12-01-04-04

60

90

150,0

4,0-5,0

11,610

290

P-88 03-01-01-01

5

20

400,0

P-88 03-01-01-02

70

110

157,1

P-88 03-01-01-03

5

2

40,0

P-88 03-01-02-01

15

011

0,0

P-88 03-01-02-02

2

16

800,0

P-88 03-01-02-03
P-88 03-01-02-04

15
2

26
012

173,3
0,0

P-88 03-01-02-05

5

3

60,0

Vertinimo kriterijaus
kodas

R-88 03-01-01

4. Didinti energijos tiekimo saugumą ir naudojimo efektyvumą
Vertinimo kriterijaus
Metinis
Vertinimo kriterijus
kodas
planas
Efekto:
1. Energijos tiekimo (gamybos,
E-04-01
1
perdavimo, skirstymo) efektyvumo
padidėjimas, procentiniais punktais
2. Energijos vartojimo efektyvumo
E-04-02
1,0
padidėjimas, proc.
3. Naftos produktų valstybės atsargų E-04-04
100,0
10

11

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

1

100,0

7

700,0

100,0

100,0

oficialiūs duomenys bus tik balandţio mėn.

konkurso būdu nepavyko parinkti draudimo įmonės norinčios teikti draudimo paslaugas, todėl įmonių pasinaudojusių
šia paslauga 2006 m. - nebuvo
12
pasinaudoti ekspertų (konsultantų) mokamomis paslaugomis 2006 m. nebuvo poreikio
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Vertinimo kriterijus
kaupimo grafiko vykdymas, proc.
4. Radiacinės avarijos pavojaus
sumaţėjimas, proc.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

15,0

15,0

100,0

R-04 01-01-01

1

2

200,0

R-04 01-01-02

0,1

0,1

100,0

R-04 01-02-01

100

100

100,0

P-04 01-01-01-01

3

3

100,0

P-04 01-01-01-01

2

2

100,0

P-04 01-01-02-01

1

1

100,0

P-04 01-01-02-02

2

2

100,0

P-04 01-01-02-03

1

1

100,0

P-04 01-01-03-01

1

1

100,0

P-04 01-01-03-02

4

4

100,0

P-04 01-02-01-01

8

8

100,0

P-04 01-02-02-01

3

3

100,0

P-04 01-02-02-02

26

26

100,0

P-04 01-02-04-01

4

4

100,0

Vertinimo kriterijaus
kodas
E-04-05

Rezultato:
1. Energijos transformavimo
santykinių nuostolių sumaţėjimas,
procentiniais punktais
2. Energijos transportavimo
santykinių nuostolių sumaţėjimas,
procentiniais punktais
3. Ignalinos AE II-ojo bloko
licencijos eksploatavimui
galiojimas, proc. (Ignalinos AE
antrojo bloko branduolinės saugos
lygio atitikimas sąlygoms,
nustatytoms eksploatavimo
licencijoje)
Produkto:
1. Pasiūlymų dėl su ES
reikalavimais harmonizuotų
Lietuvos taisyklių, normų, metodikų,
standartų paketų skaičius, vnt.
2. Programų ir/arba fondų, kurių
veiklos planavimui ir įgyvendinimui
teikti pasiūlymai ir konsultacijos,
skaičius, vnt.
3. Pasiūlymų LR Vyriausybei dėl
energetikos ūkio plėtros ir NES
įgyvendinimo scenarijų patikslinimo
skaičius, vnt.
4. Parengtų šilumos ūkio specialiųjų
planų, kuriems teiktos konsultacijos,
skaičius, vnt.
5. Šilumos ūkio specialiųjų planų
bazės sudarymas ir informacijos
atnaujinimas, kart./metus
6. Bendrai parengtų Baltijos ir/arba
Baltijos jūros valstybių dokumentų
skaičius, vnt.
7. Bendrų Baltijos ir/arba Baltijos
jūros valstybių atstovų pasitarimų
skaičius, vnt.
8. Ignalinos AE I-ojo ir II-ojo blokų
eksploatavimo nutraukimo
programos įgyvendinimo priemonių
vykdymas, vnt.
9. TATENA patvirtintų techninio
bendradarbiavimo programos
nacionalinių projektų Lietuvai
skaičius, vnt.
10. TATENA patvirtintų techninio
bendradarbiavimo regioninių
projektų, kuriuose dalyvaus Lietuva,
skaičius, vnt.
11. Širvintų rajone, Bartkuškio
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Vertinimo kriterijus
miške specialaus laidojimo punkto
aplinkos stebėsenos ataskaitų
skaičius, vnt.
12. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymą
reglamentuojančių normatyvinių
dokumentų projektų skaičius, vnt.
13. Širvintų rajone, Bartkuškio
miške esančio specialaus
radioaktyviųjų atliekų laidojimo
punkto įgyvendintų saugos gerinimo
priemonių skaičius, vnt.
14. Įvykdytų radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo programos priemonių
skaičius, vnt.
15. Visuomenės informavimo
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
klausimais priemonių skaičius, vnt.
Rezultato:
1. Energijos intensyvumo
sumaţėjimas, proc.
2. Atsinaujinančių ir atliekinių
energijos išteklių naudojimo
padidėjimas, procentiniais punktais
Produkto:
1. Pasiūlymų dėl programų,
normatyvinių ir techninių
dokumentų, kurie skatintų efektyvų
energijos išteklių ir energijos
vartojimą ir padėtų įgyvendinti
energijos taupymo projektus,
priemones ir ES direktyvų ir kitų
tarptautinių dokumentų reikalavimus
skaičius, vnt.
2. Programų, projektų, studijų ir kitų
priemonių, rengiamų su uţsienio
šalimis, taip pat parengtų pasiūlymų
dėl naujų ES teisės aktų projektų
skaičius, vnt.
3. Gyvenamųjų, visuomeninių ir
administracinių pastatų energetikos
ūkio rekonstrukcijos studijų,
pavyzdinių projektų, normatyvinių ir
techninių dokumentų projektų, šių
pastatų energetinių auditų ir
monitoringų skaičius, vnt.
4. Energijos gamybos ir tiekimo
efektyvumo, efektyvaus energijos
vartojimo įrenginiuose ir
technologiniuose procesuose,
transporte tyrimų, parengtų
rekomendacijų ir įgyvendintų
priemonių skaičius, vnt.
5. Parengtų vietinių, atsinaujinančių
ir atliekinių energijos išteklių
naudojimo programų, studijų,

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-04 01-02-04-02

1

1

100,0

P-04 01-02-04-03

2

2

100,0

P-04 01-02-04-04

4

4

100,0

P-04 01-02-04-07

2

3

150,0

R-04 02-01-02

1

7

700,0

R-04 02-01-02

0,5

0,5

100,0

P-04 02-01-01-01

7

8

114,0

P-04 02-01-01-02

2

8

400,0

P-04 02-01-02-01

10

11

110,0

P-04 02-01-03-01

5

6

120,0

P-04 02-01-04-01

6

6

100,0

Vertinimo kriterijaus
kodas

56

Vertinimo kriterijus
normatyvinės ir techninės
dokumentacijos, priemonių ir
projektų energijos gamybai ir
efektyviam vartojimui, taip pat
įgyvendintų, šiuos išteklius
naudojančių priemonių ir projektų
skaičius, vnt.
6. Parengtų ir išleistų brošiūrų,
bukletų ir kitų leidinių, taip pat
televizijos ir radijo laidų, straipsnių
ţiniasklaidos priemonėse, pravestų
seminarų, konkursų, parodų,
skaičius, vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

20

22

110,0

100,0

100,0

100,0

P-04 04-01-01-01

6

6

100,0

R-72 11-01-01

7

7

100,0

P-72 11-01-01-01

15,0

15,0

100,0

P-72 11-01-01-02

0

0

100,0

35,0

013

15

15

100

34,5

35,3
(benzinas)
34,5
(dyzelinas)
96 (mazutas)

102

Vertinimo kriterijaus
kodas

P-04 02-01-05-01

Rezultato:
1. Įvykdyti Vyriausybės
įsipareigojimai pagal Lietuvos
Respublikos 2002 m. kovo 29 d.
nutarimą Nr. 423-15 "Dėl Veiksmų
plano patvirtinimo", proc.
Produkto:
1. Įgyvendintų Veiksmų plane
numatytų priemonių skaičius, vnt.
Rezultato:
1. Projektų, sąlygojančių radiacinės
avarijos pavojaus sumaţėjimą,
įgyvendinant Ignalinos programą
Lietuvoje, skaičius
Produkto:
1. Pasirengimas eksploatavimo
nutraukimui, galutinio
eksploatavimo nutraukimo plano
vykdymas, proc.
2. Įvykių vertinamų pagal INES
skalę vertinamų aukštesniu nei 3
lygiu skaičius per metus
Rezultato:
1.Vidutinis lyginamųjų energijos
sąnaudų sumaţėjimas,
perskaičiuotas norminiams metams,
įgyvendinus projektus, proc.
Produkto:
1. Energijos vartojimo efektyvumo
didinimo projektų, kuriems
skiriamas finansavimas, skaičius
Rezultato:
1. Išlaikyti sukauptų naftos produktų
valstybės atsargų kiekį ne maţesnį
kaip, dienoms

R-04 04-01-01

R-88 02-01-01

P-88 02-01-01-01

R-88 07-01-01

100
278

Produkto:
13

sutartys sudarytos. Įgyvendinimas numatytas etapais: I-as etapas iki 2006 m. gruodţio 20 d., II-as etapas iki 2007 m. lapkričio 1 d., todėl lėšos
įsisavintos ir planuojami kriterijai pasiekti bus 2007 m.

57

Vertinimo kriterijus
1. Nupirkta papildomai naftos
produktų valstybės atsargų I
kategorijos (benzinas) ir II
kategorijos (dyzelinas), dienomis

Vertinimo kriterijaus
kodas
P-88 07-01-01-01

Metinis
planas
3

Įvykdyta
3

Įvykdymas
procentais
100,0

5. Uţtikrinti valstybės rezervo atsargų kaupimą ir tvarkymą
Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Sumaţintos neigiamos pasekmės
mobilizacijos, ekstremalių situacijų
atveju ir ekonominės grėsmės
sąlygomis
Rezultato:
1. Įvertinus sukauptus materialinių
išteklių resursus, nustatytus pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutariais patvirtintas uţduotis, bus
palaikomas civilinės saugos ir kitų
gelbėjimo tarnybų funkcionavimas
mobilizacijos ekstremalių situacijų ir
ekonominės grėsmės sąlygomis proc.
Produkto:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais nustatytų valstybės rezervo
materialinių išteklių kaupimo uţduočių
vykdymas einamaisiais metais, proc.
2. Sutartinių įsipareigojimų su valstybės
rezervo atsakingaisiais saugotojais
vykdymas einamaisiais metais, proc.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-88 06-01-01

100

100

100

P-88 06-01-01-01

100

100

100

P-88 06-01-02-01

100

100

100

Vertinimo
kriterijaus kodas
E-05-01

_______________________
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2 priedas
2006 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Programa
1. Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas (kodas 01
01)
2. Ekonominės plėtros programa
(kodas 03 03)
3. Inovacijos ir konkurencingumo didinimas
(kodas 03 01)
4. Nacionalinės energetikos strategijos
įgyvendinimas
(kodas 04 01)
5. Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programos įgyvendinimas
(kodas 04 02)
6. Veiksmų planas naftos sektoriuje
(04 04)
7. Specialioji PHARE programa (bendrojo
finansavimo lėšos ir PVM) (kodas 50 12)
8. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo
programa (BPD įgyvendinti) (ES lėšos) (kodas 60
21)
9. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo
programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo
finansavimo lėšos)
(kodas 60 22)
10. Specialioji Ignalinos programos
administravimo Lietuvoje programa (ES lėšos)
(kodas 72 11)
11. Specialioji Ignalinos programos
administravimo Lietuvoje programa (bendrojo
finansavimo lėšos)
(kodas 72 12)
12. Specialiųjų lėšų programa
(kodas 88 01)
13. Specialioji programa – Energijos taupymo
projektų įgyvendinimas
(kodas 88 02)
14. Specialioji programa – Eksporto plėtros ir
skatinimo strategijos įgyvendinimas
(kodas 88 03)
15. Specialioji programa – Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros ir skatinimo strategijos
įgyvendinimas
(kodas 88 04)
16. Specialioji ES struktūrinių fondų paramos
verslui programa
(kodas 88 05)
17. Specialioji valstybės rezervo naudojimo
programa
(kodas 88 06)

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai
(tūkst. Lt)
29.630,0

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)
29.301,3

Panaudojimo
procentas

4.500,0

4.500,0

100,0

9.912,0

9.458,8

95,4

3.680,0

3.674,0

99,8

1.859,0

1.715,4

92,3

451,0

450,4

99,9

4.258,3

2.206,6

51,8

539.138,0

175.044,2

32,5

129.933,6

57.326,7

44,1

75.961,2

21.421,2

28,2

550,0

167,5

30,5

452,1

378,3

83,7

11.115,9

301,3

2,7

7.172,8

6.692,0

93,3

16.286,4

15.397,5

94,5

5.997,0

5.035,3

84,0

5.882,5

627,6

10,7

98,9
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18. Specialioji programa – Valstybės naftos
62.560,0
62.560,0
produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas
(kodas 88 07)
19. Specialioji investicijų skatinimo programa
16.430,0
2.520,2
(kodas 88 10)
20. Specialioji programa – Smulkiojo ir vidutinio
28.842,3
28.842,3
verslo mikrokreditavimas (kodas 88 11)
1. Iš viso:
954.612,1
427.620,6
_________________________________________

14

100,0

15,3
100,0
44,814

blogiausiai įsisavintos ES lėšos ir lėšos skirtos bendrajam finansavimui uţtikrinti (jų įsisavinta tik 34 proc., tuo tarpu,
lėšos skirtos kitoms programos vykdyti įsisavintos 83,7 proc.)
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3 priedas
ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA VALSTYBĖS BIUDŢETO
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI) 2006 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Programa
Patvirtinti (įskaitant
Panaudoti
Panaudojimo
patikslinimus) asignavimai
asignavimai
procentas
(tūkst. Lt)
(tūkst. Lt)
1. Nacionalinė turizmo plėtojimo programa
5338,6
5337,1
99,97
(programą vykdė Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos)
2. Dalyvavimas vykdant strateginį šalies
1598,0
1598,0
100,00
turizmo veiklos planavimą ir įgyvendinant
valstybės turizmo politiką
(programą vykdė Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos)
3. Europos Sąjungos PHARE paramos
3570,0
2916,5
81,70
bendrojo finansavimo programa
(programą vykdė Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos)
4. Rinkos kontrolė
5216,0
5211,3
99,91
(programą vykdė Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)
5. Laboratoriniai bandymai vykdant rinkos
2476,0
2475,1
99,96
prieţiūrą
(programą vykdė Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)
6. Specialioji produktų kokybės kontrolės
110,0
97,9
89,00
programa
(programą vykdė
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
prie Ūkio ministerijos)
7. Energetikos objektų bei energetikos
4734,0
4734,0
100,00
įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo
programa
(programą vykdė Valstybinė energetikos
inspekcija prie Ūkio ministerijos)
8. Specialioji programa, finansuojama iš
1000,0
1000,0
100,00
biudţetinių įstaigų pajamų įmokų
(programą vykdė Valstybinė energetikos
inspekcija prie Ūkio ministerijos)
9. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
1534,0
1321,2
86,00
(programą vykdė Įmonių bankroto valdymo
departamentas prie Ūkio ministerijos)

_______________________

