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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2009 metais Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), vykdydama
savo misiją ir siekdama 2 strateginių tikslų, vykdė 6 programas: „Ūkio plėtros politikos
įgyvendinimas“, „Specialioji ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programa“,
„Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtra“, „Gamybos atliekų prevencija ir tvarkymas“, „Ūkio
ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo
finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas“, „Specialioji valstybės rezervo
naudojimo programa“.
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos vykdė 3 programas: „Rinkos
kontrolė“, „Laboratoriniai bandymai vykdant rinkos prieţiūrą“, „Specialioji produktų kokybės
kontrolės programa“.
Ūkio ministerijos programoms vykdyti buvo patvirtinta 1446596,1 tūkst. Lt (iš jų:
1213253,0 tūkst. Lt Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos, 29963,0 tūkst. Lt bendrajam
finansavimui uţtikrinti skirtos lėšos, 131464,1 tūkst. Lt lėšos, perkeltos iš 2008 metų).
Svarbiausi 2009 metais pasiekti rezultatai (detali informacija apie programų vykdymą
pateikiama dalyje „Institucijos vykdytos programos“):
Ūkio ministerija, vykdydama savo misiją ir siekdama įgyvendinti Penkioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės veiklos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m.
gruodţio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Ţin., 2008, Nr. 146-5870), nuostatas, ūkio ministro 2009 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. 4-345 patvirtino naują Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos
administracijos struktūrą, uţtikrinančią efektyvesnį valdymą ir valstybės lėšų taupymą.
2009 metais parengta Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo 2008 metais
ataskaita, ji pateikta Valstybės ilgalaikės raidos strategijos įgyvendinimo analizės ir stebėsenos
(monitoringo) prieţiūros komisijai ir paskelbta Ūkio ministerijos interneto puslapyje.
Parengta Metinė Lietuvos Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos
paţangos ataskaita, kuri, pritarus Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime, 2009 m. spalio
15 d. buvo pateikta Europos Komisijai.
Siekdama paskatinti Lietuvos įmonių inovacinę veiklą, Ūkio ministerija parengė ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2009 m. birţelio 3 d. nutarimu Nr. 577 patvirtino Inovacijų versle 2009–
2013 metų programą. Įgyvendinus programoje numatytas priemones bus sudarytos palankios
sąlygos verslo sektoriaus investicijoms į inovacijas, bus sukurta kvalifikuotų, gerai mokamų darbo
vietų.
Siekdama sutelkti ir efektyviai valdyti valstybės išteklius, kuriant konkurencingą,
naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais ţmogiškaisiais ištekliais grindţiamą ţinių
ekonomiką, Ūkio ministerija parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos
inovacijų 2010–2020 metų strategiją (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
vasario 17 d. nutarimu Nr. 163), kuri bus „skėtinė“ strategija, apimanti visas su inovacijomis
susijusias sritis. Strategijai įgyvendinti 2010 m. numatyta parengti ir patvirtinti 2010–2014 metų
Lietuvos inovacijų strategijos 2010–2020 metams įgyvendinimo priemonių planą.
2009 m. buvo tęsiamos Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1447, 2008 metais
pradėtos vykdyti kryptingos investicijų skatinimo politikos įgyvendinimo priemonės, kuriomis
siekiama sudaryti palankias teisines, ekonomines, finansines ir administracines sąlygas investuoti
privatų kapitalą. Priemonės tapo itin aktualios 2008 m. pabaigoje prasidėjusios ekonomikos
recesijos sąlygomis.
Siekdama apibrėţti viešųjų pirkimų sistemos prioritetines kryptis, uţdavinius ir priemones
jiems įgyvendinti Ūkio ministerija parengė Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros
2009–2013 metų strategiją, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. 1332. Ūkio ministerija yra atsakinga uţ šios strategijos koordinavimą ir stebėseną.
Siekdama vykdyti efektyvią ir kryptingą prekių ir paslaugų eksporto plėtros ir skatinimo
politiką, didinti įmonių konkurencingumą ir nustatyti priemones, kurių įgyvendinimas skatins
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aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų diegimą bei kokybiškų paslaugų teikimą, sudarys
sąlygas maţiausiomis sąnaudomis efektyviai prekiauti su uţsienio partneriais ir siekti teigiamo
uţsienio prekybos balanso, Ūkio ministerija parengė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m.
lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1494 patvirtino Eksporto plėtros strategiją 2009–2013 metams ir šios
strategijos įgyvendinimo priemonių planą.
2009 metais Ūkio ministerija dalyvavo ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos 2004–2006
m. bendrąjį programavimo dokumentą uţdarymo veikloje ir rengė dokumentus, reikalingus
galutinei išlaidų deklaracijai ir galutinei įgyvendinimo ataskaitai pateikti. 2009 metais buvo
patvirtinti ir (ar) pakeisti 14 atskirų ES struktūrinės paramos priemonių finansavimo sąlygų aprašai
MTTP, verslo ir turizmo srityse, paskelbti 9 kvietimai teikti paraiškas gauti finansavimą, sudaryta
10 valstybės projektų sąrašų ir 14 regionų projektų sąrašų. Iki 2009 metų pabaigos taip pat sudaryta
840 finansavimo skyrimo sutarčių, pagal kurias išmokėta 1261,1 mln. litų ES struktūrinės paramos
lėšų (iki 2009 m. gruodţio 31 d.):
–
Energetikos srityje buvo sudaryti 2 valstybės projektų sąrašai (185,5 mln. Lt) ir
5 regionų (193,2 mln. Lt) projektų sąrašai.
–
Mokslinių tyrimų srityje buvo paskelbti 6 kvietimai (uţ 621,7 mln. Lt sumą) konkurso
būdu atrenkamiems projektams, taip pat sudarytas 1 valstybės projektų sąrašas (18,0 mln. Lt).
–
Verslo srityje buvo sudaryti 3 valstybės (202,9 mln. Lt) projektų sąrašai ir paskelbti 2
kvietimai (271,9 mln. Lt) konkurso būdu atrenkamiems projektams.
–
Turizmo srityje buvo sudaryti 4 valstybės projektų sąrašai (134,0 mln. Lt) ir 9 regionų
(63,1 mln. Lt) projektų sąrašai, taip pat paskelbtas 1 kvietimas (144,0 mln. Lt sumai) konkurso
būdu atrenkamiems projektams.
Siekiant uţtikrinti teisinio reglamentavimo proporcingumą, 2009 metais buvo vykdoma ES
struktūrinės paramos administravimo taisykles nustatančių teisės aktų praktinio taikymo stebėsena
ir inicijuoti reikalingi pakeitimai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. ir 2009
m. spalio 28 d. nutarimais buvo pakeistos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės:
įtrauktos nuostatos dėl tęstinės projektų konkurso organizavimo procedūros, numatyta avanso
taikymo galimybė privatiems ir juridiniams asmenims bei pateiktų mokėjimo prašymų vertinimo
terminas sutrumpintas iki 30 dienų). Ūkio ministerija dalyvavo rengiant šiuos teisės aktus:
–
Ekonomikos augimo veiksmų programos pakeitimą, patvirtintą Europos Komisijos
2009 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. CCI2007LT161PO002;
–
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos pakeitimą, patvirtintą Europos Komisijos
2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. CCI2007LT161PO001;
–
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl
Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimus: Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 221, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
balandţio 1 d. nutarimą Nr. 232, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birţelio 17 d. nutarimą
Nr. 651, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 25 d. nutarimas Nr. 1553.
–
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimus: Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimą Nr. 220, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m.
birţelio 3 d. nutarimą Nr. 530, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą
Nr. 969.
Siekiant išvengti neigiamos įtakos ES struktūrinės paramos panaudojimo spartai energetikos
srityje ir uţtikrinti tinkamą ES struktūrinės paramos priemonių įgyvendinimą, priimtas sprendimas
neperduoti šių priemonių administravimo Energetikos ministerijai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 144 atnaujinta
„Saulėtekio“ komisijos veikla, kurios tikslas – teikti siūlymus verslo aplinkos gerinimo klausimais.
„Saulėtekio“ komisijos ir darbo grupių sukūrimas sudarė sąlygas verslo aplinkos gerinimo, geresnio
reglamentavimo tikslo siekimo procese tiesiogiai dalyvauti įvairių ūkio subjektų, ūkio subjektų
asociacijų, mokslo atstovams, taip pat ir įvairių valstybės institucijų atstovams – į sudėtį įeina
advokatų kontorų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių
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konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, Lietuvos verslo
konfederacijos „ICC Lietuva“, asociacijos „Investors‘ Forum“, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir
prekybininkų asociacijos, viešosios įstaigos Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos
nekilnojamojo turto plėtros asociacijos ir kitų subjektų atstovai.
Tobulinant įmonių teisinę aplinką, 2009 m. gruodţio 15 d. priimtas Ūkio ministerijos
inicijuotas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas.
Šiuo įstatymu supaprastinta uţdarosios akcinės bendrovės akcijų pardavimo tvarka, nustatyta
bendrovės vadovo atsistatydinimo tvarka, galimybė bendrovių viešus pranešimus skelbti
elektroniniame leidinyje, įtvirtinta pareiga visoms uţdarosioms akcinėms bendrovėms nuo 2010 m.
kovo 1 d. sudaryti savo akcininkų sąrašus ir juos pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir kt.
Siekiant rasti kompromisą tarp ES valstybių narių ir kuo greičiau priimti Reglamentą dėl
Europos privačiosios bendrovės (SPE) statuto – naujos europinio lygmens juridinio asmens teisinės
formos, 2009 m. reglamento projektas buvo itin intensyviai svarstomas ES institucijų posėdţiuose,
kuriuose Ūkio ministerijos atstovai pristatė Lietuvos pozicijas dėl reglamento projekto, dalyvavo
diskusijose Lietuvai aktualiais klausimais, taip pat teikė siūlymus, kaip tobulinti reglamento
projektą. Lietuva, atstovaujama Ūkio ministerijos, taip pat prisidėjo prie ES bendrovių teisės
modernizavimo ir kūrimo svarstant direktyvos projektą dėl ataskaitų ir dokumentų teikimo
reikalavimų reorganizuojant bendroves. Ši direktyva priimta 2009 m. rugsėjo 16 d., svarstant
direktyvos dėl skelbimo ir vertimo reikalavimų bendrovėms projektą.
Gerinant nemokumo klausimų teisinį reguliavimą, parengtas ir Lietuvos Respublikos Seimui
2009 m. gruodţio 3 d. pateiktas Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja
redakcija) projektas. Šio įstatymo priėmimas sudarys palankesnes sąlygas atlikti įmonių
restruktūrizavimo procedūras, geriau apsaugoti tiek įmonės kreditorių, tiek ir pačios įmonės bei jos
darbuotojų interesus.
Vertinant galimybę bankrutavusiems fiziniams asmenims atkurti mokumą, vėl tapti
vartotojais ir (ar) uţsiimti ūkine komercine veikla, subalansuotai tenkinti visų kreditorių
reikalavimus, parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos
fizinių asmenų bankroto įstatymo koncepcijos patvirtinimo“ projektas. Priėmus nutarimą, bus
įtvirtintos numatomo parengti Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatos, struktūra ir sudarytos
sąlygos tinkamai parengti šį įstatymą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo priemones.
Parengtas ir ūkio ministro 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-337 patvirtintas Bankroto
administratorių elgesio kodeksas, kuriame nustatyti bankroto administratorių profesinės veiklos
etikos principai, siekiant bankroto administravimo paslaugų teikimo skaidrumo.
Parengtas ir 2009 m. gruodţio 10 d. pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos
Respublikos įmonių kapitalo sanavimo ir restruktūrizavimo įstatymo ir jį keitusio įstatymo
pripaţinimo netekusiais galios įstatymo projektas. Juo siekiama tobulinti Lietuvos teisės aktų
sistemą ir teikti ūkio subjektams, elektroninių teisės aktų paieškos sistemų vartotojams tik aktualią
informaciją.
Parengtas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo
numatoma įgyvendinti Paslaugų direktyvos nuostatas. Projekte iš dalies keičiamas turizmo paslaugų
teikimo reguliavimas, atsisakoma reikalavimų turėti kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros,
kelionių agento, turistinės stovyklos, nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo paslaugų teikimo
paţymėjimus, numatoma nereguliuoti kelionių vadovo veiklos. Taip maţinama administracinė našta
turizmo paslaugų teikėjams. Numatoma galimybė kelionių organizavimo paslaugas teikti ir
fiziniams asmenims. Siekiant apsaugoti vartotojų teises, įstatyme nustatoma pareiga kelionių
agentūroms ir kelionių agentams turėti civilinės atsakomybės draudimą.
Siekiant privatizavimo proceso efektyvumo, 2009 metais parengti Valstybės ir savivaldybių
turto privatizavimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymų projektai. Šiems projektams Lietuvos
Respublikos Vyriausybė jau yra pritarusi, jie 2009 m. lapkričio 17 d. ir gruodţio 10 d. pateikti
Lietuvos Respublikos Seimui. Minėtais įstatymų projektais siūloma tobulinti atsiskaitymo uţ
privatizavimo objektus klausimų reguliavimą ir sudaryti palankesnes sąlygas potencialiems
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pirkėjams įsigyti privatizavimo objektų, kartu paspartinti privatizavimo procesus. Lietuvos
Respublikos Seimui priėmus įstatymą, pailgėtų kai kurie atsiskaitymo uţ privatizavimo objektus
terminai (nuo 5 darbo dienų iki 30 dienų). Antruoju Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo
įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama paskatinti nepaklausių valstybei ir
savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimą. Lietuvos Respublikos Seimui
priėmus įstatymą, nepaklausios uţdarųjų akcinių bendrovių akcijos galės būti parduodamos
uţdarosios akcinės bendrovės, kurios akcijos privatizuojamos, akcininkams Akcinių bendrovių
įstatymo nustatyta tvarka.
Įgyvendinant valstybės politiką vidaus prekybos politikos srityje, maţinant administracinę
naštą bei gerinant verslo sąlygas, 2009 metais buvo tobulinami šią sritį reglamentuojantys teisės
aktai.
Ūkio ministerija, siekdama sudaryti sąlygas alkoholio ir tabako verslu uţsiimančioms
įmonėms išvengti bankroto ir išsilaikyti rinkoje, parengė alkoholio produktų bei tabako gaminių
didmeninės ir maţmeninės prekybos licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus,
kuriuose atsisakyta licencijų galiojimo sustabdymo įmonėms uţ ne laiku sumokėtus mokesčius.
Siekiant sumaţinti administracinę naštą verslui, pakeistos Nedenatūruoto etilo alkoholio ir
denatūruoto etilo alkoholio realizavimo ūkio subjektams ir denatūruoto etilo alkoholio naudojimo
taisyklės, kuriose nustatyta, kad ūkio subjektai, norintys gauti leidimą pirkti nedenatūruoto etilo
alkoholio, leidimą pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį ar leidimą naudoti denatūruotą etilo
alkoholį (toliau – leidimas), neturi pateikti leidimą išduodančiai institucijai registravimo
paţymėjimo kopijos ir mokėjimo pavedimo arba kvito, patvirtinančio, kad sumokėta valstybės
rinkliava. Šiose taisyklėse taip pat panaikintas dvigubos kontrolės mechanizmas, t. y.
nereikalaujama gauti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos išduodamo leidimo tais
atvejais, kai Valstybinės mokesčių inspekcijos leidimą turintys ūkio subjektai biodegalų gamybai
nori įsigyti denatūruoto etilo alkoholio, o kitoms gamybos reikmėms – nedenatūruoto etilo
alkoholio.
Parengtas ir Seimui pateiktas svarstyti Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas, kuriame Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos derinamos su Paslaugų
direktyva, taip pat siūloma uţdrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais koncertų, teatro spektaklių,
cirko ir kitų nepilnamečiams skirtų renginių metu, nustatyti, kad tuo atveju, kai yra pagrindo įtarti,
jog darbuotojai dirba neblaivūs, jie gali būti tikrinami dėl neblaivumo (šiuo metu tokios nuostatos
taikomos tik transporto priemonių vairuotojams). Siekiant maţinti administracinę naštą verslui ir
įgyvendinti „Saulėtekio“ komisijos pasiūlymus, projekte siūloma panaikinti vyno produktų importo
ir eksporto bei ţemės ūkio kilmės etilo alkoholio eksporto licencijavimą, atsisakyti reikalavimo
informuoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą apie numatomus importuoti alkoholio
produktus, panaikinti reikalavimą pateikti licencijas išduodančiai institucijai informaciją apie
įmonės steigėjus.
Vadovaujantis Maţmeninės prekybos įmonių nesąţiningų veiksmų draudimo įstatymo
koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. XI-191,
parengtas ir 2009 m. gruodţio 22 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Maţmeninės prekybos
įmonių nesąţiningų veiksmų draudimo įstatymas, kurio tikslas – riboti didelę rinkos galią turinčių
maţmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą bei uţtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią
turinčių maţmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą. Įstatyme apibrėţta didelę rinkos galią
turinti maţmeninės prekybos įmonė, nustatytas baigtinis sąrašas veiksmų, kuriuos draudţiama
atlikti įstatyme apibrėţtoms maţmeninės prekybos įmonėms, paskirta uţ įstatymo įgyvendinimo ir
laikymosi kontrolę atsakinga institucija bei nustatyta įstatymo paţeidimų nagrinėjimo tvarka ir
baudos.
Siekiant sumaţinti administracinę naštą verslui ir suderinti teisės aktus su Paslaugų
direktyvos reikalavimais, parengti ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikti svarstyti Reklamos
įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas, Skirtų realizuoti netauriųjų metalų lauţo ir atliekų
supirkimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo panaikinamas netauriųjų metalų lauţo ir atliekų
supirkimo licencijavimas, ir Tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūloma
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panaikinti tabako auginimo licencijavimą bei supaprastinti didmeninės ir maţmeninės prekybos
tabako gaminiais licencijų išdavimo tvarką.
Siekiant spręsti prekybos maisto produktais prekyvietėse apskaitos ir kontrolės
reglamentavimo, verslo sąlygų suvienodinimo ir uţtikrinimo visoms verslo rūšims klausimus, taip
pat sumaţinti administracinę naštą verslui, parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtinti Maţmeninės prekybos taisyklių pakeitimai.
Įgyvendinant valstybės politiką paslaugų sektoriuje daugiausiai dėmesio skirta paslaugų
teikėjų teisinei aplinkai gerinti – administracinėms procedūroms, varţančioms įsisteigimo bei
paslaugų teikimo laisvę, supaprastinti, organizaciniams ir technologiniams sprendimams,
sudarantiems palankesnes sąlygas paslaugų teikėjams konkuruoti Lietuvos paslaugų rinkoje,
įgyvendinti.
Siekiant minėtų tikslų, esminę įtaką turėjo 2006 m. gruodţio 12 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau – Paslaugų direktyva) bei
susijusių „Saulėtekio“ iniciatyvų įgyvendinimas.
Siekiant tinkamai ir laiku, t. y. iki 2009 m. gruodţio 28 d. Lietuvoje įgyvendinti Paslaugų
direktyvos reikalavimus, per 2008–2009 m. buvo perţiūrėta daugiau kaip 2000 nacionalinių teisės
aktų, inicijuoti Paslaugų direktyvos nuostatoms prieštaraujančių 42 įstatymų, apie 137 įstatymų
įgyvendinamųjų teisės ir 123 savivaldybių institucijų teisės aktų pakeitimai, kuriais siekiama
sukurti verslui palankesnę teisinę aplinką panaikinant neproporcingus, diskriminacinius ar kitokius
administracinius suvarţymus.
2009 m. gruodţio 28 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymas, įtvirtinantis
įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principus. Jame taip pat įteisinta galimybė Lietuvos
Respublikos ar kitų ES valstybių narių paslaugų teikėjams vieno langelio principu per kontaktinį
centrą arba bendradarbiaujant tiesiogiai su kompetentingomis institucijomis atlikti visus
formalumus, suteikiančius teisę teikti paslaugas arba vykdyti paslaugų teikimo veiklą per atstumą ir
elektroninėmis priemonėmis.
Lietuvos ekonominės plėtros agentūroje įsteigtas Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras,
kurio portalas www.verslovartai.lt pradėjo veikti 2009 m. gruodţio 28 d.
Atsiţvelgiant į esminius paslaugų sektoriaus reglamentavimo pokyčius, nuolatos buvo
rengiami informacinio pobūdţio seminarai verslo atstovams, taip pat mokymai daugiau kaip
100 valstybės ir savivaldybių institucijų, atsakingų uţ paslaugų direktyvos įgyvendinimą,
atstovams.
II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŢVALGA
Ūkio ministerijos (kaip ir kitų valstybės institucijų) veiklai ir ūkio politikos formavimui įtakos
turi visi šalyje vykstantys procesai bei priimami sprendimai, taip pat ES prioritetinių sričių gairės,
globaliniai ekonominiai procesai.
Statistikos departamento pirmojo įverčio duomenimis, 2009 metais bendrasis vidaus
produktas (toliau – BVP) to meto kainomis siekė 92,5 mlrd. Lt ir, palyginti su 2008 m., realus BVP
sumaţėjo 15,0 procento.
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Vienam šalies gyventojui teko 27685 Lt BVP. 2008 metais BVP to meto kainomis siekė 111,2
mlrd. Lt, vienam gyventojui teko 33111 Lt BVP.
2009 metais neţymus bendrosios pridėtinės vertės augimas fiksuotas tik ţemės ūkyje,
miškininkystėje ir ţuvininkystėje (1,6 proc.). Daugiausia bendroji pridėtinė vertė krito statybos
(43,3 proc.), prekybos, transporto ir ryšių paslaugų (17,3 proc.), pramonės ir energetikos
(14,4 proc.) sektoriuje. Lėčiau pridėtinė vertė maţėjo valdymo ir gynybos, švietimo, sveikatos
prieţiūros ir socialinio darbo veiklos grupėje (1,8 proc.).
2009 metais gruodţio mėn. metinė infliacija (2009 m. gruodţio mėn., palyginti su 2008 m.
gruodţio mėn.) siekė 1,3 procento ir buvo 7,2 procentinio punkto maţesnė nei 2008 metais
(2008 m. gruodţio mėn., palyginti su 2007 m. gruodţio mėn., infliacija siekė 8,5 proc.).
2009 metais vidutinė metinė infliacija (2009 m., palyginti su 2008 m.) siekė 4,5 procento.
Išankstiniais duomenimis, visos pramonės (kartu su energetika) parduota produkcija
2009 metais siekė 46546 mln. Lt ir, palyginti su 2008 metais, palyginamosiomis kainomis sumaţėjo
14,6 proc. (2008 m. siekė 62859 mln. Lt ir, palyginti su 2007 m., padidėjo 5,5 proc.).
Išankstiniais duomenimis, 2009 metais eksportuota 40,7 mlrd. litų, o importuota 45,1 mlrd.
litų vertės prekių. Lietuvos uţsienio prekybos deficitas siekė 4,4 mlrd. litų ir buvo 74,8 proc.
maţesnis nei 2008 metais. 2009 metais didţiausią Lietuvos eksporto dalį sudarė mineraliniai
produktai (21,5%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (10%); chemijos pramonės ir
jai giminingų pramonės šakų produkcija (9,1%). Didţiausią importo dalį sudarė mineraliniai
produktai (29,3%); mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros įranga (13,1%); chemijos pramonės
ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (12,3%).
Išankstiniais duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo uţmokestis šalies ūkyje
2009 metais siekė 2052,4 Lt ir, palyginti su 2008 metais, sumaţėjo 4,6 procento. Vidutinis
mėnesinis neto darbo uţmokestis 2009 metais siekė 1599,4 Lt ir, palyginti su 2008 metais,
sumaţėjo 3,1 procento. Realusis darbo uţmokestis 2009 metais, palyginti su 2008 metais, sumaţėjo
7,3 procento.
Nedarbo lygis šalyje 2009 metais (išankstiniais duomenimis) siekė 13,7 proc. ir, palyginti su
2008 metais, padidėjo 7,9 procentinio punkto (2008 m. nedarbo lygis buvo 5,8 proc.).
Investicijų skatinimo srityje vienas pagrindinių veiksnių, nulėmusių šiai sričiai skirtų lėšų
panaudojimo kryptis, buvo penkioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodţio 9 d. nutarimu Nr. XI-52,
nuostatos.
Tiesioginės uţsienio investicijos Lietuvoje 2009 m. spalio 1 d. sudarė 34,22 mlrd. litų ir buvo
8,3 procento didesnės nei 2009 m. sausio 1 d. (31,59 mlrd. litų). Vidutiniškai vienam šalies
gyventojui teko 10,3 tūkst. litų tiesioginių uţsienio investicijų (2009 m. sausio 1 d. –
9,43 tūkst. litų). Tiesioginių uţsienio investicijų padidėjimą lėmė tiesioginės uţsienio investicijos į
akcinį kapitalą ir kitą kapitalą. Daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 26,6 procento,
nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos įmones – 15,0, transportą, sandėliavimą ir
ryšius – 15,6, finansinį tarpininkavimą – 14,3, didmeninę ir maţmeninę prekybą – 13,0, elektros,
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dujų ir vandens tiekimą – 8,0 procento visų tiesioginių uţsienio investicijų. 2009 m. I–III ketvirčiais
sumaţėjo tiesioginės uţsienio investicijos į finansinį tarpininkavimą (-11,1 proc.), viešbučių ir
restoranų veiklą (-9,0 proc.), apdirbamąją gamybą (-6,5 proc.). Apdirbamojoje gamyboje daugiausia
investuota į naftos produktų ir chemijos gaminių gamybą – 4,73 mlrd. litų (51,9 proc. visų
apdirbamosios gamybos investicijų), maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybą – 1,58 mlrd. litų
(17,3 proc.).
Daugiausia yra investavę Švedijos investuotojai – 4,18 mlrd. litų (12,2 proc. visų tiesioginių
uţsienio investicijų), Vokietijos – 3,61 mlrd. litų (10,6 proc.), Danijos – 3,60 mlrd. litų (10,5 proc.),
Lenkijos – 3,42 mlrd. litų (9,99 proc.), Rusijos – 2,31 mlrd. litų (6,7 proc.), Estijos – 2,29 mlrd. litų
(6,7 proc.), Nyderlandų – 2,09 mlrd. litų (6,1 proc.), Latvijos – 1,87 mlrd. litų (5,5 proc.)
III. INSTITUCIJOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI

Strateginių tikslų įgyvendinimas
Ūkio ministerija, vykdydama savo misiją kurti palankią teisinę ir ekonominę aplinką, siekiant
uţtikrinti tolygią Lietuvos ūkio plėtrą ir gyventojų gerovės kilimą, 2009 metais buvo išsikėlusi 2
strateginius tikslus.
1 tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos ūkio augimui ir konkurencingumo didinimui,
skatinant inovacijų diegimą ir produktyvumo didėjimą.
Pirmo tikslo pasiekimas vertinamas BVP augimo kriterijumi (grandine susietos apimties
augimas, proc.). Nors buvo planuota, kad BVP 2009 metais sumaţės 10,5 proc., išankstiniu
Statistikos departamento vertinimu, BVP 2009 metais, palyginti su 2008 metais, smuko 15 procentų.
Tai geresnis nei oficialiai prognozuotas realaus BVP sumaţėjimas, nes analitikų prognozės
metų viduryje svyravo ties minus 18–20 proc. riba. Maţesnį nei laukta metinį BVP pokytį lėmė
antrąjį pusmetį prasidėjęs ekonomikos pagyvėjimas. Metinis BVP kritimo tempas ketvirtąjį ketvirtį,
palyginti su trečiuoju ketvirčiu, sumaţėjo nuo minus 14,3 iki 13,0 procentų. Stabilizuojasi
pramonės produkcijos masto rodikliai – 2009 metų vasarį prasidėjęs ţymus pramonės produkcijos
nuosmukis, vasario–rugsėjo mėn. vidutiniškai siekęs daugiau kaip 17 proc., spalio mėn. pradėjo
maţėti ir ketvirtą ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu, jau siekė tik 8,3 procento.
Lietuvos ūkis ketvirtąjį ketvirtį paaugo 0,1 proc. (eliminavus sezoniškumo ir darbo dienų skaičiaus
įtaką). Atsigauna eksportas: jei išsilaikys teigiamos pasaulinės tendencijos, eksporto rodikliai
ikikrizinį 2008 metų vasaros lygį gali pasiekti maţdaug 2010-ųjų antroje pusėje.
2 tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos ūkio funkcionavimui ekstremaliomis pasaulio
finansų krizės sąlygomis.
Vertinimo kriterijus – sumaţintos neigiamos pasekmės mobilizacijos, ekstremalių situacijų
atveju ir ekonominės grėsmės sąlygomis.
Kadangi ekstremalios situacijos nebuvo, reikšmės apskaičiuoti negalima.
Strateginių tikslų įgyvendinimo rezultatams išmatuoti suformuotų efekto kriterijų skaitinė
išraiška pateikta 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2009 m. suvestinė“.

Institucijos vykdytos programos
ŪKIO PLĖTROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
(kodas 01-01)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimą, funkcionavimą ir valdymą.
Programos uţdavinys:
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Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų strategijos prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas ūkio
plėtrai.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant šią programą siekiama pagal kompetenciją prisidėti prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės strateginių tikslų įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant priemonėms,
uţtikrinančioms Lietuvos įtakos formuojant ES ekonominę politiką stiprinimą, tolesnį verslo plėtros
sąlygų gerinimą bei uţimtumo didinimą. Programa parengta atsiţvelgiant į Ūkio ministerijos
funkcijas, susijusias su ūkio plėtros politikos planavimu ir įgyvendinimu.
2009 m. toliau buvo įgyvendinama Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo 2008–
2010 metų programa, kurios tikslas – didinti konkurencingumą 2008–2010 metais: siekiama
įgyvendinti makroekonominės, mikroekonominės ir uţimtumo politikos priemones pagal
11 uţdavinių. Buvo įgyvendinamos mokesčių, pensijų ir socialinio draudimo, sveikatos apsaugos,
aukštojo mokslo ir studijų reformos.
Įgyvendinant makroekonominės politikos priemones, Lietuvos konvergencijos programoje
buvo koreguojami valdţios sektoriaus finansų vidutinio laikotarpio tikslai, patvirtintos grieţtos
išlaidų taupymo priemonės, priimti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias nuo 2010 metų supaprastinama gyventojų pajamų
mokesčio nuo individualios veiklos pajamų apskaičiavimo tvarka. Įgyvendinant aukštojo mokslo ir
studijų reformą, patvirtinti studijų fondo nuostatai, pakeistas Socialinių stipendijų mokėjimo iki
2010 m. sausio 10 d. aukštųjų mokyklų studentams tvarkos aprašas ir pan.
Laikantis uţimtumo politikos prioritetų, daugiausia dėmesio buvo sutelkta į priemones, skirtas
padėčiai darbo rinkoje stabilizuoti. Patobulinti uţimtumą reglamentuojantys teisės aktai: Lietuvos
Respublikos Seimo priimti Uţimtumo rėmimo bei Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimo
ir papildymo įstatymai. Įvyko Lietuvos darbo birţos reorganizacija. Nedarbo pasekmėms švelninti
Lietuvos darbo birţa Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavedimu įgyvendina penkis
Europos socialinio fondo (toliau – ESF) remiamus projektus. Nuolatinis dėmesys skiriamas
labiausiai paţeidţiamoms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, vyresnio amţiaus asmenims,
jaunimui) aktyvinti, jų socialinei integracijai ir integravimui į darbo rinką. Du Lietuvos darbo birţos
įgyvendinami ESF remiami projektai orientuoti į šių grupių asmenų poreikius: „Parama socialinėms
įmonėms“, „Teikti profesines reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems“. Intensyviai remiami asmenys,
susiję su ţemės ir miškų ūkio veikla, alternatyvios ţemės ūkiui veiklos projektai.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimti tam tikrų Darbo kodekso straipsnių pakeitimai,
reglamentuojantys galimybę lanksčiau tartis dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo,
sudarantys palankesnes prielaidas efektyviau organizuoti darbo laiką įmonėje ir taip padidinti darbo
santykių lankstumą. Priimti sprendimai dėl darbo uţmokesčio maţinimo viešajame sektoriuje, skirti
vidiniam finansiniam disbalansui bei valstybės biudţeto išlaidoms sumaţinti.
Ūkio ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
priemonę „Įgyvendinti Geresnio reglamentavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 185, ir jos pagrindu priimamus Geresnio
reglamentavimo programos įgyvendinimo priemonių planus“, susijusią su Ūkio plėtros politikos
įgyvendinimo programa, 2009 metais tęsė nuoseklių geresnio reglamentavimo priemonių vykdymą.
Remiantis 2008 m. Ūkio ministerijos uţsakymu advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius,
Balčiūnas & Bartkus“ atlikto mokslinio darbo „Administracinę naštą verslui sukuriančių
informacinių įpareigojimų supaprastinimo galimybės geresnio reglamentavimo kontekste“
rezultatais (tyrimo metu inventorizuotais ir susistemintais Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytais informaciniais įpareigojimais verslui), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo
4 d. nutarimu Nr. 161 nustatytas nacionalinės administracinės naštos verslui maţinimo
prioritetinėse srityse rodiklis – 30 procentų iki 2011 metų pabaigos, bei patvirtintos nacionalinės
administracinės naštos verslui maţinimo prioritetinės sritys: mokesčių administravimas; darbo
santykiai; statistika; aplinkos apsauga; transportas; teritorijų planavimas ir statyba; nekilnojamojo
turto operacijos.
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Tęsiant administracinės naštos verslui vertinimo darbus, parengta ir pateikta paraiška paramos
fondui Europos socialinio fondo agentūros projekto „Administracinės naštos vertinimas, teisinio
reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio
reglamentavimo kontekste“ finansavimui struktūrinių fondų lėšomis gauti. Numatyta, kad
finansavimas šiam projektui bus skirtas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos
reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“.
2009 metais pabaigtas Ūkio ministerijos uţsakymu atliekamas taikomasis mokslinio tyrimo
darbas „Sprendimų poveikio vertinimo kokybės, konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis
būdų ir veiksmingumo analizė“, kurio tikslas išanalizuoti poveikio vertinimo ir konsultacijų su
visuomene ir interesų grupėmis teisinį reguliavimą Lietuvoje, įvertinti, ar dabartinis teisinis
reguliavimas yra tinkamas, pateikti pasiūlymų dėl tolesnio jo tobulinimo, poveikio vertinimo
kokybės kontrolės uţtikrinimo ir t. t.
Atsiţvelgdama į tyrimo rezultatus Ūkio ministerija teikė pasiūlymus rengiant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisykles, kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244, siekdama įtvirtinti pagrindines nuostatas dėl
konsultavimosi su visuomene.
Kitas svarbus pasiekimas – parengtas ir priimtas Sprendimų projektų poveikio vertinimo
metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276,
pakeitimas, kuriuo nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiamų svarstyti sprendimų
projektų poveikio administracinei naštai verslui ir poveikio administracinei naštai valstybės ar
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms vertinimas bei praplėsta bendradarbiavimo principo sąvoka:
nustatyta pareiga konsultuotis su suinteresuotomis institucijomis, visuomenės interesams tam
tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų
nevyriausybinių organizacijų atstovais), o įstatymų nustatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų
grupėmis. Įvestas sprendimų projektų poveikio vertinimo kriterijus – sprendimo projekto poveikio
administracinei naštai (verslui, piliečiams ir kitiems asmenims, valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms) vertinimas, kurio tikslas – aiškiai parodyti, kaip sprendimo projekto
įgyvendinimas paveiks (kiek padidins ar sumaţins) verslo, piliečių ir kitų asmenų, valstybės
institucijų patiriamą administracinę naštą.
Siekdama skleisti visuomenei informaciją apie geresnį reglamentavimą, Ūkio ministerija
suorganizavo seminarą „Geresnis reglamentavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje“. Valstybės
institucijų ir įstaigų, verslo asocijuotų struktūrų atstovams pristatyta geresnio reglamentavimo
politikos idėjų raida ES ir Lietuvoje, svarbiausi šią sritį reglamentuojantys europiniai ir
nacionaliniai teisės aktai ir dokumentai, aptarti svarbiausi teisėkūros proceso tobulinimo ir teisės
aktų kokybės gerinimo elementai (daugiausia dėmesio skirta naujausioms geresnio reglamentavimo
srities nuostatoms ir iniciatyvoms). Detaliai analizuotos administracinės naštos vertinimo ir
maţinimo bei poveikio vertinimo ir konsultacijų su visuomene temos. Seminaro dalyviams
pristatyta Europos Komisijos uţsakymu sukurta administracinės naštos skaičiuoklė, kurią
numatoma naudoti ir Lietuvoje, vertinant administracinę naštą pinigine išraiška ir ją maţinant. Taip
pat pristatyti Ūkio ministerijos uţsakymu atlikti mokslinio tyrimo darbai „Administracinę naštą
verslui sukuriančių informacinių įpareigojimų supaprastinimo galimybės geresnio reglamentavimo
kontekste“ ir „Sprendimų poveikio vertinimo kokybės, konsultacijų su visuomene ir interesų
grupėmis būdų ir veiksmingumo analizė“ ir jų rezultatai. Siekiant uţtikrinti geresnio
reglamentavimo politikos priemonių nuoseklumą ir tęstinumą parengtas Geresnio reglamentavimo
programos įgyvendinimo 2010 m. priemonių plano projektas.
Administracinės naštos maţinimo problemoms ir kitiems verslo sąlygų gerinimo
pasiūlymams analizuoti sudaryta speciali Biurokratinės naštos verslui maţinimo darbo grupė.
2009 metais šį darbo grupė nagrinėjo daugiau nei 100 įvairių verslo aplinkos gerinimo srities
problemų, dėl kurių pateikė 80 pasiūlymų. Daugumai jų pritarė „Saulėtekio“ komisija ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, kuri pagal darbo grupės siūlymus suformulavo 78 rekomendacijas. Be to,
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siekiant išvengti komisijų funkcijų dubliavimo, panaikinta Geresnio reglamentavimo programos
įgyvendinimo analizės ir prieţiūros komisija.
Siekiant uţtikrinti ES vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėseną, Ūkio ministerijos
projektas „Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo
stebėsenai, sukūrimas“ įtrauktas į Lietuvos 2007–2013 metų laikotarpio Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo
efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-03-V priemonės „Ekonominės veiklos reglamentavimo
tobulinimas, kita verslo aplinka“ sąrašą Nr. 01. Svarbiausias projekto tikslas – visuomenės
informuotumo apie ES vidaus rinką, jos teikiamas galimybes ir teisės aktus didinimas, sisteminimas
ir nuolatinis jos įtraukimas į sprendimų priėmimą elektroninėje terpėje „vieno langelio“ principu.
Siekdama padidinti viešųjų pirkimų skaidrumą Ūkio ministerija parengė Viešųjų pirkimų
įstatymo pakeitimus. Šiais pakeitimais nustatyta pareiga perkančiosioms organizacijoms Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje viešai skelbti informaciją apie tais metais planuojamus
vykdyti pirkimus, jų eigą, sudarytas sutartis bei įvykdytų sutarčių rezultatus. Perkančiosios
organizacijos taip pat įpareigotos kasmet vykdyti ne maţiau kaip 50 proc. (pagal vertę) elektroninių
pirkimų. Padaryti pakeitimai ir konkurencinei aplinkai gerinti bei administracinei naštai maţinti.
Siekiant uţtikrinti viešųjų pirkimų sistemos kontrolės efektyvumą, Viešųjų pirkimų tarnyba nuo
2010 m. sausio 1 d. tapo pavaldi Ūkio ministerijai, kuri atsakinga uţ viešųjų pirkimų politikos
formavimą. Siekiant racionalesnio lėšų panaudojimo Vyriausybės nutarimais jai pavaldţios įstaigos
įpareigotos pirkti centralizuotai – naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO)
sukurtomis priemonėmis, patikslintas atvejų, kai viešojo pirkimo–pardavimo sutartys gali būti
sudaromos ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui, sąrašas. Taikant šias priemones 2009 m. viešieji
pirkimai tapo ţenkliai skaidresni, padidėjo konkurencija. Viešųjų pirkimų konkursų, kuriuose
pateiktas tik vienas pasiūlymas, sumaţėjo tris kartus. Beveik du kartus, palyginti su 2008 m., išaugo
centralizuotai, naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu, vykdomų
viešųjų pirkimų mastas (2008 m. – 9 mln. Lt, 2009 m. – 17 mln. Lt). Įsibėgėjo elektroninėmis
priemonėmis vykdomi pirkimai. Jeigu 2008 m. buvo įvykdyti tik 2 elektroniniai pirkimai, kurių
vertė 0,25 mln. Lt, tai 2009 m. tokių pirkimų apimtis sudarė 780 mln. Lt (įvykdyta 490 elektroninių
pirkimų). Visų nurodytų priemonių taikymas lėmė, kad buvo kur kas racionaliau panaudotos
viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, t. y. jų panaudota daugiau kaip 30 proc. maţiau, palyginti su
2008 m. (2008 m. – 13,5 mlrd. Lt, 2009 m. – 9,1 mlrd. Lt).
Kasmet vis daugiau Lietuvos įmonių diegia inovacijas. Išankstiniais Statistikos departamento
duomenimis, 2006–2008 m. Lietuvoje inovacinę veiklą vykdė 28,8 proc. gamybos ir paslaugų
įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų, kai 2004–2006 m. tokių įmonių buvo tik 18,4 proc.
įmonių. Tačiau 2008 m. Europos inovacijų švieslentės (angl. „European Innovation Scoreboard“)
duomenimis, Lietuvos inovacijų veikla yra ţemesnė uţ ES šalių vidurkį. Lietuvos suminis
inovatyvumo indeksas (toliau – SII) yra 0,29, o ES-27 šalių vidutinis SII – 0,47. Pagal SII Lietuva
lenkia tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.
2009 metų pabaigoje Ūkio ministerija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
projektą dėl steigiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), kuri bus atsakinga uţ
inovacijų ir technologijų politikos įgyvendinimą, Lietuvos atstovų dalyvavimą tarptautinėse su
inovacijomis siejamose programose ir projektuose, paţangiomis technologijomis ir inovacijomis
grindţiamą Lietuvos pramonės ir paslaugų sektorių plėtrą.
2009 metais parengtas Mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklos planavimo ir vertinimo
sistemos tobulinimo rekomendacijų projektas. Esminis rekomendacijų tikslas – apibrėţti viešųjų
inovacijų paramos įstaigų (mokslo ir technologijų parkų) veiklą, jų rezultatų (efektyvumo)
vertinimą, vidinių dokumentų rengimo principus ir tvarką.
Mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) veiklą derins ir kontroliuos švietimo ir mokslo
ministro ir ūkio ministro 2009 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1366/4-324 sudaryta Slėnių
prieţiūros taryba. Tarybą sudaro vienuolika narių, ji teikia strateginius siūlymus dėl mokslo, studijų
ir verslo slėnių plėtros ir nacionalinių kompleksinių programų bei jungtinių tyrimų programų
įgyvendinimo.
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Ūkio ministerija koordinuoja Slėnių plėtros ir Jungtinių tyrimų programose Ūkio ministerijos
administruojamomis ES paramos lėšomis finansuojamus projektus, kad jie kryptingai stiprintų
verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kad būtų sudarytos sąlygos sparčiam naujų tarptautiniu mastu
konkurencingų įmonių kūrimuisi, uţtikrintas inovacijų ir aukštųjų technologijų diegimas slėnių
proverţio srityje. Plėtojant aukštąsias technologijas didţiausios pajėgos yra ir bus skiriamos
informacinių technologijų, biotechnologijos ir biofarmacijos bei švariųjų technologijų (angl.
„cleantech“) sektoriams.
2009 metais Lietuva kartu su Baltijos jūros regiono šalimis dalyvavo Europos Komisijos
patvirtintos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinime. Pirmą kartą Lietuva, atstovaujama Ūkio
ministerijos, kartu su Švedija koordinavo Baltijos jūros regiono inovacijų, klasterių ir maţų ir
vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) tinklų plėtros programos parengimą. Programos tikslas – sustiprinti
Baltijos jūros regiono konkurencingumą, uţtikrinti ekonominį augimą ir naujų darbo vietų kūrimą,
išplečiant tarptautinį bendradarbiavimą inovacijų politikos ir klasterių, MVĮ tinklų srityse.
Dalyvavimas programoje suteiks galimybę Lietuvai dalyvauti bendruose inovacijų ir MTEP
projektuose, padės Lietuvos įmonėms surasti bendradarbiavimo partnerius Baltijos regione, skatins
perimti geriausią Baltijos jūros regiono šalių inovacijų politikos praktiką, sudarys palankesnes
sąlygas Lietuvos klasteriams ir įmonėms įsijungti į tarptautinius tinklus.
Stiprindama Lietuvos ir kaimyninių valstybių atitinkamų institucijų bei verslo struktūrų
bendradarbiavimą ir siekdama spręsti šalies verslui aktualias problemas, Ūkio ministerija surengė
tris ir dalyvavo rengiant du dvišalių tarpvyriausybinių prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo
komisijų posėdţius. Ūkio ministerija kartu su Uţsienio reikalų ministerija 2009 m. birţelio 18 d.
Vilniuje valstybės institucijoms ir verslo bendruomenei surengė seminarą, kuriame buvo pristatyta
Lietuvos eksporto kontrolės sistema. Daug dėmesio buvo skirta naujausiems ES teisės aktams,
nustatantiems dvejopo naudojimo prekių ir technologijų reţimą bei su gynyba susijusių produktų
kontrolės taisykles. Buvo pateikta informacija apie masinio naikinimo ginklų grėsmę ir naujausias
tarptautines pastangas ją stabdyti.
Įgyvendinant uţsienio prekybos politiką, parengtos 56 pozicijos Antidempingo ir antisubsidijų
komiteto posėdţiams, 36 pozicijos Komisijos teikiamiems Tarybos reglamentų projektams bei
55 pozicijos pagal rašytines procedūras. Visais atvejais apie Komisijos siūlymus nustatyti,
panaikinti, pakeisti, sustabdyti prekybos apsaugos priemones buvo informuotos Lietuvos
asocijuotos verslo struktūros bei ţinomi Lietuvos ūkio subjektai ir rengiant pozicijas buvo
atsiţvelgiama į jų nuomonę. Parengtos 4 Lietuvos pozicijos dėl autonominio tarifo taikymo
sustabdymo bei tarifinių kvotų ţaliavoms, pusfabrikačiams ir jų sudedamosioms dalims suteikimo.
Su verslo asociacijomis bendradarbiaujama ir rengiant pozicijas dėl galimo prekybos reţimo
pasikeitimo poveikio dėl sudaromų ES ir trečiųjų šalių dvišalių ar daugiašalių susitarimų.
2009 metais išduota 301 plieno, tekstilės ir jų gaminių bei kalio chlorido importo licencija,
774 prieţiūros dokumentai ir 7 išankstiniai leidimai tekstilės ir jos gaminių laikinajam perdirbimui.
Buvo toliau tobulinama ir derinama strateginių prekių kontrolės teisinė sistema. 2009 metais
išnagrinėta daugiau kaip 240 pateiktų prašymų išduoti eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo
licencijas, išduota 200 licencijų ir parengti 24 galutinį panaudojimą patvirtinantys dokumentai.
Dalyvauta susitikimuose ir Europos Tarybos ir Komisijos darbo grupių posėdţiuose aktualiais
eksporto kontrolės klausimais, rengtos pozicijos svarstant Tarybos Reglamento Nr. 428/2009,
nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo
paslaugų ir tranzito kontrolės reţimą, projektą ir svarstant Komisijos pasiūlymą dėl Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų
supaprastinimo. Direktyvos įgyvendinimas paskatins su gynybos produktais susijusios pramonės
konkurencingumą.
2009 m. parengta ir jau penktą kartą pateikta metinė ataskaita pagal ES Bendrąją poziciją,
nustatančią bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto
kontrolės nuostatas, kurią Lietuva teikia ES įprastinės ginkluotės darbo grupei (COARM). Kaip ir
kasmet, Cheminio ginklo uţdraudimo organizacijai pateiktos kasmetinės kontroliuojamų cheminių
medţiagų eksporto, importo ir perdavimo deklaracijos.
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2009 metais atlikta tyčinių bankrotų Lietuvoje analizė, nustatytos tyčinių bankrotų
prieţastys, jų tendencijos. Šios analizės tikslas – išaiškinti galimas sukčiavimo prielaidas, nustatyti
tyčinio bankroto poţymius, galimas ir daţniausiai pasitaikančias sukčiavimo schemas, įvertinti
tyčinių bankrotų mastą, nustatyti jų prieţastis. Atliktos analizės pagrindu bus pateikiama siūlymų
dėl prevencinių priemonių, tobulinant nemokumo bei įmonių veiklos teisinį reguliavimą.
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos perţiūrėjo visų turizmo teisės aktų
atitiktį Paslaugų direktyvai, parengė Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą, išdavė 317 paţymėjimų kelionių organizatoriams bei 209 paţymėjimus kelionių
agentūroms. Parengtos ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateiktos 64 išvados pagal
turistų skundus dėl blogo kelionių organizatorių ar veţėjų darbo, šiais klausimais pateiktos
6 išvados Lietuvos Respublikos teismams. Atlikta kelionių organizatorių finansinių garantijų
stebėsena (2009 m. gruodţio 31 d. Lietuvoje buvo 162 kelionių organizatoriai, turintys Kelionės
organizatoriaus prievolių įvykdymo uţtikrinimo draudimą). Inicijuotas pinigų turistams grąţinimas
per draudimo įmones trims Lietuvos kelionių organizatoriams tapus nemokiems. Suorganizuota
10 Profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos posėdţių, išduota 770 kvalifikacijos pripaţinimo
paţymėjimų gidams ir kelionių vadovams. Klasifikuota 101 apgyvendinimo paslaugų įmonė.
Įgyvendinant Ūkio plėtros politikos įgyvendinimo programą, daug dėmesio skirta ne tik ūkio
plėtros politikos formavimui (situacijos analizei, teisės aktų rengimui, ateities prognozavimui ir
pan.), bet ir Ūkio ministerijos veiklos efektyvinimui. Parengtas projektas „Ūkio ministerijos
reguliavimo srities veiklos rodiklių sistemos sukūrimas (veiklos valdymo administravimo
informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas)“, kurio svarbiausias tikslas – optimizuoti Ūkio
ministerijos veiklos valdymą, sukuriant strateginio planavimo ir į rezultatus orientuoto valdymo
metodais bei informacinėmis technologijomis pagrįstą veiklos valdymo sistemą. Šiam projektui
vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1V-636 skirta iki 3 mln. litų ES ir
bendrojo finansavimo lėšų.
Diegiama projektinio valdymo sistema. Ministerijoje įsteigtas Projektų valdymo komitetas,
kuriam vadovauja ūkio ministras ir jam tiesiogiai pavaldus Projektų valdymo skyrius. Svarbiausieji
skyriaus uţdaviniai yra Ūkio ministerijos projektų kūrimo, planavimo ir faktinio įgyvendinimo
koordinavimas, stebėsena ir vertinimas; pagalba vykdant koordinuotą projektų valdymą; projektų
valdymo sistemos kūrimas, palaikymas ir tobulinimas; Projektų valdymo komiteto informavimas
apie projektų vykdymo eigą.
Vykdydami valstybės tarnybos įstatymo 45 str. bei valstybės tarnautojų mokymo 2007–2010
metų strategiją, valstybės tarnautojai mokomi atsiţvelgiant į valstybės institucijos poreikius,
prioritetinius mokymo tikslus ir prioritetines valstybės tarnautojų mokymo grupes. Vidaus reikalų
ministro 2009 m. gruodţio 8 d. įsakymu Nr. 1V-671 „Dėl finansavimo skyrimo projektams,
finansuojamiems pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“ finansavimą valstybės projektų planavimo būdu pateiktam Ūkio
ministerijos projektui „Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldţių įstaigų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, siekiant uţtikrinti efektyvų reagavimą į pokyčius“
(paraiškos kodas VP1-4.1-VRM-03-V-01-040) įgyvendinti skirta iki 1,2 mln. Lt iš Vidaus reikalų
ministerijos programos „Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos
formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ (ES lėšos) (programos kodas 2.110) pagal
priemonę „Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, gerinti valstybės tarnybos
valdymą, plėtoti institucinį bendradarbiavimą ir partnerystę“.
2009 metais įdiegta nauja darbo laiko apskaitos „Vikarinas“ versija, kurią naudojant į
valstybės tarnautojų registrą „Vataras“ suvesti duomenys perkeliami į darbo laiko apskaitos
sistemą.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
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Vertinimo kriterijų planiniai rodikliai pasiekti iš dalies. Buvo gauta daugiau paraiškų nei
planuota, projektų vertinimas uţtruko ilgiau, taip pat keliolika jau sudarytų sutarčių teko nutraukti
projektų vykdytojo iniciatyva, todėl sudarytų sutarčių dėl ES struktūrinės paramos suteikimo
(administruojamų projektų) skaičius yra maţesnis. Programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių
išraiškų palyginimas pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2009 m.
suvestinė“.
SPECIALIOJI EKONOMIKOS AUGIMO IR KONKURENCINGUMO DIDINIMO
PROGRAMA (kodas 01-05)
Programos tikslas:
Didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo
lyginamąją dalį.
Programos uţdavinys (01):
Padidinti verslo produktyvumą ir pagerinti aplinką verslui.
Priemonių vykdymas:
Vykdant Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioritetui „Verslo produktyvumo
didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinti skirtas priemones (išskyrus finansų inţinerijos
ir su ja susijusias priemones) („Lyderis LT“; „E verslas LT“; „Procesas LT“; „Naujos galimybės“;
„Asistentas-2“; „Asistentas-3“; „Invest LT“; „Invest LT+“) 2009 metais buvo sudarytos
295 sutartys dėl ES struktūrinės paramos suteikimo verslo produktyvumo didinimo ir aplinkos
verslui gerinimo (išskyrus finansų inţineriją).
Programos uţdavinys (02):
Plėtoti naujausiomis mokslo ţiniomis, paţangiomis technologijomis ir inovacijomis savo
veiklą grindţiantį verslo sektorių.
Priemonių vykdymas:
Vykdant Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimui skirtas
priemones („Idėja LT“; „Intelektas LT“; „Intelektas LT+“; „Inoklaster LT“; „Inoklaster LT+“;
„Inogeb LT-1“; „Inogeb LT-2“) 2009 metais sudarytų sutarčių dėl ES struktūrinės paramos
suteikimo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos projektams skaičius siekė 155
(102,55 mln. Lt). Dėl mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros investicinių projektų sudaryta
21 sutartis.
Ūkio ministro 2009 m. gruodţio 23 d. įsakymu Nr. 4-726 patvirtintas Valstybės planuojamų
integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–
2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę
„Inogeb LT-2“, sąrašas Nr. 01, kuriame Santaros, Santakos ir Jūrinio slėnių projektams numatyta
skirti iki 62 mln. Lt. Įgyvendinus projektus bus sukurti mokslinių tyrimų centras, mokslo ir studijų
centras bei imlaus ţinioms verslo sąveiką skatinantis centras, pajėgūs konkuruoti tarptautinėje
erdvėje, pritraukti didelio intelektinio potencialo reikalaujančias uţsienio investicijas, sudarytos
sąlygos mokslinių tyrimų rezultatams komercializuoti, pumpurinėms (angl. „spin-off“) įmonėms
kurtis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1083 (Ţin., 2009, Nr.
109-4626) Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos projektų
grupė pripaţinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu.
Siekiant aktyviai dalyvauti Europos technologijų ir inovacijų instituto (ETI) ţinių ir inovacijų
bendrijų veikloje (ŢIB), ieškoti partnerių, 2009 metų pradţioje Ministro Pirmininko potvarkiu buvo
sudaryta darbo grupė Lietuvos galimybėms dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto
Ţinių ir inovacijų bendrijose įvertinti. Buvo skleidţiama informacija apie ETI veiklą, o Lietuvos
mokslo, studijų ir verslo atstovai skatinami dalyvauti Ţinių ir inovacijų bendrijų (ŢIB) paraiškų
kūrime. Buvo siekiama, kad Lietuvos mokslo, studijų ir verslo atstovai įsitrauktų į ŢIB projektų
paraiškų rengimą.
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Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus Gedimino
technikos universitetas dalyvavo Graco universiteto (Austrija) vadovaujamo konsorciumo
eCANDO projekte ŢIB kūrimui tvariosios energetikos bei klimato kaitos srityje ir buvo pakviesti
dalyvauti Darnios energetikos inovacijų aljanse (angl. „Sustainable Energy Innovation Alliance“,
ESEIA). Lietuvos energetikos institutas įsijungė į Darnios energetikos inovacijų aljansą bei sieks
aktyviai dalyvauti eCANDO konsorciumo veikloje. Lietuvos energetikos institutas taip pat
dalyvavo konsorciumo „Energy Hills“ paraiškoje ŢIB kūrimui energetikos srityje. Konsorciumui
vadovauja Acheno universitetas (Vokietija), jį sudaro 92 nariai (universitetai, tyrimų centrai,
Europos regionų ir savivaldybių valdţios institucijos, tarptautinės kompanijos ir bankai) iš ES ir
JAV. Vilniaus universitetas ir Visorių informacinių technologijų parkas uţmezgė ryšius su ŢIB
projektą laimėjusiu Vokietijos konsorciumu „EIT ICT Labs“.
Skatinant inovacijų paramos įstaigų ir jų atstovų dalyvavimą tarptautiniuose inovacijų
paramos ir technologijų perdavimo tinkluose, Lietuvoje vykdomas Europos verslo ir inovacijų
tinklo (angl. „Enterprise Europe Network“) projektas, kurio tikslas – suteikti integruotas paslaugas
smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms verslo plėtros bei inovacijų klausimais. Visoms Lietuvos
įmonėms suteikiama galimybė gauti verslo ir inovacijų plėtros informacines, konsultacines ir kitas
paslaugas nemokamai. Nuo 2009 m. sausio 1 d. iki lapkričio 30 d. suteiktos 876 konsultacijos
547 įmonėms (įmonės gali kartotis). Europos verslo ir inovacijų tinklo projekte dalyvauja Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir VšĮ Lietuvos inovacijų centras. Teikiant
pagalbą įmonėms rasti verslo partnerių naudojant Europos verslo ir inovacijų tinklo verslo
kooperacijos duomenų bazę, buvo paskelbta 1756 uţsienio įmonių pasiūlymai partnerių paieškai,
uţfiksuoti 528 Lietuvos įmonių susidomėjimo šiais pasiūlymais atvejai. Lietuvos įmonės pateikė ir
buvo paskelbta 156 pasiūlymai partnerių paieškai, uţfiksuotas 151 uţsienio įmonių susidomėjimo
šiais pasiūlymais atvejis. Lietuvoje vykdomam Europos verslo ir inovacijų tinklo projektui Ūkio
ministerija 2009 metais skyrė 466600 Lt finansinės paramos.
Lietuva pagal intelektinės nuosavybės kūrimo rodiklius ţenkliai atsilieka nuo daugumos ES
šalių. Europos Bendrijų Statistikos biuro duomenimis, Lietuvoje 2006 m. Europos patentų skaičius
(EPO), tenkantis 1 mln. gyventojų, sudarė 3,24, kai ES vidurkis siekė 114,9, Latvijos – 9,84, Estijos
– 7,2. JAV patentų (UPSTO) skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų 2003 m. Lietuvoje sudarė 4,12,
kai ES-27 vidurkis siekė 37,64. Ūkio ministerija, siekdama pašalinti Lietuvos atsilikimo prieţastis
šioje srityje, skatina išradėjus saugoti savo intelektinės nuosavybės teises. 2009 m. Europos patentui
(EPO) arba patentui pagal Patentinės kooperacijos sutartį įsigyti, be išlaidų kompensavimo būdo,
buvo taikomi dar du nauji išlaidų apmokėjimo būdai: išlaidų apmokėjimas avansu ir sąskaitų
apmokėjimas, todėl padaugėjo asmenų, siekiančių apsaugoti savo intelektinę nuosavybę.
2009 metais pagal Patentavimo rėmimo projektų grupės aprašą ūkio ministro įsakymu skirta
811,6 tūkstančio litų parama 41 projektui.
2009 metais buvo organizuotas mokslinio tiriamojo darbo „Įmonių, vykdančių inovacinę
veiklą, rėmimas, naudojant inovacinius čekius (angl. „voucher“)“ rengimas. Mokslinio darbo tikslas
– įvertinti galimybes naudoti inovacinius čekius Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių
inovacinės veiklos finansavimui bei pateikti siūlymus dėl inovacinių čekių schemos įgyvendinimo.
Mokslinis darbas buvo rengiamas atlikus teisės aktų apţvalgą, išanalizavus oficialią statistiką,
antrinius informacijos šaltinius, uţsienio patirtį (Nyderlandų, Didţiosios Britanijos, Vengrijos),
buvo atliekami interviu bei organizuojamos apskritojo stalo diskusijos su Lietuvos įmonių, mokslo
įstaigų, suinteresuotų institucijų atstovais. Mokslinio darbo pagrindu šiuo metu kuriama čekių
schema inovacijoms versle skatinti. 2010 metais numatoma parengti ir įgyvendinti inovacinių čekių
bandomąjį projektą.
Siekdama populiarinti inovacijas, didinti visuomenės informuotumą apie inovacijų svarbą ir
galimybes bei ir ugdyti inovacijų kultūrą, 2009 metais Ūkio ministerija rengė inovacijų
populiarinimo bei švietimo renginius, taip pat aktyviai dalyvavo kitų institucijų organizuojamuose
renginiuose. 2009 m. lapkričio 5 d. Vilniuje įvyko tarptautinė konferencija „Inovacijos – Lietuvos
ekonomikos ateitis“ (angl. „Boosting Innovation in Lithuania“). Ūkio ministerijos surengtoje
konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš inovacijų srityje pirmaujančių šalių – Suomijos ir
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Švedijos, inovatyvių Lietuvos įmonių vadovai bei Ūkio ministerijos atstovai. Renginyje dalyvavo
daugiau kaip 250 mokslo ir verslo įmonių atstovų.
Siekiant padidinti informacijos apie inovacijas sklaidą 2009 m. geguţės mėn. anglų kalba
išleistas ţurnalas „Innovative Lithuania“ (tiraţas – 5000 egz.), o 2009 m. lapkričio mėn. išleistas
ţurnalo „Inovacijos“ 2 numeris (tiraţas – 5000 egz.). Populiarinant pramoninės nuosavybės
apsaugos priemones, 2009 metais Ūkio ministerijos leidţiamo ţurnalo „inOvacijos“ 1 numeryje
publikuotas straipsnis „Patentas suteikia idėjai apsaugą“. Pramoninės nuosavybės reikšmė pabrėţta
ir ministerijos atstovų konferencijose bei forumuose skaitytuose pranešimuose.
Ūkio ministerija skyrė 42,6 tūkst. litų paramą Klaipėdos universiteto projekto Tarptautinės
inovatyvių projektų ir technologijų virtuali parodos ir Kauno technologijos universiteto
organizuojamos konferencijos „Baltic dynamics“ veiklos sąnaudoms padengti.
Ūkio ministerijos uţsakymu bendrovė „Vilmorus“ atliko sociologinį inovacijų diegimo
Lietuvos įmonėse tyrimą. 73 proc. pirmaujančių Lietuvos įmonių per pastaruosius 1–2 metus įdiegė
inovatyvius sprendimus, o daugiau nei pusė bendrovių, nepaisydamos ekonomikos sunkmečio,
inovacijoms yra numačiusios lėšų 2010 metų biudţetuose. Augančios smulkiojo ir vidutinio verslo
įmonės inovacijoms diegti gali skirti maţiau lėšų nei pirmaujančios Lietuvos bendrovės, tačiau ir
jos gana aktyviai įgyvendina inovatyvius sprendimus. Per pastaruosius 2 metus inovacijas įdiegė
48 proc. sparčiai augančių smulkiųjų ir vidutinių Lietuvos įmonių.
Programos uţdavinys (03):
Skatinti Lietuvos verslo plėtrą pritraukiant tiesioginių uţsienio investicijų.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant šį uţdavinį buvo vykdomos 3 priemonės.
Įgyvendinant priemonę „Investicijų skatinimo 2008–2013 m. programos priemonių
įgyvendinimas“ buvo planuojama vykdyti 4 gamybinių įmonių inţinerinės infrastruktūros įrengimo
ir projektinės dokumentacijos parengimo projektus (AB „Grafobal Vilnius“, UAB „CIE LT
FORGE“, UAB „Luido keramika“, AB „Achema“). Du iš šių projektų yra įgyvendinami
probleminėse teritorijose (Didţiasalyje ir Jonavos r.). Įgyvendinant šiuos investicinius projektus
buvo siekiama pritraukti apie 300 mln. Lt privačių investicijų ir planuota sukurti apie 200 naujų
darbo vietų. 2009 metais planas įvykdytas iš dalies – parama skirta trims projektams, UAB „Luido
keramika“ atsisakius 500 tūkst. Lt paramos ir 2009 m. gruodţio 3 d. nutraukus paramos teikimo
sutartį, pagal kurią buvo numatyta parengti projektinę dokumentaciją mineralinių izoliacinių
medţiagų gamyklos statybai.
Įgyvendinant priemonę „Pramoninių teritorijų ir investicinių plėtros projektų įgyvendinimas“
per 2009 metais planuota įgyvendinti 4 pramoninių teritorijų ir investicinius plėtros projektus.
Įgyvendinti iš viso 8 projektai (padengtas kreditorinis įsiskolinimas, likęs iš 2008 metų). Buvo
baigtas įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės investicinis projektas „Šilutės uosto rekonstrukcija.
II etapas „Šyšos upės pakrantės sutvarkymas įrengiant mobilius švartavimosi lieptus“: išplėsta uosto
teritorija, įrengta 18 naujų maţųjų laivų švartavimosi vietų ir taip sudarytos sąlygos vandens
turizmo plėtrai.
2009 m. I pusmetį buvo pabaigti rengti Kėdainių rajono savivaldybės, Marijampolės
savivaldybės pramoninių parkų techniniai projektai bei Klaipėdos miesto savivaldybės rengiamas
Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos Kretainio g. techninis projektas. Parengusios techninę
dokumentaciją, savivaldybės galės teikti Ūkio ministerijai paraiškas gauti ES struktūrinę paramą
inţinerinei infrastruktūrai pramoniniuose parkuose ir laisvosiose ekonominėse zonose įrengti.
2009 m. gruodţio mėn. pervesta lėšų Šiaulių m. savivaldybei, kuri parengė Šiaulių
pramoninio parko 4 techninius projektus: kelių ir geleţinkelio, vandentiekio ir kanalizacijos,
elektros ir ryšių bei apšvietimo.
Įgyvendinant priemonę „Investavimo aplinkos analizės ir tyrimų bei informacinės sklaidos
organizavimas“ 2009 metais buvo vykdoma viena informacinės sklaidos priemonė – finansuojamas
Nacionalinės kurortų asociacijos projektas „Tarptautinio Europos kurortų asociacijos (ESPA)
kongreso Lietuvoje rengimas“. Kongrese dalyvavo 137 dalyviai, iš jų 66 svečiai iš 21 uţsienio
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valstybės. Renginys prisidėjo prie Lietuvos, kaip patrauklios turizmui ir investicijoms šalies,
įvaizdţio formavimo.
Programos uţdavinys (04):
Tobulinti teisinę, ekonominę ir informacinę smulkiojo ir vidutinio verslo aplinką.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant šį uţdavinį buvo vykdomos 4 priemonės.
2009 m. gruodţio mėn. organizuota kasmetinė Verslo dienos šventė, kurios metu buvo įteikti
medaliai „Uţ nuopelnus verslui“, Nacionalinis kokybės prizas, apdovanoti Europos verslininkystės
apdovanojimų nacionalinės atrankos laimėtojai, Studentų darbų konkurso ūkio konkurencingumo
temomis laimėtojai. Išleista informacinė knygelė pradedančiajam verslininkui „Kaip pradėti
verslą?“, kurioje bendrais bruoţais pristatoma verslo plėtros politika Lietuvoje, pateikiama išsami
informacija apie verslo pradţią, aprašomi ir palyginami skirtingų verslo subjektų veiklos vykdymo
ypatumai, pateikiama praktinė informacija apie verslo finansavimą, organizavimą, reikalingą
dokumentaciją, mokesčius, galimą paramą verslui ir kita, taip pat aiškinami veiklos baigimo
ypatumai, pateikiama naudingų nuorodų. 2009 metais Ūkio ministerija uţsakė 1 taikomąjį mokslinį
Informacinių ir konsultacinių paslaugų bei ekonominio atstovavimo verslui poreikio tyrimą, kurį
atliko VšĮ Pietų Lietuvos kooperacijos centras. Buvo paremtos 8 konferencijos ir seminarai, tarp jų
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos projektas „Konferencijos „Verslo ir mokslo
bendradarbiavimo idėjų sklaida“ rengimas“.
Sudarydama sąlygas verslumui didėti regionuose Ūkio ministerija viešųjų paslaugų verslui
projektams įgyvendinti 2009 metais skyrė 1,885 tūkst. litų nacionalinių lėšų. Pagrindiniai šių
projektų vykdytojai konkrečiose savivaldybėse yra verslo informacijos centrai ir verslo
inkubatoriai, nors keliose savivaldybėse (Šiaulių miesto ir Ukmergės rajono) šių projektų
vykdytojos buvo ir asocijuotos verslo struktūros. 2009 metais įgyvendinant viešųjų paslaugų verslui
projektus suteikta iki 16 tūkst. val. informavimo, konsultavimo, mokymo ir kitų paslaugų
verslininkams.
Įgyvendinant projektus ūkio subjektams suteikiama naudingos informacijos ir ţinių apie
galimybes pradėti ir plėtoti verslą, sudaromos sąlygos susipaţinti su kitų verslo subjektų veikla,
susirasti naujų partnerių ir darbuotojų, potencialiems verslininkams skleidţiama verslumo samprata.
Naudodamiesi visoje Lietuvoje veikiančių viešųjų paslaugų verslui įstaigų paslaugomis verslininkai
prieinamomis sąlygomis gali gauti verslui pradėti ir plėtoti reikalingų ţinių ir kitokią pagalbą.
Finansuotas Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos (toliau – Taryba) atributikos bei
Tarybos ir Tarybos valdybos reglamentų projektų sukūrimas, siekiant suformuoti individualų
Tarybos firminį stilių, atspindintį šalies smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų socialinį ir ekonominį
išskirtinumą.
Siekiant skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą reorganizuotas viešųjų paslaugų verslui teikimo
tinklas (verslo informacinių centrų ir verslo inkubatorių). Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1115 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Eksportuojančioji Lietuva“
įsteigimo ir valstybės turto investavimo“ įsteigta VšĮ ,,Eksportuojančioji Lietuva“ ir iš Specialiosios
ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos, kaip valstybės įnašas į dalininkų
kapitalą, perduota 50 000 litų.
Verslumo lygis Lietuvoje (veikiančių įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius 1000 gyventojų)
2004–2009 m.
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Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Programos uţdavinys (05):
Plėtoti ir stiprinti SVV finansinės paramos sistemą.
Priemonių vykdymas:
ES struktūrinės paramos lėšomis pagal finansų inţinerijos ir susijusias priemones per metus
paremtų įmonių skaičius siekė 2212. Finansinę paramą (ES ir nacionalinio biudţeto lėšomis) iš viso
gavo 2670 smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektai. Paskolomis pasinaudojo 761 SVV
subjektas.
2009 m. balandţio 7 d. Ūkio ministerija, Finansų ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“ (INVEGA) pasirašė sutartį dėl kontroliuojančiojo fondo įkūrimo, valdytoja paskyrė
INVEGĄ ir suteikė jai 100 mln. piniginį įnašą (2009 m. birţelio 8 d. ši suma padidinta iki 200 mln.
Lt).
Per 2009 metus INVEGA suteikė 519 garantijų uţ SVV subjektų paskolas uţ 105,7 mln. Lt.
Per valstybės finansuojamas priemones SVV subjektams 2009 m. buvo suteiktas 761 kreditas uţ
136,2 mln. Lt. Paskolų palūkanų kompensavimu uţ 14,67 mln. Lt pasinaudojo 1390 SVV subjektų.
2009 m. inicijuotas ir pradėtas įgyvendinti finansų inţinerijos srities vertinimo projektas
„Finansų inţinerijos priemonių steigimo ir valdymo tobulinimas“ (VP2-6.2-FM-02-V-02-001).
Programos uţdavinys (06):
Išlaikyti esamus prekių ir paslaugų eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių išveţimo į ES
augimo tempus.
Priemonių vykdymas:
2009 metais Lietuvos verslininkams buvo skirta finansinė parama dalyvauti 15 parodų ir
mugių, penkiose verslo misijose, organizuotos 5 įvairios eksportuotojams skirtos konferencijos ir
seminarai. Skirta lėšų vieno leidinio leidybai ir Lietuvos eksporto prizo konkursui organizuoti.
Buvo vykdoma priemonė „Eksportuotojų ne rinkos rizikos draudimo išlaidų dalinis
dengimas“, eksporto kreditų draudimo paslaugos suteiktos 11 įmonių.
Apmokėtas Wassenaaro susitarimo dėl įprastinių ginklų ir dvejopos paskirties prekių bei
technologijų eksporto kontrolės dalyvio mokestis ir kiti mokesčiai uţ dalyvavimą tarptautinių
organizacijų veikloje.
Programos uţdavinys (07):
Stiprinti bendruosius šalies ūkio konkurencingumą lemiančius veiksnius.
Priemonių vykdymas:
Vienas iš pagrindinių ES ramsčių ir pranašumų – laisvas prekių judėjimas. Tačiau laisvai
cirkuliuojančios visoje ES rinkoje prekės turi būti saugios, kokybiškos ir maksimaliai vienodai
atitikti ES ir šalių narių teisės aktų reikalavimus. Tam yra sukurta, nuolat stiprinama ir
unifikuojama produktų atitikties įvertinimo sistema: notifikuotos įstaigos, akreditacijos,
standartizacijos įstaigos. Ūkio ministerija nuolat remia šių grandţių materialinės techninės bazės
kūrimą ir plėtrą, stiprina administracinius jų gebėjimus.
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Atlikdama atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo ir plėtros funkciją, 2009 m. Ūkio
ministerija skyrė dalinę finansinę paramą 5 atitikties įvertinimo įstaigų projektams: UAB „ARETA“
projektui „Ţaislų ir cigarečių ţiebtuvėlių, esančių Lietuvos rinkoje, saugos bandymai ir atitikties
įvertinimas“; VšĮ Technikos prieţiūros tarnybos projektui „Technikos prieţiūros tarnybos
Sertifikacijos skyriaus bei Bandymų ir tyrimų laboratorijos akreditavimo srities plėtimas“; Lietuvos
tekstilės instituto projektui „LTI tekstilės medţiagų bandymų laboratorijos akreditacijos srities
praplėtimas“; AB „Achema“ projektui „Trąšų, esančių Lietuvos rinkoje, bandymai ir atitikties
įvertinimas „Europos Parlamento ir tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų“ nustatytiems
reikalavimams“; UAB Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centro projektui „UAB
Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centro (EGSC), notifikuotos pagal ţemųjų įtampų
2006/95/EB direktyvą atitikties įvertinimo įstaigos, kompetencijų vystymas. Instaliacinės įrangos
bei šviestuvų, esančių Lietuvos rinkoje, techniniai tyrimai ir atitikties nustatytiems reikalavimams
įvertinimas“.
Greta tiesioginės veiklos įmonės siekia Nacionalinio kokybės prizo apdovanojimo.
Nacionalinį kokybės prizą Ūkio ministerija įsteigė 1998 m. Šiuo konkursu siekiama skatinti įmones
įgyvendinti veiksmingus kokybės vadybos metodus ir taip siekti gerų verslo rezultatų, didinti
lietuviškų gaminių konkurencingumą Europos ir pasaulio rinkose. Šio konkurso dalyviai yra
vertinami remiantis Europos kokybės vadybos fondo sukurtu Europos verslo tobulumo modeliu,
taip pat atsiţvelgiama į Lietuvoje esamos padėties analizę ir naujausius reikalavimus kokybės
vadybai. Norint laimėti šį prizą, nepakanka vien tik pasirūpinti gaminamo produkto kokybe.
Svarbūs ir vadovų veiksmai, įmonės politika bei strategija, personalo vadyba, išteklių ir gamybos
procesų valdymas, o kokybės prizu apdovanotos įmonės ne tik padidina įmonės vertę, bet ir
sustiprina konkurencingumą tiek vietinėje, tiek uţsienio rinkose.
Ūkio ministerija ir Kokybės taryba 2009 m. organizavo dvyliktąjį Nacionalinio kokybės prizo
konkursą, kurį laimėjo bendrovės: UAB „Molesta“ (statybos darbai), UAB „Kaita“ (plastikinių ir
aliuminio langų bei kitų konstrukcijų gamyba ir montavimo darbai) ir UAB „Mars Lietuva“
(gyvūnų augintinių ėdalo gamyba).
Ūkio ministerija, skatindama studentų domėjimąsi Lietuvos ir pasaulio ekonomikos plėtra,
taip pat skatindama analizuoti temas, kurios galėtų turėti įtakos ūkio augimui, kasmet skelbia
aukštųjų universitetinių mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių
darbų temas, susietas su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo
konkursą. 2009 metais konkursas organizuotas kartu su asociacija Ţinių ekonomikos forumu.
Laimėtojai ir jų darbų vadovai buvo apdovanoti 2009 m. gruodţio 9 d. vykusio Verslo dienos
šventės renginio metu.
VšĮ Lietuvos ekonominės plėtros agentūros veiklos plano priemonių, kuriomis įgyvendinami
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kitais teisės aktais nustatyti pavedimai,
finansavimui skirta ir panaudota 5 762 tūkst. Lt.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos įgyvendinimui
matuoti buvo nustatyti rezultato kriterijai:
1. Verslo sektoriaus išlaidos moksliniams tyrimams, technologijų plėtojimui ir inovacijoms,
proc. nuo BVP.
Planuota reikšmė 2009 metais 0,24, tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis
galima būtų nustatyti, ar šis kriterijus pasiektas, dar nepaskelbti.
2. Tiesioginių uţsienio investicijų (be banko paskolų) augimas, proc.
Planuota reikšmė 2009 metais 20 proc., oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis
galima būtų nustatyti, ar šis kriterijus pasiektas, bus paskelbti 2010 m. balandţio mėnesį.
Prognozuojamas 8 procentų augimas. Tiesioginės uţsienio investicijos 2009 m. sausio 1 d. sudarė
31,59 mlrd. Lt ir buvo 11 proc. maţesnės nei 2008 m. sausio 1 d. Vidutiniškai vienam šalies
gyventojui teko 9431 Lt tiesioginių uţsienio investicijų (2008 m. sausio 1 d. – 10,5 tūkst. Lt).
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Tiesioginių uţsienio investicijų sumaţėjimą lėmė įmonių akcijų kainų kritimas ir reinvesticijų
sumaţėjimas.
3. Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pradţioje.
Planuota reikšmė 84574, pasiekta 83201. Veikiančioms įmonėms priskiriamos tos, kurios
turėjo pajamų arba darbuotojų ataskaitiniais metais. Didţiausias skirtumas, kad, palyginti su
ankstesniais metais, 2009 metais į sąrašą nepateko apie 600 įmonių. Dauguma tokių įmonių turi
maţiau negu 4 darbuotojus (410 įmonių).
4. Lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas, proc.
Planuota, kad 2009 metais sumaţės 2 proc., tačiau, negalutiniais duomenimis, lietuviškos
kilmės produkcijos eksportas sumaţėjo 27,24 proc.
Detalus programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas
1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2009 m. suvestinė“.
VIETINIO IR ATVYKSTAMOJO TURIZMO PLĖTRA
(kodas 01-03)
Programos tikslas:
Skatinti vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą ir konkurencingumo didinimą.
Programos uţdavinys (01):
Uţtikrinti efektyvų turizmo sektoriaus planavimą ir administravimą.
Priemonių vykdymas:
2009 m. buvo patvirtinti svarbūs turizmo planavimo dokumentai – Nacionalinių vandens
turizmo trasų specialusis planas, patvirtintas ūkio ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-67
(Ţin., 2009, Nr. 27-1075), ir Nacionalinių autoturizmo trasų specialusis planas, patvirtintas ūkio
ministro 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 4-68 (Ţin., 2009, Nr. 27-1076), Lietuvos hipodromų
plėtros 2009–2013 m. programa, patvirtinta ūkio ministro ir ţemės ūkio ministro 2009 m. birţelio
17 d. įsakymu Nr. 3D-440/4-294 (Ţin., 2009, Nr. 75-3079).
Surengti turizmo darbo grupių posėdţiai, kuriuose dalyvavo Baltarusijos Respublikos,
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Lenkijos Respublikos atstovai.
Pasirašytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės
susitarimas dėl bendradarbiavimo turizmo srityje.
Siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp kaimyninių šalių, Vilniuje surengtas 2-asis Baltijos
jūros šalių turizmo forumas. Baltijos jūros (BJ) regiono šalys nutarė dirbti išvien, kad drauge galėtų:
pritraukti turistų į kaimo vietoves;
palengvinti kruizų BJ plėtrą ir skatinti darną;
populiarinti kultūrinį paveldą ir unikalų kraštovaizdį;
kurti darnaus ir aplinkai draugiško turizmo strategijas.
Kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir mokymuose apmokyti 155 gidai ir kelionių vadovai,
60 turizmo informacijos centrų turizmo srities darbuotojų, 60 apgyvendinimo paslaugų teikėjų.
Parengtas spaudai ir išleistas „Aiškinamasis turizmo terminų ţodynas“.
Programos uţdavinys (02):
Plėtoti turizmo infrastruktūrą bei paslaugas.
Priemonių vykdymas:
Suformuoti projektiniai pasiūlymai finansuoti rinkodarinius projektus iš 2007–2013 metų ES
paramos lėšų. Ūkio ministras 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 4-468 patvirtino Valstybės
planuojamų turizmo projektų, siūlomų finansuoti pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-04-V priemonę „Turizmo informacinių
paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“, sąrašą Nr. 01, į kurį įtraukti šie
projektai: „Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir Lietuvos turizmo galimybių pristatymas
jose“ ir „Lietuvos turizmo galimybių prioritetinėse Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose
pristatymas per Lietuvos turizmo informacijos centrus – atstovybes uţsienyje“. Parengtos šių
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projektų paraiškos ir pateiktos vertinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai. Taip pat parengta ir
pateikta vertinti paraiška „Vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimas“. Ūkio ministras patvirtino ir
kitus turizmo projektus, siūlomus finansuoti pagal VP3-1.3-ŪM-04-V priemonę „Turizmo
informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas“: „Turizmo
produktus pristatančių ir įvaizdţio leidinių leidyba“; „Reklama internetinėse kelionių planavimo
sistemose“; „Uţsienio ţurnalistų paţintinių turų organizavimas Lietuvoje“; „Konferencinio turizmo
reklama uţsienio ir Lietuvos sklaidos priemonėse“.
Iš viso iki 2009 m. pabaigos viešosios turizmo infrastruktūros projektų įgyvendinimui
finansuoti paskirstyta 135,42 mln. Lt, sudaryta 16 sutarčių. Sudarytų sutarčių dėl ES struktūrinės
paramos suteikimo privačių turizmo paslaugų teikėjų projektams skaičius siekė 18.
Programos uţdavinys (03):
Stiprinti Lietuvos turizmo įvaizdį vidaus ir uţsienio turizmo rinkose.
Priemonių vykdymas:
Lietuvos turizmo galimybės pristatytos 15 tarptautinių turizmo parodų uţsienio šalyse ir
tarptautinėje turizmo parodoje VIVATTUR‘2009, 8 Lietuvos turizmo informaciniuose centruose –
atstovybėse uţsienyje, surengta verslo misija Lietuvoje „Buy Lithuania“, išleista 4 pavadinimų
leidinių 7 uţsienio kalbomis bendru 71,6 tūkst. egz. tiraţu, su Lietuvos turizmo galimybėmis
supaţindinta daugiau kaip 150 ţurnalistų iš 15 uţsienio šalių. Atnaujintas multimedijos projektas
bei parengta Lietuvos turizmo galimybių ir produktų prezentacija. Atnaujintas www.travel.lt
dizainas bei patobulintas turinys ir struktūra. Įdiegtos WEB2.0 priemonės (FACEBOOK,
MYSPACE, YOUTUBE), kas mėnesį rengiami ir siunčiami naujienlaiškiai apie renginius
Lietuvoje. Nacionalinės turizmo informacijos sistemos interneto svetainėje įdiegti meniu punktai
„Orai“ ir „Renginiai“, įkelti „Lietuvos maršrutai“, pertvarkytas informacijos pateikimas.
Organizuotas sėkmingiausias 2009 metų turizmo projekto konkursas. Dalyvauta Baltijos jūros
regiono programos 2007–2013 projekte AGORA 2.0 „Baltijos jūros regiono kultūrinis paveldas.“,
Europos Komisijos finansuojamuose projektuose (CALYPSO ir Europos Komisijos dviračių
turizmo projekte „Geleţinė uţdanga“). Kartu su Latvijos ir Estijos nacionalinėmis turizmo
administracijomis įvykdytas „Didysis ţygis po Baltijos šalis 2009“. Įgyvendintas Europos
Komisijos iš dalies finansuojamas projektas „Patrauklios Europos turistinės vietovės“ (EDEN)
Lietuvoje – projektas „Patraukliausia Lietuvos turizmo traukos vietovė 2009. Turizmas ir saugomos
teritorijos“.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Lietuvos banko duomenimis, Lietuva iš atvykstamojo turizmo per 2009 m. I–III ketvirtį gavo
2084 milijono litų pajamų (kelionių kreditas) – 17 proc. maţiau nei per atitinkamą 2008 m.
laikotarpį (planuotas 3 proc. augimas). Turistų skaičius apgyvendinimo įmonėse per 2009 m. I–III
ketvirtį sudarė 1165 tūkst. svečių, arba 21,8 proc. maţiau, nei per atitinkamą 2008 metų laikotarpį
(planas – 10 proc. maţėjimas). Paţymėtina, kad uţsienio turistų skaičiaus kritimas buvo maţesnis
nei bendras ir sudarė 17,5 proc. Ţenklus pajamų maţėjimas susijęs su sumaţėjusiu atvykstamojo
turizmo srautu, nulemtu ūkio recesijos pasekmių pagrindinėse atvykstamojo turizmo rinkose, ir
ţenkliai pablogėjusiu Lietuvos pasiekiamu.
Detalus programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas
1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2009 m. suvestinė“.
GAMYBOS ATLIEKŲ PREVENCIJA IR TVARKYMAS (kodas 01-04)
Programos tikslas:
Skatinti gamybos atliekų prevenciją, panaudojimą ir saugų šalinimą.
Programos uţdavinys (01):
Vykdyti gamybos atliekų prevenciją.
Priemonių vykdymas:
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Plėtojant gamybą, susidaro vis daugiau atliekų. Lietuvos, kaip ir visos Europos, gyventojams
tenka aplinkos, socialiniu ir ekonominiu poţiūriu nelengvas uţdavinys sprendţiant atliekų tvarkymo
klausimus. ES šeštojoje aplinkos apsaugos veiksmų programoje atliekų prevencija ir tvarkymas
įvardijamos kaip prioritetinės sritys. Pagrindinis šios programos tikslas – siekti, kad dėl ekonominio
augimo nesusidarytų didesnis atliekų kiekis. Siekiant išsaugoti švarią ir sveiką aplinką, didėja
pramonės ir verslo atsakomybė. Įmonės, norėdamos išlikti konkurencingos, suprasdamos, kad
vadybos sistema yra investicija į sėkmę ir paţangą, pereina prie naujų valdymo metodų. Todėl
būtina skatinti įmones, ypač labai maţas ir maţas, diegti paţangius vadybos metodus siekiant jų
veiklos tobulinimo, geresnio vartotojų poreikio patenkinimo. Per 2009 metus 40 įmonių suteikta
finansinė parama (parama buvo skirta iš Ekonomikos augimo veiksmų programos, „Procesas LT“
priemonės) vadybos sistemų įdiegimo išlaidoms kompensuoti.
Programos uţdavinys (02):
Skatinti įmones diegti maţaatliekes technologijas, gamybos atliekų perdirbimo ir naudojimo
pajėgumus bei uţtikrinti saugaus šalinimo pajėgumų sukūrimą.
Priemonių vykdymas:
Priemonės 2009 m. nebuvo vykdomos, panaudotos lėšos skirtos 2008 m. įsiskolinimams
padengti.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Perdirbtų gamybos atliekų kiekis BVP vienetui (t/mln. Lt), proc., planuota reikšmė 0,02 proc.,
tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis galima būtų nustatyti, ar šis kriterijus
pasiektas, bus skelbiami tik 2010 metų III ketvirtį. Detalesnis programos vertinimo kriterijų
planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir
produkto) 2009 m. suvestinė“.
ŪKIO MINISTERIJOS REORGANIZAVIMO LAIKOTARPIO ENERGETIKOS
SRITIES EUROPOS SĄJUNGOS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMIS
FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS (kodas 01-02)
Programos tikslas:
Uţtikrinti energetikos projektų, finansuojamų ES ir bendrojo finansavimo lėšomis, vykdymo
tęstinumą.
Programos uţdavinys (01):
Finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinus taupomi energijos ištekliai ir energija.
Priemonių vykdymas:
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupytas energijos kiekis 2009 metų pabaigoje
siekė 2,81 GWh. ES ir bendrojo finansavimo lėšomis iš viso atnaujinti 55 pastatai. Iš viso iki 2009
metų pabaigos buvo pasirašytos 27 sutartys energijos tiekimo tinklų modernizavimo ir plėtros
projektams finansuoti. Viešosios paskirties pastatų renovavimui finansuoti iki 2009 metų pabaigos
buvo sudarytos 243 sutartys dėl viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo uţ 596,4 mln. Lt
paramos sumą bei išmokėta 145,2 mln. Lt ES struktūrinės paramos. Energijos gamybos
efektyvumui didinti sudaryta 10 sutarčių. Iki 2009 metų pabaigos buvo sudaryta 12 sutarčių dėl
paramos suteikimo atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo energijos gamybai projektams,
kuriems įgyvendinti skirta 123,2 mln. Lt.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Maţesnį sutaupytos energijos kiekį daugiausiai lėmė tai, kad regionų plėtros tarybos tikslino
regionų projektų sąrašus, pagal kuriuos paskirstė visą regionams numatytą finansavimo sumą pagal
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimo finansavimas regioniniu lygiu“. Tai turėjo
įtakos ir lėtesniam sutarčių sudarymui bei lėšų išmokėjimui. Be to, vėliau nei buvo planuota
sudaryti viešosios paskirties pastatų renovavimo valstybės projektų sąrašai. Detalus programos
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vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų
(efekto, rezultato ir produkto) 2009 m. suvestinė“.
SPECIALIOJI VALSTYBĖS REZERVO NAUDOJIMO PROGRAMA
(kodas 03-86)
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:
Įgyvendinant Valstybės rezervo įstatyme nustatytus įsipareigojimus ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytas uţduotis, 2009 metais buvo vykdomi sutartiniai įsipareigojimai su valstybės
rezervo atsakingaisiais saugotojais.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Vertinimo kriterijų planiniai rodikliai pasiekti. Detalesnis programos vertinimo kriterijų
planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir
produkto) 2009 m. suvestinė“.

Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Tarpinstitucinės programos, kurių įgyvendinime dalyvavo Ūkio ministerija:
1. Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005–2009 metų programa;
2. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa;
3. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa ir jos įgyvendinimo
2009–2010 metų priemonių planas;
4. Nacionalinė ţmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programa;
5. Valstybinė švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa;
6. Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 2007–2010 metų priemonių planas;
7. Valstybinės maisto ir mitybos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2003–2010 metų
planas;
8. Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programa;
9. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos įgyvendinimo planas;
10. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos įgyvendinimo 2007–2010 metų
priemonių planas;
11. Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 2007−2009 metų
įgyvendinimo priemonių planas;
12. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metų programa;
13. Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programa;
14. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo 2007–2010 metų programa;
15. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms 2007–2013 metų programa*;
16. Panevėţio miesto ekonominės plėtros akcinei bendrovei „Ekranas“ nutraukus veiklą
tęstinumo uţtikrinimo 2007–2009 m. priemonių planas*;
17. Alytaus miesto ir Alytaus rajono ekonominės ir socialinės plėtros priemonių planas*;
18. Nacionalinė turizmo plėtros 2007–2013 m. programa*;
19. Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programa*;


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Ūkio ministerija yra paskirta šių programų koordinuojančiąja institucija.
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20. Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planas;
21. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų
nacionalinė strategija;
22. Ţemaičių krikšto ir Ţemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009–
2017 metų programa;
23. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas;
24. Gamtos išteklių tausojimo ir apsaugos programa;
25. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių planas;
26. Ignalinos rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008–2010 metų
programa;
27. Jonavos rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008–2010 metų programa;
28. Kelmės rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008–2010 metų programa;
29. Rokiškio rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008–2010 metų
programa;
30. Švenčionių rajono savivaldybės – probleminės teritorijos plėtros 2008–2010 metų
programa;
31. Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2010 metų programa;
32. Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų
programa;
33. Maisto pramonės įmonės susidarančių biologiškai skaidţių atliekų tvarkymo programa;
34. Inovacijų versle 2009–2013 metų programa*;
35. Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros 2009–2013 metų strategija*;
36. Lietuvos Respublikos 2009–2013 metų eksporto plėtros strategijos įgyvendinimo
priemonių planas*.
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 nurodytos priemonės, ir Nacionalinėje ţmonių su negalia socialinės integracijos 2003–
2012 metams programoje nurodytos priemonės) – jų negalima išskaidyti į atskiras dalis.
Dėl šių prieţasčių dalyvaujančios institucijos daţnai atsiunčia informaciją ne pagal
Strateginio planavimo metodikoje nustatytas formas, todėl praktiškai ne visada įmanoma pateikti
susistemintą analizę.

Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2009 metais Ūkio ministerija, vykdydama savo misiją ir siekdama 2 strateginių tikslų, vykdė
6 programas; Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos vykdė 3 programas.
Ūkio ministerijos programoms vykdyti buvo patvirtinta 1446596,1 tūkst. Lt (iš jų: 1213253,0 tūkst.
Lt ES lėšos, 29963,0 tūkst. Lt bendrajam finansavimui uţtikrinti skirtos lėšos, 131464,1 tūkst. Lt
sudaro lėšos, perkeltos iš 2008 metų).
Detali informacija apie kiekvienai programai skirtų lėšų panaudojimą pateikta šios ataskaitos
2 priede „2009 m. vykdytoms programoms patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė“.
Programų „Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas“, „Gamybos atliekų prevencijos ir tvarkymo
programa“, asignavimai buvo panaudoti itin gerai – pagal planą arba beveik pagal planą (Ūkio
ministerija ir įstaigos prie ministerijos, atsiţvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–
2012 metų programos nuostatas, vykdė taupymo politiką, iki būtino minimumo sumaţino išlaidas,
*

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Ūkio ministerija yra paskirta šių programų koordinuojančiąja institucija.
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atsisakydamos nebūtiniausių prekių ir paslaugų pirkimo, efektyviai vykdydamos viešuosius
pirkimus).
Specialiosios valstybės rezervo naudojimo programos, Specialiosios ekonomikos augimo ir
konkurencingumo didinimo programos, Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros programos, Ūkio
ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities ES ir bendrojo finansavimo lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimo programos asignavimai nebuvo iki galo panaudoti dėl šių
prieţasčių:
–
Specialiosios valstybės rezervo naudojimo programos lėšos gali būti skiriamos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytiems Ūkio ministerijos tvarkomo valstybės
rezervo materialiniams ištekliams įsigyti, taip pat darbams ir kitoms reikmėms finansuoti galimų
ekstremalių situacijų metu. Ekstremalių situacijų nebuvo, todėl dalis lėšų buvo nepanaudota ir
perkelta į 2010 metus.
–
Ne visi patvirtinti Specialiosios ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo
programos asignavimai buvo panaudoti. ES lėšos panaudotos ne iki galo, kadangi lėčiau, nei buvo
planuojama, teiktos paraiškos pagal šiuo metu galiojančius tęstinius kvietimus bei pateiktų paraiškų
vertinimo terminai dėl didelio pagal ankstesnius kvietimus gautų paraiškų skaičiaus buvo ilgesni nei
tikėtasi. Maţesnį bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą lėmė lėtesnis nei planuota sutarčių
pasirašymas pagal priemonę „Invest LT“. Maţesnį pajamų įmokų panaudojimą lėmė finansinės
inţinerijos priemonių specifika: tik sukaupus pakankamą įmokų dydį, jos gali būti panaudotos
naujai priemonei sukurti ir įgyvendinti. Be to, dalis įmokų buvo pervesta tik metų pabaigoje, todėl
iki 2009 m. pabaigos jos dar nebuvo panaudotos. 2009 m. buvo įgyvendinta papildoma priemonė –
maţų paskolų (iki 175 tūkst. Lt) teikimas, kuri taip pat kūrė pajamų įmokas (bankų mokamos
palūkanos uţ tikslinės paskolos naudojimą), todėl pajamų įmokų buvo surinkta 111 tūkst. Lt
daugiau.
–
Ne visi patvirtinti Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtros programos asignavimai
buvo panaudoti. Maţesnį plano vykdymą lėmė jau pasirašytų sutarčių nutraukimas pareiškėjo
iniciatyva; didesnis nei planuota paraiškų, neatitinkančių administracinės atitikties tinkamumo
finansuoti ir (ar) naudos ir kokybės vertinimo kriterijų, skaičius; taip pat lėtesni jau gautų paraiškų
vertinimo terminai (didţioji dalis paraiškų buvo gauta vienu metu).
–
Ne visi patvirtinti Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities ES
ir bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo programos asignavimai buvo
panaudoti, kadangi Regionų plėtros tarybos tikslino regionų projektų sąrašus, pagal kuriuos
paskirstė visą regionams numatytą finansavimo sumą pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų
renovavimo finansavimas regioniniu lygiu“. Tai lėmė ir lėtesnį sutarčių sudarymą bei lėšų
išmokėjimą. Be to, lėčiau nei buvo planuota sudaryti viešosios paskirties pastatų renovavimo
valstybės projektų sąrašai. Atsiţvelgdama į Ūkio ministerijos priimtus sprendimus dėl projektų
finansavimo viešosios paskirties pastatų renovavimo priemonių projektams įgyvendinti, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2009 m. gruodţio 16 d. nutarimu Nr. 1685 Ūkio ministerijai skiriamus
bendrojo finansavimo asignavimus padidino 9203 tūkst. Lt, tačiau dėl laiko stokos šios papildomos
lėšos nebuvo visiškai panaudotos. Jos bus panaudotos 2010 metais.
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
Ūkio ministerija 2010–2012 metais numatė dvi veiklos kryptis: trumpalaikę strategiją,
susijusią su sunkmečio poveikio maţinimu (Ekonomikos skatinimo planas), ir ilgalaikius
struktūrinius Lietuvos ekonomikos pokyčius.
Siekiant strateginių Lietuvos ekonomikos plėtros tikslų ir įgyvendinant Ūkio ministerijos
misiją kurti palankią teisinę ir ekonominę aplinką ūkio plėtrai ir taip uţtikrinti visuomenės gerovę
bei uţimtumą, kaip prioritetiniai darbai 2010 m. numatyti:
 Uţbaigti dvejų metų trukmės (2009–2010 m.) ekonomikos skatinimo ir darbo
vietų kūrimo plano įgyvendinimą.
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Svarbiausias ekonomikos skatinimo plano tikslas – sukurti Lietuvoje finansinės paramos
priemonę, kuri veiktų panašiai kaip kitose šalyse įgyvendinami vadinamieji „stimulus package“,
skirti galimam ūkio nuosmukiui sustabdyti.
Įlieti į Lietuvos ūkį finansinių išteklių, kurie smarkiai išseko pagrindiniams Lietuvoje
veikiantiems bankams smarkiai sumaţinus ūkio kreditavimą.
Pristabdyti ūkio kritimą, sušvelninti pasaulinės krizės pasekmes Lietuvos ūkiui ir
gyventojams.
Sumaţinti nedarbo augimą, kuris grėsmingai didėjo traukiantis ūkiui ir maţėjant eksporto
mastui.
Paspartinti Lietuvai skirtų ES paramos lėšų naudojimą.
Pradėti viešojo sektoriaus infrastruktūros modernizaciją, pritraukiant investicijų viešosios
ir privačiosios partnerystės pagrindu.
 Sumaţinti korupciją ir padidinti efektyvumą viešųjų pirkimų srityje.
Svarbiausias tikslas – sumaţinti korupciją viešuosiuose pirkimuose:
1. padaryti viešuosius pirkimus skaidresnius – visa viešųjų pirkimų informacija turi būti
prieinama internete;
2. pakeisti Viešųjų pirkimų tarnybos vaidmenį, kad ji iš stebėtojos taptų aktyvia viešųjų
pirkimų proceso dalyve.
Uţtikrinti tikrą konkurenciją viešuosiuose pirkimuose.
Pasiekti, kad viešasis sektorius pirktų ne brangiau nei stambios komercinės kompanijos
Lietuvoje.
 Pagerinti verslo sąlygas Lietuvoje, jas matuojant pagal Pasaulio banko „Doing
Business“ rodiklius sistemą.
Verslo sąlygas Lietuvoje vertinti pagal „Doing Business“ rodiklius ir reikalavimus.
Pašalinti smulkius skausmingus trukdţius verslui, kurie gali būti greitai likviduojami.
Sukurti tokį bendradarbiavimo su verslo atstovais mechanizmą, kad jie galėtų pasiūlymus
dėl verslo teikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Sukurti sprendimų priėmimo sistemą, kad visi sprendimai būtų vertinami pagal jų įtaką
verslo sąlygoms.
Sukurti minimalią, skaidrią ir reiklią verslo prieţiūros institucijų sistemą.
 Uţbaigti investicijų pritraukimo sistemos pertvarką ir pradėti įgyvendinti naują
investitcijų pritraukimo strategiją.
Lietuva 2015 metais pagal patrauklumą investuotojams turi tapti viena patraukliausių šalių
(patekti tarp 20 investuotojams patraukliausių pasaulio šalių), o pagal investuotojų apsaugos sąlygas
pakilti ne ţemiau kaip į 30 vietą.
Investicijų pritraukimo prioritetais bus pasirinktos aukštą pridėtinę vertę kuriančios ūkio
šakos ir verslo paslaugos. BVP dalis, sukuriama inovatyviose ūkio šakose bei paslaugų sektoriuje,
turėtų padvigubėti.
Iki 2015 metų Lietuva turėtų tapti Šiaurės Europos regioniniu verslo paslaugų centru.
Pasiekti, kad investicijų suma vienam gyventojui iki 2015 metų pabaigos pasiektų
23000 Lt.
Pritraukti bent 10 investuotojų iš „Fortune 500“ arba S&P 500 įmonių sąrašo.
Pritraukti 60 investuotojų iš aukštos pridėtinės vertės sektorių.
Bendradarbiavimas tarp universitetų ir verslo, klasterių kūrimasis turėtų suformuoti verslo
poreikiais grindţiamą specialistų rengimo praktiką ir inovacijoms kurti palankią aplinką.
Iki 2015 metų pabaigos Lietuva turi tapti OECD nare.
 Uţbaigti eksporto skatinimo sistemos pertvarką.
Išskirti pagrindines ūkio šakas, kurios turi ilgalaikį išlikimo pagrindą ir konkurencinius
pranašumus pasaulinėse rinkose.
Parengti eksporto skatinimo strategiją ir numatyti jos įgyvendinimo priemones.
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Lietuva 2015 metais turi tapti eksportui ir tranzito operacijoms patrauklia šalimi, kuri
konkuruotų ne tik vis dar sąlygiškai pigia darbo jėga, bet ir inovatyviomis paslaugomis, išlaikydama
tradicinių pramonės sektorių konkurencingumą.
Iki 2015 metų tapti Šiaurės Europos regioniniu verslo paslaugų eksporto ir tranzito centru.
Eksportui sukuriama BVP dalis pasieks 65–70 procentų, o paslaugų eksportas ir aukštos
pridėtinės vertės dalis eksporte turėtų padvigubėti.
Pasiekti didesnį rinkų diversifikavimą pagal eksporto mastą, pirmiausia įţengiant į naujas
rinkas – turtingas arabų rinkas, potencialiai dideles rinkas (JAV, Kinija) bei rinkas, kuriose gerai
ţinomas Lietuvos vardas (Uţkaukazė, Kazachstanas) – kurioms tektų iki 10 procentų Lietuvos
eksporto.
 Įdiegti inovatyvios aplinkos gerinimo sistemą.
Sudaryti sąlygas plėtoti ţiniomis, moksliniais tyrimais, paţangiomis technologijomis ir
inovacijomis grįstą ekonomiką:
 Formuoti sisteminį poţiūrį į inovacijas įgyvendinant kryptingą šalies inovacijų
politiką, parengti skėtinę inovacijų strategiją.
 Didinti inovatyvių, aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių dalį pramonės ir paslaugų
sektoriuose, skatinti paţangių technologijų diegimą. Iki 2015 metų verslo sektoriaus išlaidas
moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai ir inovacijoms padidinti nuo 0,19 proc. BVP iki ES
vidurkio (pagal dabartinę būklę – iki 1,2 proc. BVP).
 Skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, sudarant sąlygas komercializuoti
mokslinių tyrimų rezultatus, steigti pumpurines įmones.
 Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą padedant įmonėms įsijungti į tarptautinių
inovacijų, klasterių ir maţų ir vidutinių įmonių tinklus.
Pagal SII Lietuva iki 2020-ųjų metų turi pasiekti ES vidurkį (šiuo metu ES-27 SII vidurkis
yra 0,47).
V. ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA LIETUVOS
RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŢETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI) VEIKLOS
TRUMPA APŢVALGA

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
Veiklos ataskaitos santrauka
2009 metais išoriniai veiksniai darė įvairią įtaką Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos
prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) veiklai. Rinkos santykių įsigalėjimas sustiprino rinkos
prieţiūros vaidmenį. Sukurti ne maisto produktų saugos kontrolės teisiniai pagrindai sudarė sąlygas
efektyviau vykdyti rinkos prieţiūrą. Nepakankamai susiformavusi verslo paslaugų infrastruktūra,
finansinių ir ţmogiškųjų ištekių trūkumas, nepakankamas dalies visuomenės sąmoningumas
nesaugių produktų atţvilgiu maţino vykdomos kontrolės efektyvumą. ES viduje atsirado naujų
galimybių sėkmingiau atlikti rinkos prieţiūrą. Tai bendros rinkos pranašumas, susijęs su
tarptautiniu ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu, dalyvavimu ES ir regioniniuose projektuose.
Vidiniai veiksniai – į ES reikalavimus orientuotas darbas, pagal priskirtas funkcijas sukurta
valdymo struktūra ir vidaus kontrolės sistema, tinkama veiklos planavimo ir sprendimų priėmimo
sistema – padėjo Inspekcijai efektyviai vykdyti rinkos prieţiūrą. Trūkumas – nepakankamas
informacinės sistemos tobulinimas ir palaikymas, kadangi dėl sunkios ekonominės padėties nebuvo
skirtas finansavimas tęstiniam investicijų projektui „Centralizuotos VNMPI informacinės sistemos
sukūrimas“.
Inspekcijos strateginis tikslas „Uţtikrinti efektyvią ne maisto produktų rinkos prieţiūrą,
suderintą su ES teise“, vertinant pagal efekto vertinimo kriterijų „Produktų, atitinkančių saugos ir
kokybės reikalavimus“, – 73,2 procentai nuo patikrinto kiekio – įvykdytas pagal planą.
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Siekdama strateginio tikslo, Inspekcija 2009 metais vykdė tris programas: „Rinkos kontrolė“
(kodas 01.10), „Laboratoriniai bandymai, vykdant rinkos prieţiūrą“ (kodas 01.02), „Specialioji
produktų kokybės kontrolės programa“ (kodas 01.81).
Programos „Rinkos kontrolė“ tikslas „Uţtikrinti, kad vartotojui būtų teikiamos saugios,
tinkamai paţenklintos ir kokybiškos ne maisto prekės ir paslaugos“ pagal rezultato vertinimo
kriterijus visiškai pasiektas (rezultato kriterijaus „Patikrintų gaminių, atitinkančių nustatytus saugos
ir kokybės reikalavimus“ planinis rodiklis – 74 procentai nuo patikrinto kiekio – pasiektas; rezultato
kriterijaus „Patikrintų paslaugų, atitinkančių nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus“ planinis
rodiklis 47 procentai, faktinis – 53,3 procento).
Įgyvendinant programą „Rinkos kontrolė“ buvo atliekama sisteminga prevencinė ne maisto
produktų rinkos prieţiūra, išaiškintos prekės ir paslaugos, neatitinkančios privalomųjų ir
deklaruojamų rodiklių (pagrindinės programos priemonės – kontroliuoti ūkio subjektus; tirti
vartotojų skundus; dalyvauti ES darbo grupių posėdţiuose, skirtuose ES teisės aktų įgyvendinimui
ir bendradarbiavimui tarp rinkos prieţiūros institucijų). Rinkos kontrolės planas viršytas
0,2 procento. 2009 metais rinkoje nustatyti 98 pavojingi gaminiai. Įgyvendinant Produktų saugos
įstatymą, 2009 metais surašyti ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarybai perduoti 33 šio
įstatymo paţeidimo protokolai, 6 Reklamos įstatymo paţeidimo protokolai. Uţ nustatytus teisės
aktų reikalavimų paţeidimus taikytos 907 administracinės nuobaudos. 2009 metais buvo
sistemingai kontroliuojami ūkio subjektai ir tiriami vartotojų skundai dėl degalų kokybės.
Toliau buvo stiprinami administraciniai gebėjimai. Įvairiose Lietuvos institucijose
kvalifikaciją tobulino 122 darbuotojai. Įvairaus pobūdţio priemonėse uţsienyje dalyvavo
21 darbuotojas.
Tęstiniam investicijų projektui „Centralizuotos VNMPI informacinės sistemos sukūrimas“
neskirtas finansavimas 2009 metams. Todėl 2008 metais pradėta vykdyti serverinės įrangos
modernizacija nebetęsiama, sistemos RIPRIS ir interneto svetainės kūrimo dėl viešųjų paslaugų
teikimo uţtikrinimo darbai nebetęsiami. Tai trikdo Inspekcijos vykdomos pagrindinės tęstinės
programos „Rinkos kontrolė“, kuri yra tiesiogiai susijusi su Inspekcijos misija ir strateginiu tikslu,
įgyvendinimą. Šio projekto įgyvendinimas pratęstas iki 2012-ųjų metų.
Inspekcija dalyvavo Europos produktų saugos forumo PROSAFE inicijuotame projekte
„EMARS II“ „Rinkos prieţiūros stiprinimas vadovaujantis gera praktika“ (angl. „Enhanging
Market Surveillance Through Best Practice“), Europos produktų saugos forume PROSAFE
Bendrame virvelių ir įveriamų virvelių vaikų drabuţiuose rinkos prieţiūros projekte (angl. „Joint
Market Surveillance Action on Cords and Drawstrings on Childrens Cothing“) ir Bendrame rinkos
prieţiūros projekte dėl ţaislų (angl. „Joint market Surveillance action on toys“), PHARE
trumpalaikiame dvynių projekte „Administracinių gebėjimų stiprinimas ne maisto produktų rizikos
vertinimo srityje“ (partnerė Didţioji Britanija).
Europos Komisijos remiamoje pareigūnų mainų programoje ne maisto produktų saugos
srityje (Bendrosios produktų saugos direktyva 2001/95/EC) dalyvavo 3 darbuotojai.
2009 metais toliau buvo bendradarbiaujama su Estijos, Latvijos ir Lenkijos Respublikos
rinkos prieţiūros ir vartotojų teisių gynimo institucijomis.
Programos „Laboratoriniai bandymai, vykdant rinkos prieţiūrą“ tikslas laboratoriniais
bandymais nustatyti atrinktų ne maisto produktų atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal rezultato
vertinimo kriterijus pasiektas (rezultato kriterijaus – naftos produktų ir biodegalų bandinių skaičiaus
– planinis rodiklis 1000, faktinis – 1051; rezultato kriterijaus – kitų gaminių bandinių skaičiaus –
planinis rodiklis 100, faktinis – 260).
Įgyvendinant šią programą, buvo atliekami bandymai Šiaulių naftos produktų bandymų ir
kitose laboratorijose. Toliau vykdomi Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos akreditavimo
darbai. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos Lietuvoje 2009 metais nebuvo finansuojamas tęstinis
investicijų projektas „Suskystintų naftos dujų ir alyvos laboratorinių bandymų diegimas“.
2009 m. baigtas investicijų projektas „Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos
rekonstrukcija“.
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Specialiosios produktų kokybės kontrolės programos tikslas kontroliuoti įmonių, su kuriomis
sudarytos sutartys, realizuojamos produkcijos kokybės kontrolę, uţtikrinti ūkio subjektų, vartotojų
uţsakytų kokybės ekspertizių vykdymą. Rezultato kriterijai „kokybės reikalavimų uţtikrinimas AB
„ACHEMA“ ir „kokybės ekspertizių vykdymas pagal uţsakymus (procentais)“ pasiekti
100 procentų.
Įgyvendinant Specialiąją produktų kokybės kontrolės programą vykdoma nuolatinė
gaminamos ir realizuojamos produkcijos kontrolė AB „ACHEMA“. Pagal ūkio subjektų uţsakymus
2009 metais atlikta 30 produktų saugos bei kokybės ekspertizių. Planuojama tęsti Šiaulių naftos
produktų bandymų laboratorijos akreditavimą.
2009 metais buvo vykdomos tarpinstitucinės Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–
2010 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plano priemonės.
Prioritetinės kryptys:
1. Uţtikrinti vartotojų ir gamintojų, pardavėjų bei paslaugų teikėjų teisių ir interesų
pusiausvyrą.
2. Maţinti ekonomines sąnaudas ir administracinę naštą verslui vykdant ne maisto produktų
rinkos prieţiūrą ir ginant vartotojų teises, uţtikrinant sąţiningą konkurenciją rinkoje, ginant
Lietuvos gamintojų interesus.
3. Didinti rinkos prieţiūros efektyvumą.

Ūkio ministras

Dainius Kreivys
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1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO) 2009 M.
SUVESTINĖ

1. Sudaryti sąlygas Lietuvos ūkio augimui ir konkurencingumo didinimui skatinant inovacijų
diegimą ir produktyvumo didėjimą.
Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Bendrojo vidaus produkto
augimas (grandine susietos apimties
augimas, proc.)
Rezultato:
1. Administruojamų projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama, skaičius
2. Nemokių įmonių skaičiaus
sumaţėjimas (likviduotų dėl
bankroto įmonių ir restruktūrizuotų
įmonių skaičius per metus)
Produkto:
1. Mokslinių tyrimų darbų
panaudojimas, proc.
Rezultato:
1. Verslo sektoriaus išlaidos
moksliniams tyrimams,
technologijų plėtojimui ir
inovacijoms, proc. nuo BVP
2. Tiesioginių uţsienio investicijų
(be bankinių paslaugų) augimas,
proc.
3. Veikiančių ūkio subjektų skaičius
metų pradţioje
4. Lietuviškos kilmės produkcijos
eksporto padidėjimas, proc.
Produkto:
1. Sudarytų sutarčių dėl ES
struktūrinės paramos suteikimo
verslo produktyvumo didinimo ir
aplinkos verslui gerinimo (išskyrus
finansų inţineriją) projektams
skaičius
2. Sudarytų sutarčių dėl ES
struktūrinės paramos suteikimo
mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros veiklos projektams skaičius
3. Sudarytų sutarčių dėl ES
struktūrinės paramos suteikimo
mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros investiciniams projektams
skaičius
4. Paremtų inovacijų skatinimo
paslaugų teikėjų projektų skaičius
per metus

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-01-01

-10,5

-15

142,9

R-01.01-01-01

1018

839

82,4

R-01.01-01-02

550

555

100,9

P-01.01-01-01-01

90

99,9

111

R-01.05-01-01

0,24

n/d

Nepalyginami
duomenys

R-01.05-01-02

20

n/d

Nepalyginami
duomenys

R-01.05-01-03

84574

83201

98,4

R-01.05-01-04

-2

-27,2

1360,0

P-01.05-01-01-01

344

295

85,8

P-01.05-01-02-01

110

155

140,9

P-01.05-01-02-02

39

21

53,8

P-01.05-01-02-03

2

7

350

Vertinimo kriterijaus
kodas
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Vertinimo kriterijus
5. Paremtų išradimo patentų
skaičius per metus
6. Organizuotų tyrimų, studijų ir
panašių priemonių skaičius per
metus
7. Įgyvendinti investuotojų
skatinimo projektai
8. Įgyvendinti pramoninių teritorijų
ir investiciniai plėtros projektai
9. Organizuotų tyrimų, studijų ir
panašių priemonių skaičius
10. Įgyvendintų verslumo skatinimo
projektų skaičius
11. Ūkio subjektams suteiktų
informacinių, konsultacinių,
mokymo paslaugų valandų skaičius
12. ES struktūrinės paramos
lėšomis pagal finansų inţinerijos ir
susijusias priemones paremtų
įmonių skaičius per metus
13. Finansinę paramą gavusių
smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų skaičius
14. Paskolomis pasinaudojusių
SVV subjektų skaičius
15. Paremtų verslo misijų skaičius,
vnt.
16. Paremtų parodų ir mugių
skaičius, vnt.
17. Paremtų rinkos tyrimo ir
informacinio aprūpinimo priemonių
projektų skaičius, vnt.
18. Ne rinkos rizikos draudimo
išlaidų daliniu kompensavimu
pasinaudojusių įmonių skaičius,
vnt.
19. Surengtų konferencijų ir
seminarų skaičius, vnt.
20. Paremtų leidinių skaičius, vnt.
21. Paremtų atitikties įvertinimo
įstaigų veiklos tobulinimo projektų
skaičius per metus
22.Tarplaboratoriniuose
lyginamuosiuose bandymuose
dalyvavusių įmonių skaičius per
metus
23. Paremtų vadybos sistemas
įdiegusių įmonių skaičius per metus
24. Surengtų verslo renginių
skaičius
25. Lietuvos įmonėms surastų naujų
uţsienio prekybos partnerių
skaičius
26. Dėl pritrauktų investicijų naujų

Metinis
planas
20

Įvykdyta
41

Įvykdymas
procentais
205

P-01.05-01-02-05

1

2

200

P-01.05-01-03-01

4

3

75

P-01.05-01-03-02

4

4

100

P-01.05-01-03-04

1

1

100

P-01.05-01-04-01

2

3

150

P-01.05-01-04-02

13200

15700

118,9

P-01.05-01-05-01

1793

2212

123,4

P-01.05-01-05-02

1250

2670

213,6

P-01.05-01-05-03

780

761

97,6

P-01.05-01-06-01

5

5

100

P-01.05-01-06-02

15

15

100

P-01.05-01-06-03

0

0

-

P-01.05-01-06-04

15

11

73,3

P-01.05-01-06-05

0

3

Nepalyginama

P-01.05-01-06-06
P-01.05-01-07-01

0
2

1
5

Nepalyginama
250

P-01.05-01-07-02

1

5

500

P-01.05-01-07-03

1

0

0

P-01.05-01-07-04

50

53

106

P-01.05-01-07-05

700

1922

274,6

P-01.05-01-07-06

100

310

310

Vertinimo kriterijaus
kodas
P-01.05-01-02-04

33

Vertinimo kriterijus
sukurtų darbo vietų skaičius
Rezultato:
1. Vidutinis metinis atvykstamojo
turizmo pajamų padidėjimas,
procentais
2. Turistų skaičiaus padidėjimas
apgyvendinimo įmonėse, procentais
3. Apgyvendinimo įmonių
uţimtumo padidėjimas, procentais
Produkto:
1. Parengta turizmo planavimo
dokumentų ir mokslinių tiriamųjų
darbų, skaičius
2. Atlikta turizmo sektoriaus
stebėsenos tyrimų, skaičius
3. Kvalifikaciją pakėlusių turizmo
darbuotojų skaičius
4. Sudarytų sutarčių dėl ES
struktūrinės paramos suteikimo
viešosios turizmo infrastruktūros
projektams skaičius
5. Sudarytų sutarčių dėl ES
struktūrinės paramos suteikimo
privačių turizmo paslaugų teikėjų
projektams skaičius
6. Įgyvendinta turizmo rinkodaros
projektų (priemonių), skaičius
7. NTIS interneto svetainės
lankytojų skaičiaus padidėjimas,
procentais
8. Turistų nakvynių skaičius
apgyvendinimo įmonėse didėjimas,
proc.
Rezultato:
1. Perdirbtų gamybos atliekų kiekis
BVP vienetui (t/mln. Lt), proc.
Produkto:
1. Paremtų aplinkosauginių
standartų įdiegimo skaičius
2. Paremtų maţaatliekių
technologijų ir įrangos įsigijimo
skaičius
3. Pavojingų atliekų tvarkymo
sistemos kūrimo projektų
komponentams įgyvendinti
sudarytų sutarčių skaičius
Rezultato:
1. Atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose sutaupytas
energijos kiekis (GWh)
2. Šilumos vartotojų, kuriems
pagerėjo šilumos tiekimo
patikimumas ir kokybė, skaičius
Produkto:

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-01.03-01-01

3

n/d

Nepalyginami
duomenys

R-01.03-01-02

-10

-22

220

R-01.03-01-03

-15

-13

86,7

P-01.03-01-01-01

2

1

50

P-01.03-01-01-02

0

0

-

P-01.03-01-01-03

200

150

75

P-01.03-01-02-01

10

16

160

P-01.03-01-02-02

28

14

50

P-01.03-01-03-01

50

50

100

P-01.03-01-03-03

-10

-16

160

P-01.03-01-03-04

-15

-20

133,3

R-01.04-01-01

0,02

n/d

Nepalyginami
duomenys

P-01.04-01-01-01

0

0

-

P-01.04-01-02-01

0

0

-

P-01.04-01-02-03

0

0

-

R-01.02-01-01

5

2,84

56,8

R-01.02-01-02

0

54540

Nepalyginama

Vertinimo kriterijaus
kodas
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Vertinimo kriterijus
1. Sudarytų sutarčių dėl paramos
suteikimo energijos tiekimo tinklų
modernizavimo ir plėtros
projektams skaičius, vnt.
2. Sudarytų sutarčių dėl paramos
suteikimo viešosios paskirties
pastatų renovavimo projektams
skaičius, vnt.
3. Sudarytų sutarčių dėl paramos
suteikimo energijos gamybos
efektyvumo didinimo projektams
skaičius, vnt.
4. Sudarytų sutarčių dėl paramos
suteikimo atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimo energijos
gamybai projektams skaičius, vnt.

Metinis
planas
35

Įvykdyta
27

Įvykdymas
procentais
77,1

P-01.02-01-01-02

200

233

116,5

P-01.02-01-01-03

10

10

100

P-01.02-01-01-04

15

12

80

Vertinimo kriterijaus
kodas
P-01.02-01-01-01

3. Sudaryti sąlygas Lietuvos ūkio funkcionavimui ekstremaliomis sąlygomis.
Vertinimo kriterijus
Rezultato:
1. Sukauptų valstybės rezervo
materialinių išteklių atsargų ir
piniginių lėšų panaudojimas
Civilinės saugos ir kitų gelbėjimo
tarnybų funkcionavimui
mobilizacijos, ekstremalių situacijų
ir ekonominės grėsmės sąlygomis,
procentais
Produkto:
1. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais nustatytų
valstybės rezervo materialinių
išteklių kaupimo uţduočių
vykdymas, procentais
2. Sutartinių įsipareigojimų su
valstybės rezervo atsakingaisiais
saugotojais vykdymas, procentais

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-03.86-01-01

100

100

100

P-03.86-01-01-01

100

100

100

P-03.86-01-02-01

100

100

100

Vertinimo kriterijaus
kodas

_______________________
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2 priedas
2009 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Programa
1. Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas (kodas 01
01)
2. Specialioji ekonomikos augimo ir
konkurencingumo didinimo programa
(kodas 01 05)
3. Vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtra
(kodas 01 03)
4. Gamybos atliekų prevencija ir tvarkymas
(kodas 01 04)
5. Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio
energetikos srities Europos Sąjungos ir bendrojo
finansavimo lėšomis finansuojamų projektų
įgyvendinimas (kodas 01 02)
6. Specialioji valstybės rezervo naudojimo
programa (kodas 03 86)
1. Iš viso:

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai
(tūkst. Lt)
31 509,0

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)
29 948,4

Panaudojimo
procentas

962 110,4

821 418,0

85,4

96 524,0

29 630,1

30,7

547,0

546,7

99,9

350 524,5

180 589,9

51,5

5 381,2

382,7

7,1

1 446 596,1

1 062 515,8

73,4

______________________________

95,0

36
3 priedas
ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA VALSTYBĖS BIUDŢETO ASIGNAVIMŲ
VALDYTOJAI) 2009 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Programa
1. Rinkos kontrolė
(programą vykdė Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)
2. Laboratoriniai bandymai vykdant rinkos
prieţiūrą (programą vykdė Valstybinė ne
maisto produktų inspekcija prie Ūkio
ministerijos)
3. Specialioji produktų kokybės kontrolės
programa (programą vykdė Valstybinė ne
maisto produktų inspekcija prie Ūkio
ministerijos)
Iš viso:

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai
(tūkst. Lt)
5286,0

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)
5284,9

Panaudojimo
procentas

1909,0

1907,1

99,9

227,1*

184,1

81,1

7422,1

7376,1

99,4

* - tame skaičiuje pereinantis lėšų likutis 77,1 tūkst. litų.
_______________________

99,3

37
4 priedas
KOORDINUOJANČIOSIOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE
TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMĄ PAGAL GAUTĄ INFORMACIJĄ
PER ATASKAITINĮ 2009 M. LAIKOTARPĮ

