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I. INSTITUCIJOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2007 metais Ūkio ministerija, vykdydama savo misiją ir siekdama 5 strateginių tikslų, vykdė 19
programų („Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas―, „Inovacijos ir konkurencingumo didinimas―,
„Ekonominės plėtros programa―, „Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimas―,
„Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos įgyvendinimas―, „Veiksmų
planas naftos sektoriuje―, „Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės
programa (bendrojo finansavimo lėšos)―, „Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa―,
„Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007—2013 metų programa―, „Specialioji
Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa―, „Specialiųjų lėšų programa―, „Specialioji
programa – Energijos taupymo projektų įgyvendinimas―, „Specialioji programa – Eksporto plėtros ir
skatinimo strategijos įgyvendinimas―, „Specialioji programa – Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir
skatinimo strategijos įgyvendinimas―, „Specialioji ES struktūrinių fondų paramos verslui programa―,
„Specialioji valstybės rezervo naudojimo programa―, „Specialioji programa – Valstybės naftos
produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas―, „Specialioji investicijų skatinimo programa―, „Specialioji
programa – Smulkiojo ir vidutinio verslo mikrokreditavimas―).
Įstaigos prie Ūkio ministerijos vykdė 9 programas: Valstybinis turizmo departamentas prie
Ūkio ministerijos vykdė 3 programas („Nacionalinė turizmo plėtojimo programa―, „Dalyvavimas
vykdant strateginį šalies turizmo veiklos planavimą ir įgyvendinant valstybės turizmo politiką―,
„Europos Sąjungos PHARE paramos bendrojo finansavimo programa―), Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos vykdė 3 programas („Rinkos kontrolė―, „Laboratoriniai
bandymai vykdant rinkos prieţiūrą―, „Specialioji produktų kokybės kontrolės programa―),
Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos vykdė 2 programas („Energetikos objektų
bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo programa―, „Specialioji programa,
finansuojama iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų―), Įmonių bankroto valdymo departamentas prie
Ūkio ministerijos vykdė vieną programą „Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas―.
Ūkio ministerijos programoms vykdyti buvo patvirtinta 1.033.357,6 tūkst. Lt (iš jų: 270.806,0
tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšos, 65.979,0 tūkst. Lt bendrojo finansavimo uţtikrinimui skirtos
lėšos, 533.793,6 tūkst. Lt, lėšos perkeltos iš 2006 m.).
Ţemiau pateikiami svarbiausi įgyvendinant programas pasiekti rezultatai (detali informacija
apie programų vykdymą pateikiama dalyje „Institucijos vykdytos programos―).
Pagal Ūkio ministerijos atnaujintas gaires parengta Valstybės ilgalaikės raidos strategijos
(toliau – VIRS) įgyvendinimo 2006 metais ataskaita. Joje pateikta informacija apie VIRS
įgyvendinamus Ţinių visuomenės, Saugios visuomenės ir Konkurencingos ekonomikos prioritetus ir
jų įgyvendinimo kryptis. Ataskaitoje komentuojamas VIRS ir susijusiuose strateginiuose
dokumentuose iškeltų svarbiausių tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas: pateikiami kokybiniai ir
kiekybiniai rodikliai, kliūtys įgyvendinant strateginius tikslus, išvados ir pasiūlymai dėl tolesnio
VIRS įgyvendinimo.
2007 metais pradėtas VIRS atnaujinimas. Ministerijos ir kitos VIRS įgyvendinančios
institucijos Ūkio ministerijai, kuri yra atnaujinimo koordinatorė, pagal kompetenciją jau yra pateikę
medţiagą ir pasiūlymus VIRS pakeitimo projektui parengti. Pateikta medţiaga šiuo metu
analizuojama ir rengiamas VIRS pakeitimo projektas.
2007 metais Ūkio ministerijos uţsakymu atlikta daug mokslinių tiriamųjų darbų (jie aprašomi
atitinkamų programų įgyvendinimo ataskaitose). Ypač paminėtini du itin svarbūs Lietuvos ūkio
plėtrai darbai:
 „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga pagal regionines ir pasaulio tendencijas―. Tai
pirmas tokio pobūdţio darbas Lietuvoje, kurio vienas iš esminių tikslų - nustatyti ūkio šakų
proverţio kryptis. Darbe taip pat pateikiami galimi Lietuvos ūkio raidos scenarijai, išskirti ūkio
sektoriai, kuriuose Lietuva turi arba gali įgyti konkurencinį pranašumą. Pateikiamos išvados ir
rekomendacijos kokia turėtų būti ūkio plėtros politika siekiant modernizuoti šalies ūkį;
 „Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų ilgalaikės strategijos atnaujinimas― (toliau –
Strategija). Atliktas siekiant atnaujinti Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų ilgalaikės
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plėtros strategiją, kuri yra VIRS sudėtinė dalis. Parengtoje Strategijoje, kurios nuostatos vėliau turėtų
būti atnaujinamos VIRS dalimi, išskirti Lietuvos ūkio plėtros prioritetai, atnaujinti strateginiai tikslai,
pateikiamos rekomendacijos dėl ekonominės politikos formavimo, prieduose pateikiamos ilgalaikės
ūkio plėtros prognozės, preliminarus Strategijos nuostatas įgyvendinančių dokumentų sąrašas.
Rengiant Strategiją, atsiţvelgta į mokslinio tyrimo darbo „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga
pagal regionines ir pasaulio tendencijas― išvadas bei parengtų nacionalinių technologijų platformų
strateginių dokumentų nuostatas. Strategija kartu su ją lydinčiais dokumentais yra baigiama derinti ir
artimiausiu metu bus pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pasiūlius į ją atsiţvelgti rengiant
VIRS pakeitimus.
2007 metų rudenį parengta Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos
metinė paţangos ataskaita (toliau – Įgyvendinimo ataskaita), kuri po pritarimo Lietuvos Respublikos
Seimo komitetuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, 2007 m. spalio 15 d. buvo pateikta
Europos Komisijai. Europos Komisija, vertindama Lietuvos paţangą, 2007 m. gruodţio 11 d.
paskelbė, kad Lietuva padarė didelę paţangą įgyvendindama Nacionalinę reformų programą 2005—
2007 m.. Europos Komisija nurodė, kad 2007 metais labai didelė paţanga padaryta šiais klausimais:
patvirtintos MTTP prioritetinės sritys ir priimtas Profesinio mokymo įstatymas. Didelė paţanga
padaryta aplinkos apsaugos srityje bei lengvinant naujų verslo įmonių kūrimą. Taip pat padaryta tam
tikra paţanga įgyvendinant įsipareigojimus keturiose prioritetinių veiksmų srityse, dėl kurių susitarė
2006 m. pavasario Europos Taryba.
Investicijų skatinimo srityje vienas svarbiausių darbų 2007 metais - Investicijų skatinimo
2008–2013 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių parengimas ir patvirtinimas (2007 m.
gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1447). Programa padės vykdyti
kryptingą investicijų skatinimo politiką, o jos įgyvendinimo priemonės leis sudaryti palankias
teisines, ekonomines, finansines ir administracines sąlygas investuoti privatų kapitalą. Kai kurios
programos priemonės jau pradėtos įgyvendinti 2007 metais, tačiau didesnis įgyvendinamų priemonių
poveikis tiesioginių investicijų pritraukimui turėtų būti jaučiamas 2008 metais.
Ūkio ministerija dalyvavo rengiant 2007—2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas – parengė atitinkamas dalis verslo,
turizmo ir energetikos srityse bei konkrečias Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemones,
įtrauktas į minėtų programų priedus.
2007 metais išmokėta 54 proc. Ūkio ministerijos administruojamos ES struktūrinių fondų
paramos 2004–2006 m. (visa parama bus išmokėta įgyvendinus visus projektus iki 2008 m.
pabaigos).
Siekdama tobulinti verslo reglamentavimo aplinką, 2007 metais Ūkio ministerija parengė ir
Vyriausybei pateikė Geresnio reglamentavimo programos projektą. Programos tikslas – uţtikrinti
nuolatinį teisinio reguliavimo tobulinimą, gerinant verslo bei investicijų aplinką, maţinant
administracinę naštą, teikiant viešąsias paslaugas. Programoje numatyta integruoti ir tobulinti
atskirus geresnio reglamentavimo elementus, tokius kaip konsultacijas su visuomene ir verslu,
sprendimų poveikio vertinimą, viešinimą; daug dėmesio skiriama administracinės naštos verslui
maţinimui. Programą numatyta pradėti įgyvendinti 2008 metais.
Verslo sąlygų gerėjimui ypatingą svarbą turi 2006 m. gruodţio 12 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje (toliau – Paslaugų direktyva) įgyvendinimas. Šią
direktyvą šalys narės, įskaitant ir Lietuvą, turės įgyvendinti iki 2010 metų. 2006 metų pabaigoje
pradėtas pasirengimas įgyvendinti Paslaugų direktyvą tęstas 2007 metais – parengta ir į Viešojo
administravimo plėtros strategijos 2007—2010 metų priemonių planą įtraukta 10 priemonių,
susijusių su šios Paslaugų direktyvos įgyvendinimu; atlikta studija „Verslo teisinis reglamentavimas:
leidimų, sertifikatų ir kitų panašaus pobūdţio dokumentų reikalingų vykdant ūkinę veiklą, analizė―,
kuri yra pirmasis ţingsnis rengiantis teisės aktų perţiūrai pagal direktyvos reikalavimus.
Tęsiant verslui palankios aplinkos kūrimo, geresnio reglamentavimo ir administracinės naštos
maţinimo politiką įmonių teisės srityje, 2007 metų pabaigoje Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas
Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma supaprastinti bendrovių
kapitalo klausimų reglamentavimą, nustatytais atvejais nereikalauti turto vertinimo ataskaitų, kartu
nesumaţinant bendrovių akcininkų bei kreditorių teisių apsaugos, taip pat pašalinti kliūtis,
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trukdančias veiksmingai veikti vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoms bei įgyvendinti kai kurias
turtines akcininkų teises.
Kartu su įmonių steigimo ir veiklos teisinės aplinkos gerinimo iniciatyvomis 2007 metais
skirta dėmesio ir teisės aktų, reglamentuojančių įmonių likvidavimą, analizei. Praktinės su įmonių
likvidavimu susijusios problemos, analizuotos ir vertintos Ūkio ministerijos uţsakymu atliktame
taikomajame moksliniame tyrimo darbe „Bendrovių likvidavimo teisinio reguliavimo analizė―
(pateiktos išvados bei pasiūlymai). Šio darbo rezultatai, t.y. atitinkami teisės aktų pakeitimai, bus
svarstomi ir priimami jau 2008 metais.
Praėjusiais metais Ūkio ministerija parengė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimo
parengtam Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo projektui (Ţin., 2007,
Nr. 132-5354). Įstatyme nustatyta tikslesnė ir objektyvesnė įmonių priskyrimo labai maţoms,
maţoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) tvarka padės išvengti piktnaudţiavimo valstybės
parama ir uţtikrinti, kad ši parama pagal įvairias paramos schemas tektų toms įmonėms, kurioms
labiausiai reikalinga. Taip pat įstatymo nuostatomis siekiama skatinti rizikos kapitalo investicijas į
MVĮ, mokslinių tyrimų rezultatų taikymą gamyboje, platesnį inovacijų diegimą MVĮ veikloje.
2007 metais daug dėmesio buvo skiriama turizmo sektoriaus strateginio planavimo dokumentų
rengimui bei teisinės bazės tobulinimui. Parengta Nacionalinė turizmo plėtros 2007—2010 metų
programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 944), Jono
Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–
2013 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas
Nr. 842), Kaimo turizmo ir tradicinių amatų 2007—2013 metų plėtros programa (2007 m. birţelio
7 d. Ūkio ministro ir Ţemės ūkio ministro įsakymas Nr. 4-232/3D-288 (Ţin., 2007, Nr. 65-2539),
patikslinta Turizmo informacijos centrų steigimo uţsienyje programa (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 21-765). Siekiant išsiaiškinti naujų turizmo
paslaugų kūrimo šalyje perspektyvas parengtos golfo plėtros, SPA paslaugų plėtros, hipodromų
plėtros galimybių studijos. Taip pat parengtas Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2, 5, 11, 14,
15, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 191 ir 231 straipsniu įstatymo
projektas.
Stiprinant Lietuvos verslui atstovaujančių Lietuvos Respublikos komercijos atašė tinklą
Lietuvai svarbiose uţsienio rinkose, 2007 metais buvo įsteigta Lietuvos Respublikos komercijos
atašė pareigybė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Estijos Respublikoje; darbą pradėjo
komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kazachstano Respublikoje,
komercijos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Kinijos Liaudies Respublikoje,
komercijos atašė Lenkijoje padėjėjas ir komercijos atašė Ukrainoje padėjėja.
Ūkio ministerija kartu su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos
parengė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 1, 18, 20, 21,
22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo
priedu įstatymo projektą bei pateikė jį Vyriausybei (teikiamame projekte keičiama nemokumo
sąvoka: atsisakoma 3 mėn. pradelstų įsipareigojimų termino, t.y. bankroto bylos bus keliamos
greičiau, o tai skatins įmonių tarpusavio greitesnį atsiskaitymą). Be to, Lietuvos įmonių teisė 2007
metais papildyta dar vienu įstatymu, kuriame sprendţiami akcinėms bendrovėms ir uţdarosioms
akcinėms bendrovėms aktualūs klausimai, susiję su vienos valstybės ribų perţengimu ir vieningos
vidaus rinkos kūrimu. Tai - Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas perţengiančio ribotos
atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymas.
Įvertinant pozityvią valstybės turto privatizavimo ir didėjančios privataus kapitalo dalies įtaką
šalies ekonomikai ir konkurencingumui bei siekiant kuo didesnio privatizavimo proceso aiškumo ir
skaidrumo, išanalizuota atskirų privatizavimo būdų praktika, privatizavimo teisinio reguliavimo
tobulinimo galimybės, atsiţvelgiant į išryškėjusias problemas (iš jų susijusias su akcinių bendrovių
„Alita‖ ir „Lietuvos kuras‖ privatizavimu), ūkio situaciją ir pasikeitusį teisinį reguliavimą kitose
susijusiose srityse. Parengti Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ir 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Ţemės įstatymo 7,
10, 19 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymų projektai.
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Siekiant didinti Lietuvos įmonių konkurencinį pranašumą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas
finansinės inţinerijos instrumentams tobulinti - 2007 metais parengtas Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 19 straipsnio
papildymo įstatymo projektas, kuriuo valstybei sudaromos sąlygos investuoti į rizikos kapitalo
fondus, prisiimant dalį rizikos, ir taip paskatinti privačius investuotojus prisidėti įgyvendinant
valstybės SVV plėtros politikos tikslus.
2007 metais parengtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30,31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 72, 75, 79, 122, 127 straipsnių,
IV skyriaus, 2 priedėlio ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas.
2007 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Ūkio ministerijos parengtai
atnaujintai Nacionalinei energetikos strategijai, atitinkančiai ES rinkų atvėrimo ir liberalizavimo
politiką, kurioje nurodyti pagrindiniai Lietuvos energetikos strateginiai tikslai – energetinis
saugumas, energetikos sektoriaus darni plėtra, konkurencingumo didinimas ir efektyvus energijos
naudojimas, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodţio 27 d. patvirtino Ūkio ministerijos
parengtą Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planą, kuriame
nurodytos priemonės sėkmingam ir savalaikiam Nacionalinės energetikos strategijos nuostatų
įgyvendinimui.
Baltijos energetikos strategijos projektas, kuriame apibrėţtos pagrindinės nuostatos dėl
energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros, atsiţvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo, energetinio
saugumo, darnios plėtros ir valdymo gerinimo aspektus ir pasiūlyti bendri veiksmai, siekiant
padidinti Baltijos šalių energetinį saugumą, 2007 metais buvo viešai apsvarstytas Estijoje, Latvijoje
ir Lietuvoje. Įvertinus svarstymų metu gautus pasiūlymus bei pastabas, parengtas galutinis Baltijos
šalių energetikos strategijos projektas, kurį planuojama patvirtinti artimiausio Baltijos šalių premjerų
susitikimo metu.
2006 m. gruodţio mėn. įgyvendintas Estijos–Suomijos elektros energijos tinklų sujungimo
„Estlink― projektas, kurio dalininkė yra AB „Lietuvos energija―. 2007 m. sausio mėn. buvo pradėta
prekyba elektros energija naujuoju 350 MW elektros energijos perdavimo galios povandeniniu
kabeliu „Estlink―. Šiuo projektu pradėtas Baltijos elektros energetikos sistemos sujungimas su
Skandinavijos elektros energetikos sistema, sudaryta galimybė dalyvauti Skandinavijos šalių
elektros rinkoje, padidintas apsirūpinimo elektros energija patikimumas, taip sumaţinant
priklausomybę nuo Rusijos.
2007 m. liepos 31 d. darbo grupė, sudaryta iš AB „Lietuvos energija― ir Lenkijos energetikos
kompanijos „Polskie Sieci Elektroenergetyczne― atstovų pasirašė baigtinį Lietuvos ir Lenkijos
elektros energetikos sistemų sujungimo galimybių studijos dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad
projektas yra techniškai, juridiškai ir ekonomiškai pagrįstas, jeigu ne maţiau kaip 75 proc. jo
įgyvendinimo bus finansuojama iš ES lėšų.
Plėtojamas Lietuvos ir Švedijos elektros tinklų sujungimo projektas „SwindLit―. 2007 m.
vasario 6 d. AB „Lietuvos energija― ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorė „Svenska
Kraftnät― pasirašė sutartį su viešąjį konkursą laimėjusia Švedijos bendrove „SWECO International―
dėl elektros perdavimo sistemų sujungimo galimybių studijos rengimo. 2007 m. lapkričio 5 d. AB
„Lietuvos energija― ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorė „Svenska Kraftnät― pritarė
Lietuvos ir Švedijos elektros tinklų sujungimo galimybių studijos pirmajai daliai.
Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų dėl gamtinių dujų vidaus rinkos
bendrųjų taisyklių ir dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui uţtikrinti nuostatas,
parengtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris 2007 m. kovo 20
d. buvo priimtas.
Vykdant Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas, Ūkio ministerija apibendrino Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko 2007 m. sausio 5 d. potvarkiu Nr. 4 sudarytos darbo grupės naujos
atominės elektrinės statybos įstatymo projekto koncepcijos esminėms nuostatoms parengti, Ūkio
ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 4-14 sudarytos darbo grupės naujos atominės elektrinės
statybos įstatymo projektui parengti ir Ministro Pirmininko 2007 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. 62
sudarytos darbo grupės nacionalinio investuotojo bendrovės steigimo koncepcijos esminėms
nuostatoms parengti pasiūlymus ir parengė Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo
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projektą, kuriam pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o 2007 m. birţelio 28 d. šį įstatymą
priėmė Lietuvos Respublikos Seimas. Šiuo įstatymu nustatytos naujos atominės elektrinės statybos
projekto įgyvendinimo nuostatos – nacionalinio investuotojo ir strateginių partnerių dalyvavimas
projekte, elektrinės veikla, valdymas, kontrolė, finansavimas ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas.
2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė Ūkio ministerijai parengti
atitinkamą Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriame
būtų numatyta nacionalinį investuotoją sukurti ne AB „Lietuvos energija― pagrindu, o steigti naują
juridinį asmenį, kurio akcininku galėtų būti Lietuvos valstybė ir AB „VST― kontrolinį akcijų paketą
turintis akcininkas. Ūkio ministerijos parengtą projektą Vyriausybė 2007 m. gruodţio 29 d. pateikė
Lietuvos Respublikos Seimui. Atominės elektrinės įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
priimtas 2008 m. vasario 1 d.
2007 m. pradţioje buvo patikslinta 2006 m., bendradarbiaujant Lietuvos, Latvijos ir Estijos
energetikos bendrovėms, atlikta naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje galimybių studija,
įvertinant galimą Lenkijos dalyvavimą šiame projekte. Vyksta Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos
elektros energetikos bendrovių derybos dėl atominės elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovės
steigimo. 2007 m. kovą pradėtas AB „Lietuvos energija― inicijuotas naujos atominės elektrinės
statybos Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimas, kurio programa Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos buvo patvirtinta 2007 m. lapkričio 15 d. Numatoma, kad poveikio aplinkai ataskaita bus
parengta ir pateikta visuomenės ir valstybės institucijų svarstymui 2008 m. rugpjūtį, o vertinimo
procesas bus baigtas 2009 m. pradţioje.
AB „Lietuvos energija― specialistai aplankė branduolinių reaktorių gamintojus, susipaţino su
jų siūlomomis reaktorių technologijomis. Inicijuojamas teritorijų planavimo dokumentų, susijusių su
naujos atominės elektrinės statyba, rengimas. Perţiūrimi teisės aktai, reglamentuojantys branduolinę
energetiką, ir rengiami jų pakeitimai, atsiţvelgiant į naujos atominės elektrinės statybos poreikius.
Dalyvaujama Nacionalinės branduolinės energetikos specialistų rengimo programos ir jos
įgyvendinimo priemonių projekto rengime.
2007 metų rugpjūtį parengti preliminarūs naujos atominės elektrinės pramoninės statybų
aikštelės teritoriniai įvertinimai bei įvertintos logistikos galimybės, gruodį parengta techninių
sprendimų dėl naujos atominės elektrinės galimų reaktorių numatytoje statybos vietoje studija.
Numatoma, kad galutiniai projektiniai pasiūlymai bus pateikti 2008 m. pradţioje. Remiantis
minėtais pasiūlymais, bus siekiama suformuoti reikalingą naujos atominės elektrinės statybai ţemės
sklypą bei inicijuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą.
2007 m. kovą pradėta studija dėl sunkiasvorių ir didelių gabaritų krovinių gabenimo į naujos
atominės elektrinės aikštelę, gruodį inicijuotas darbo grupės dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančios infrastruktūros pakeitimų, būtinų atominės elektrinės projekto vykdymui, sudarymas.
II. INSTITUCIJOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŢVALGA
Ūkio ministerijos, kaip ir kitų ministerijų, veiklai ir ūkio politikos formavimui įtakos turi visi
šalyje vykstantys procesai bei priimami sprendimai, taip pat Europos Sąjungos (toliau – ES)
prioritetinių sričių gairės, globaliniai ekonominiai procesai.
Makroekonominiai veiksniai
Politinė valstybės nuostata orientuota į spartų ekonomikos augimą ir šalies konkurencingumo
didinimą yra palanki Ūkio ministerijos vykdomai veiklai.
Lietuvos ūkio plėtra 2007 metais buvo viena iš sparčiausių tarp ES valstybių. Skatinamos
didėjančio vidaus vartojimo augo visos ūkio šakos, didėjo vidutinis šalies gyventojų darbo
uţmokestis, maţėjo nedarbas. Jau penkti metai paeiliui BVP auga daugiau nei 7 procentus.
Išankstiniu Statistikos departamento vertinimu, BVP 2007 metais, palyginti su 2006 metais,
palyginamosiomis kainomis padidėjo 8,8 procento ir sudarė daugiau nei 96,7 mlrd. litų (1 pav.).
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1 pav. Bendrojo vidaus produkto realus prieaugis
BVP, tenkantis vienam gyventojui (perkamosios galios standartais), pagal išankstinius
Eurostato duomenis, 2007 metais pasiekė 61,5 procento ES valstybių BVP, tenkančio vienam
gyventojui, vidurkio lygį (2006 metais buvo 56,2 procento ES valstybių BVP, tenkančio vienam
gyventojui, vidurkio lygio).
2007 metais vidutinė metinė infliacija sudarė 5,7 procento. Pramonės produkcijos pardavimas
per 2007 metus, palyginti su 2006 metais, padidėjo 4,0 procento, šalies teritorijoje atlikti statybos
darbai – 24,0 procento, prekių eksportas – 10,6 procento, prekių importas – 14,9 procento.
Išankstiniais duomenimis tiesioginės uţsienio investicijos per 2007 metų 9 mėnesius padidėjo 18,4
procento.
Ryški nedarbo lygio maţėjimo tendencija. Gyventojų uţimtumo tyrimo duomenimis, nedarbo
lygis 2007 metais sudarė 4,3 procento (2006 metais – 5,6 procento). Vidutinis mėnesinis bruto darbo
uţmokestis šalies ūkyje 2007 metais sudarė 1813 Lt ir, palyginti su 2006 metais, padidėjo 21,2
procento, o realusis darbo uţmokestis, įvertinus infliacijos įtaką, 2007 metais padidėjo 17,7
procento. Šalies ūkyje 2007 metais darbo našumas padidėjo 4,5 procento. Maţmeninės prekybos
įmonių apyvarta 2007 metais, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 17,2 procento.
Konkurencingumo didinimo priemonės
Skatinant investicijas į ţmogiškuosius išteklius, ţinias ir inovacijas, taip pat „plyno lauko―
investicijas, investicijas į viešąją infrastruktūrą ir pramoninių zonų kūrimą, Ūkio ministerija parengė
Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programą ir jos įgyvendinimo priemones (patvirtinta 2007 m.
gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1447).
Siekiant sustiprinti šalies ūkio konkurencinį potencialą, prioritetą teikiant didelę pridėtinę
vertę kuriančiai veiklai, grindţiamai mokslu, ţiniomis ir aukštomis technologijomis, Ūkio
ministerija 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiui parengė
Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra― priemones, kuriomis siekiama didinti
konkurencingumą: „Inoklaster LT― (priemonės tikslas – paskatinti ir paspartinti Lietuvos pramonės
šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinant Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą),
„Inoklaster LT+― (siekiama sukurti reikiamą infrastruktūrą ţinių ir technologijų sklaidai uţtikrinti,
kartu didinant tarptautinį konkurencingumą).
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Tobulinant verslo reglamentavimo aplinką, 2007 m. Ūkio ministerija parengė ir Vyriausybei
pateikė Geresnio reglamentavimo programos projektą.
Didinant Lietuvos įmonių konkurencinį pranašumą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas
finansinės inţinerijos instrumentams tobulinti (tai ypač aktualu pradedančiosioms ir didelį augimo
potencialą turinčioms, tačiau reikalaujančioms rizikingų investicijų įmonėms).
Energetika
Viena pagrindinių išorinių grėsmių tebėra energetinė priklausomybė. 2006 metais sutrikęs dujų
ir naftos tiekimas į ES šalis išryškino Bendrijos priklausomybę nuo Rusijos energetikos išteklių ir dar
kartą patvirtino energetinio saugumo, tiesiogiai veikiančio ir politinį stabilumą, aktualumą.
Rusijos kaip patikimos energetinių išteklių tiekėjos įvaizdţio smukimas paskatino ES diskusijas
dėl bendros uţsienio energetikos politikos kūrimo. Vieningos ES uţsienio energetikos politikos
sukūrimas padėtų geriau uţtikrinti Lietuvos interesus energetikos sektoriuje tiek ES, tiek santykių su
Rusija srityje.
Lietuvai ypač aktualus yra gamtinių dujų tiekimas. Siekiant sustiprinti Lietuvos energetinį
saugumą būtina uţsitikrinti gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos alternatyvą ir gamtinių dujų atsargų
kaupimą šalyje. Taip pat svarbus ir naftos importo klausimas.
Pastaruoju metu, artėjant Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) uţdarymo terminui,
aktualu bus apsirūpinti elektros energija ateityje. Uţdarius IAE, elektros energijos gamybos ir
tiekimo klausimas siejamas su naujos AE statyba ir elektros tiekimo linijų su Lenkija ir Švedija
nutiesimu.
Įvertindamas pastarojo laikotarpio pasaulinių energetikos tendencijų permainas, globalios
klimato kaitos sukeliamas problemas ir jų daromą neigiamą įtaką ilgalaikei pasaulinei energetikos
perspektyvai; Lietuvos valstybės energetikos plėtros planus ir jų pagrindu pasiektus Lietuvos ir
Europos Sąjungos abipusius įsipareigojimus, uţfiksuotus Lietuvos stojimo sutartyje; aiškią
daugumos Lietuvos gyventojų nuostatą remti branduolinės energetikos tęstinumą Lietuvoje;
pastarojo laikotarpio Europos Sąjungos valstybių narių bei Europos Komisijos iniciatyvas dėl
Europos Sąjungos energetikos politikos, išliekančią ir galbūt dar didėsiančią Lietuvos priklausomybę
nuo tiekiamų iš Rusijos energetinių išteklių; Baltijos šalių ir Lenkijos strateginės partnerystės
energetikos srityje svarbą ir pastarojo laikotarpio iniciatyvas ją įgyvendinti konkrečiais bendrais
Lietuvos ir Lenkijos ar Baltijos valstybių regiono energetinės infrastruktūros projektais, Lietuvos
Respublikos Seimas 2007 m. sausio 18 d. priėmė nutarimą Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės
energetikos strategijos patvirtinimo― (Ţin., 2007; Nr.11-430).
Vykdant 2006 m. balandţio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/32/EB dėl
energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, parengtas ir Ūkio ministro 2007
m. liepos 2 d. patvirtintas įsakymas Nr. 4-270 „Dėl energijos efektyvumo veiksmų plano
patvirtinimo― (Ţin., 2007, Nr.76-3024).
ES struktūriniai fondai
Prasidėjęs naujas, ES struktūrinės paramos 2007—2013 metams laikotarpis įtakojo Ūkio
ministerijos veiklą struktūrinės paramos įsisavinimo srityje: intensyviai buvo dalyvaujama rengiant
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nustatančius struktūrinės paramos planavimo pradţią
ir veiksmų programų rengimą bei veiksmų programų priedų patvirtinimą, atsakomybės ir funkcijų
paskirstymą, išlaidų tinkamumą, projektų administravimą ir finansavimą bei rengiami Ūkio
ministerijos dokumentai, reikalingi tinkamam ir efektyviam struktūrinės paramos panaudojimui ir
administravimui.
Toliau buvo tobulinamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimas pagal
Lietuvos 2004—2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD). 2007 m. buvo
patvirtinti Lietuvos 2004—2006 m. BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias
priemones, administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimai, kurie suteikė galimybę paspartinti
projektų vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimą. Sprendţiant vieną iš svarbių projektų
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įgyvendinimo problemų – papildomų lėšų poreikį dėl išaugusių kainų ir infliacijos, kurio negali
finansuoti viešieji projektų vykdytojai - buvo nustatyta papildomų BPD paramos lėšų skyrimo tvarka
- 2007 m. gruodţio 5 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-509 „Dėl
papildomos paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento
1.2, 3.2 ir 3.4 priemones įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo patvirtinimo―.
Siekiant supaprastinti projektų vykdytojų vykdomų pirkimų organizavimui taikomus
reikalavimus ir tuo pačiu paspartinti projektų įgyvendinimą buvo pakeistos pirkimų taisyklės,
taikomos neperkančiosioms organizacijoms - 2007 m. rugpjūčio 7 d. buvo priimtas Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-328 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m.
vasario 10 d. įsakymo Nr. 4-50 "Dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taisyklių, taikomų juridiniams
asmenims, gaunantiems finansinę paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, patvirtinimo"
pakeitimo―.
Ūkio ministerijos administraciniai gebėjimai
Ūkio ministerijos veiklą įtakojo ir vidiniai veiksniai. Ypač didelį poveikį turėjo ţmogiškieji
resursai.
Vienas svarbesnių veiksnių, 2007 m. įtakojusių BPD paramos administravimą pagal Ūkio
ministerijos vykdomas BPD priemones, buvo ţmogiškųjų išteklių trūkumas.
2006 m. gruodţio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje
įgyvendinimo uţtikrinimui Ūkio ministerijoje buvo įkurtas Paslaugų politikos skyrius.
Padidėjus darbuotojų trūkumui, pasireiškė ir egzistuojančios su naujais darbuotojais susijusios
problemos: jų paieška, priėmimo į darbą sunkumai (ilgai trunkanti konkursinė atranka), ilgai
trunkantis apmokymo laikas, nekonkurencingos darbo apmokėjimo sąlygos (lyginant su privačiu
sektoriumi), kas sąlygoja ir darbuotojų kaitą.
Pastaruoju metu Lietuvoje ypač akcentuojamas veiklos efektyvumo didinimas viešajame
sektoriuje taikant informacines technologijas ir šiuolaikinės vadybos metodus. Ūkio ministerija
veiklos efektyvumo didinimui taip skiria daug dėmesio: 2007 metais buvo tęsiami informacinių
technologijų plėtros projektai, redaguojamos (rengiamos naujos) taisyklės, reglamentuojančios lėšų
įsisavinimą, finansų kontrolę, rengiami projektai ţmogiškųjų išteklių valdymui ir strateginiam
valdymui patobulinti ir t.t.
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 – 2007 metais buvo išsikėlusi 5
strateginius tikslus.
1 tikslas. „Uţtikrinti ekonomikos augimą, gerinant aplinką verslui ir investicijoms“.
Pirmo tikslo pasiekimas vertinamas 4 kriterijais:
1. Bendrojo vidaus produkto realus prieaugis, proc.,
2. Sukauptų tiesioginių uţsienio investicijų apimčių kitimas, mln. Lt
3. Išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės realizuotos produkcijos apimčių kitimas, lyginant
su praėjusiais metais, proc.
4. Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, proc.
Deja, šiuo metu dar nėra ţinomi statistiniai duomenys apie tai, kiek pakito tiesioginių
uţsienio investicijų apimtys, mln. Lt ir kiek pakito išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės
realizuotos produkcijos apimčių kitimas, lyginant su praėjusiais metais, proc. (preliminariai
manoma, kad planuoti rodikliai pasiekti).
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Bendrojo vidaus produkto realus prieaugis viršijo planuotas reikšmes (Finansų ministerija
prognozavo, kad 2007 metais Bendrojo vidaus produkto realus prieaugis bus 5,3 procentai, faktinė
reikšmė, remiantis Statistikos departamento antruoju įverčiu 8,8 proc.).
Energijos vartojimo efektyvumas padidėjo labiau nei prognozuota (prognozuota, kad jis
padidės 2 proc., faktiškai padidėjo 3 proc.).
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2 pav. Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas, proc.
2 tikslas „Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.
Vertinimo kriterijus: Verslumo lygis (įmonių skaičius 1000 gyventojų).
2007 m. planuota reikšmė – 17, tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis galima
būtų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, bus skelbiami anksčiausiai 2008 m. birţelio mėnesį.
Tikimasi, kad kryptingai įgyvendinant įvairias verslumo skatinimo priemones, šis rodiklis toliau
palaipsniui augs.
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3 tikslas „Remti įmonių aktyvesnį skverbimąsi į pasaulio rinkas, didinti Lietuvos ūkio
konkurencingumą, skatinant inovacijų diegimą ir produktyvumo didėjimą“.
Vertinimo kriterijai:
1. Lietuvos ekonomikos konkurencingumo indeksas (planuota 39, pasiekta 38)
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4 pav. Lietuvos Pasaulio konkurencingumo indeksas
2. Išgaunamojoje ir apdirbamojoje pramonėje sukuriamos bendrosios vertės padidėjimas, proc.
(šiuo metu duomenys dar nepaskelbti)
4 tikslas. Didinti energijos tiekimo saugumą ir naudojimo efektyvumą.
Vertinimo kriterijai:
1. Energijos tiekimo (gamybos, perdavimo, skirstymo) efektyvumo padidėjimas, procentiniais
punktais.
Energijos tiekimo (gamybos, perdavimo, skirstymo) efektyvumas, kaip ir planuota,
2007 metais padidėjo 0,1 proc..
2. Energijos vartojimo efektyvumo padidėjimas.
Energijos vartojimo efektyvumas 2007 m. išaugo 3 proc. (preliminarūs duomenys) – planuota
2 proc.
3. Metinis planuojamas sutaupyti energijos kiekis, perskaičiuotas norminiams meams,
įgyvendinus projektus, MWh (planuotas 2000, faktas 5600)
4. Radiacinės avarijos pavojaus sumaţėjimas, proc. Planuotas 2007 m. rodiklis (sumaţėjimas
20 proc.) – pasiektas.
5 tikslas. Uţtikrinti valstybės rezervo atsargų kaupimą ir tvarkymą.
Vertinimo kriterijai:
1. Sumaţintos neigiamos pasekmės mobilizacijos, ekstremalių situacijų atveju ir ekonominės
grėsmės sąlygomis.
2. Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo grafiko vykdymas, proc.
Planuota, kad valstybės lėšomis sukauptų naftos atsargų turės uţtekti 38 dienoms. Faktiškai
naftos atsargų sukaupta 38,8 dienos, t.y. planas įvykdytas 102 proc..
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5 pav. Naftos produktų valstybės atsargos (sukauptos valstybės lėšomis)
Strateginių tikslų įgyvendinimo rezultatams išmatuoti suformuotų efekto kriterijų skaitinė
išraiška pateikta 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto kriterijų 2007 m.
suvestinė―).

Institucijos vykdytos programos
ŪKIO PLĖTROS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (kodas 01-01)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimą, funkcionavimą ir valdymą.
Programos uţdavinys:
Įgyvendinant nustatytas atskirų veiklų strategijos prioritetines kryptis, sudaryti prielaidas
stabiliam šalies bendro vidaus produkto augimui.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant šią programą, numatyta vykdyti Lietuvos ūkio analizę ir plėtros prognozę;
koordinuoti ir administruoti Ūkio ministerijos vykdomas programas; rengti (tobulinti) teisės aktus
įmonių teisės, įmonių ekonomikos, prekybos, investicijų, muitų, verslo sąlygų gerinimo, valdymo ir
kt. klausimais; koordinuoti ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje.
2007 m. atliktame mokslinio tyrimo darbe „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga pagal
regionines ir pasaulio tendencijas―, išskirtos prioritetines plėtros kryptys, kurios geriausiai tenkintų
šalies interesus ir uţtikrintų nuoseklų ir spartų jos ekonomikos augimą optimalaus integravimo į ES
ir racionalaus atvirumo pasaulinei globalizacijai sąlygomis; numatytos konkrečios priemonės šių
prioritetinių krypčių plėtrai skatinti panaudojant turimus vidinius resursus, ES teikiamą paramą ir
uţsienio investicijas ir nustatyti Lietuvos ūkio plėtros proverţio kryptis.
Siekiant atnaujinti Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtotės iki 2015 metų ilgalaikės plėtros
strategiją, kuri yra Valstybės ilgalaikės raidos strategijos, patvirtintos LR Seimo 2002 m. lapkričio
12 d. nutarimu Nr. XI-1187, sudėtinė dalis, 2007 metais atliktas mokslinio tyrimo darbas „Lietuvos
ūkio plėtros iki 2020 metų ilgalaikė strategija― (toliau – Strategija). Ūkio plėtros iki 2015 m.
strategijos atnaujinimo būtinumą nulėmė valstybės esminiai vidaus ir išorės pokyčiai (įstojimas į ES,
NATO, struktūrinės paramos lėšos ir kt.) įvykę nuo 2002 m. kai ji buvo patvirtinta. Parengtoje
Strategijoje, kurios nuostatos vėliau turėtų būti atnaujinamos Valstybės ilgalaikės raidos strategijos
dalimi, išskirti Lietuvos ūkio plėtros prioritetai, atnaujinti strateginiai tikslai, pateikiamos
rekomendacijos dėl ekonominės politikos formavimo, prieduose pateikiamos ilgalaikės ūkio plėtros
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prognozės, preliminarus Strategijos nuostatas įgyvendinančių dokumentų sąrašas. Rengiant
Strategiją, atsiţvelgta į mokslinio tyrimo darbo „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga pagal
regionines ir pasaulio tendencijas― išvadas bei parengtų nacionalinių technologijų platformų
strateginių dokumentų nuostatas. Strategija kartu su ją lydinčiais dokumentais yra baigiama derinti ir
artimiausiu metu bus pateikta Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pasiūlius į ją atsiţvelgti rengiant
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos pakeitimus.
Siekiant įgyvendinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos
įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandţio 11
d. nutarimu Nr. 372 (Ţin., 2007, Nr. 46-1742), 1.2.8 priemonę „išanalizuoti pardavimų skatinimo
būklę ir nustatyti, ar būtina teisės aktuose reglamentuoti pardavimų skatinimą―, atliktas taikomasis
mokslinis tyrimas „Pardavimų skatinimo būklės analizė ir rekomendacijos dėl pardavimų skatinimo
teisinio reglamentavimo tikslingumo (toliau – Studija). Atsiţvelgiant į Studijoje pateiktas išvadas ir
pasiūlymus bus rengiami atitinkamų teisės aktų pakeitimo projektai.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2007 metais atliko ir taikomąjį mokslinio tyrimo darbą
„Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros strategija―, kurio tikslas – išanalizuoti ir
palyginti Lietuvos viešųjų pirkimų praktiką su kitų Europos Sąjungos šalių praktika įvairiose viešųjų
pirkimų srityse ir remiantis gautais duomenimis suformuluoti pagrindines valstybės viešųjų pirkimų
sistemos tobulinimo ir plėtros kryptis, tikslus, uţdavinius ir priemones, kurias turėtų įgyvendinti
sistemą reguliuojančios institucijos ir perkančiosios organizacijos. Šio darbo pagrindu bus rengiama
Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos tobulinimo ir plėtros strategija 2008—2013 metams ir teikiama
tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Siekiant nuosekliai ir integruotai įgyvendinti Lisabonos strategiją dėl ekonomikos augimo ir
darbo vietų kūrimo, 2007 m. kovo 8-9 d. Europos Vadovų Taryba pateikė kiekvienai valstybei narei
skirtas ekonominės politikos ir uţimtumo politikos rekomendacijas. Ūkio ministerija parengė
Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo pirmaeilius uţdavinius ir jų įgyvendinimo
priemones, kuriuos 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 854 patvirtino Lietuvos Respublikos
Vyriausybė.
2007 metais pradėtas Valstybės ilgalaikės raidos strategijos (toliau – VIRS) atnaujinimas.
Ministerijos ir kitos VIRS įgyvendinančios institucijos Ūkio ministerijai, kuri yra pagrindinė
atnaujinimo koordinatorė, pagal kompetenciją jau yra pateikę medţiagą ir pasiūlymus VIRS
pakeitimo projektui parengti. Pateikta medţiaga šiuo metu analizuojama ir rengiamas VIRS
pakeitimo projektas.
Pagal Ūkio ministerijos nustatytas Valstybės ilgalaikės raidos strategijos (toliau – VIRS)
įgyvendinimo ataskaitos rengimo gaires parengta VIRS įgyvendinimo 2006 metais ataskaita. Joje
pateikta informacija apie VIRS įgyvendinamus Ţinių visuomenės, Saugios visuomenės ir
Konkurencingos ekonomikos prioritetus ir jų įgyvendinimo kryptis; komentuojamas VIRS ir
susijusiuose strateginiuose dokumentuose iškeltų svarbiausių tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas:
pateikiami kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, kliūtys įgyvendinant strateginius tikslus, išvados ir
pasiūlymai dėl tolesnio VIRS įgyvendinimo.
2007 metais ūkio ministro įsakymu sudaryta tarpţinybinė darbo grupė kartu su socialinių
partnerių atstovais pradėjo rengti Lietuvos Respublikos socialinių iniciatyvų įstatymo projektą,
kuriuo bus siekiama skatinti įmones įgyvendinti socialines iniciatyvas, didinančias įmonės
darbuotojų motyvaciją.
Įgyvendinant Ūkio plėtros politikos įgyvendinimo programą, didelis dėmesys skirtas ne tik
ūkio plėtros politikos formavimui (situacijos analizei, teisės aktų rengimui, ateities prognozavimui ir
pan.), bet ir ūkio ministerijos veiklos efektyvinimui. 2007 metais buvo įgyvendintos priemonės
gerinančios ministerijos darbuotojų darbo sąlygas, vykdoma atašė tinklo plėtra, diegiamos
informacinės technologijos.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1 priede
„Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
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SPECIALIOJI INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMA
(kodas 88-10)
Programos tikslas:
Skatinti Lietuvos verslo plėtrą ir šalies ekonomikos augimą pritraukiant tiesiogines uţsienio ir
vidaus investicijas.
Programos uţdaviniai:
1. Sukurti konkurencingą investicinę aplinką,
2. Skatinti pramoninių teritorijų plėtrą,
3. Uţtikrinti Lietuvos ekonominę paţangą ir tarptautinį konkurencingumą,
4. Formuoti verslui ir investicijoms palankų Lietuvos įvaizdį,
5. Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei inovacijas.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį „Sukurti konkurencingą investicinę aplinką“ buvo remiami įvairūs
investicijų skatinimo projektai ir atliekami ekonomikos, konkurencingumo ir investicinės aplinkos
moksliniai tyrimai ir studijos. 2007 metais buvo vykdomi 7 investicijų projektai. Trys vykdomi
projektai prisidės prie turizmo infrastruktūros kūrimo, naujų aktyvaus poilsio ir sveikatingumo
formų kūrimo, atvykstančių turistų srauto padidėjimo, o tai skatina ekonominį regiono augimą ir
padeda pritraukti tiesiogines vidaus ir uţsienio investicijas. Šių projektų įgyvendinimas bus tęsiamas
2008 metais. Vienas iš energetinio efektyvumo didinimo projektų turės įtakos mokslo sektoriaus
plėtrai ir konkurencingumui. Kiti trys vykdomi projektai padės spręsti atskirų regionų ir sektorių
konkurencingumo problemas.
Taip pat vykdant šį uţdavinį buvo uţsakyti 7 taikomieji mokslinio tyrimo darbai, kurių
pateiktos išvados ir rekomendacijos padėjo parengti Lietuvos ūkio plėtros politikos formavimo
strateginius dokumentus, gerinti verslo sąlygas, formuoti pramoninių parkų plėtros politiką ir
identifikuoti kitus konkurencingumo veiksnius bei sąlygas.
Įgyvendinant uţdavinį „Skatinti pramoninių teritorijų plėtrą“ buvo paremti 6 techninės
dokumentacijos pramoniniams parkams įrengti ir galimybių studijų parengimo projektai Alytaus
mieste, Klaipėdos mieste, Panevėţio mieste, Šiaulių mieste, Akmenės rajone ir Ukmergės rajone.
Devyniose savivaldybėse (Alytaus, Panevėţio, Šiaulių miestų, Akmenės, Kėdainių, Radviliškio
rajonų, Marijampolės, Pagėgių, Visagino) yra pradėti įgyvendinti pramoninių parkų projektai.
Šešioms pramoninėms teritorijoms: Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos, Šiaulių miesto,
Kėdainių rajono, Radviliškio rajono, Pagėgių, Panevėţio rajono jau skirta ES struktūrinių fondų
parama infrastruktūrai įrengti.
Įgyvendinant uţdavinį „Užtikrinti Lietuvos ekonominę pažangą ir tarptautinį
konkurencingumą“ VšĮ Lietuvos ekonominės plėtros agentūra vykdė projektą „Investicinės aplinkos
palyginimo modulio ir tiesioginių uţsienio investicijų marketingo instrumentų sukūrimas―.
Įgyvendinus projektą buvo sukurtas efektyvus intranetinis modulis, skirtas investavimo aplinkos ir
sąlygų palyginimui su kitomis Europos šalimis atlikti. Sukurta priemonė tiesiogiai prisidės prie
efektyvesnio tiesioginių uţsienio investicijų į Lietuvą pritraukimo ir skatins Lietuvos tarptautinį
konkurencingumą.
Įgyvendinant uţdavinį „Formuoti verslui ir investicijoms palankų Lietuvos įvaizdį“ buvo
finansuotas Lietuvos parodų ir konferencijų centro (LITEXPO) vidaus infrastruktūros pritaikymo
aukšto lygio susitikimams rengti projektas. 2008 m. vasario 7-8 dienomis LITEXPO vyko NATO
gynybos ministrų susitikimas. Modernizuotoje LITEXPO infrastruktūros bazėje taip pat planuojami
projekto „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009― renginiai, o 2013 metais – Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungai renginiai. Šio projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos, kaip
patrauklios investicijoms ir verslui šalies, įvaizdţio formavimo.
Vykdant šį uţdavinį taip pat buvo rengiami ir finansuojami įvairūs straipsniai apie investicinę
ir verslo aplinką Lietuvos dienraščiuose.
Įgyvendinant uţdavinį „Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei inovacijas“ buvo
finansuota 11 technologinių platformų projektų. Nacionalinės technologijų platformos (toliau –
NTP) tai viena iš mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų, siekiant mobilizuoti ir nukreipti
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pastangas į perspektyviausias ateities ūkio sritis. Šiuo metu jau yra įsteigtos 28 NTP. Dauguma NTP
(pvz. miškų, biotechnologijų, statybų, inţinerinės pramonės, komunikacijų ir elektroninių
technologijų ir kt.) jau įsijungė į ES technologijų platformų veiklą.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Vertinant Specialiosios investicijų skatinimo plėtros programos įgyvendinimą pagal produkto
kriterijus beveik visi planuoti rodikliai pasiekti, tačiau, pasikeitus kai kuriems vertinimo kriterijams,
yra sunkiai palyginami su planuotais (detalus programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių
išraiškų palyginimas pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto)―.
SPECIALIOJI ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS VERSLUI PROGRAMA
(kodas 88-05)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų tiesioginę paramą verslui, verslo aplinkos
gerinimui, energijos vartojimo efektyvumo didinimui, viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtros skatinimui.
Programos uţdavinys:
Tinkamai administruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, skirtą Lietuvos verslo
plėtrai ir verslo aplinkos gerinimui, paramos energijos vartojimo efektyvumo didinimui, viešosios
turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtros skatinimui.
Priemonės vykdymas:
Ūkio ministerija yra pavedusi VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) uţtikrinti
ES paramos administravimą pagal keturias Bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemones –
energetikos (viešajam ir neviešajam sektoriui), tiesioginės paramos verslui (įskaitant paramą turizmo
veiklų grupei), verslo aplinkos gerinimo ir viešojo turizmo infrastruktūros srityse. Visi šie projektai
yra iš dalies finansuojami Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšomis – iš ERPF lėšų skiriama
apie ¾ paramos sumos, o iš Lietuvos Respublikos biudţeto – apie ¼.
2007 metais LVPA administravo 103,5 proc. paramos pagal sudarytas su ES struktūrinių fondų
paramos gavėjais sutartis nuo BPD 2004—2006 m. nustatytos sumos, t.y:
 108 privačių verslo subjektų projektus, kuriems įgyvendinti suteikta ES struktūrinių fondų
parama ir kurių bendra suma sudarė 394.552,0 tūkst. Lt,
 54 viešųjų verslo aplinkos gerinimo projektus, kuriems įgyvendinti suteikta ES struktūrinių
fondų parama ir kurių bendra suma sudarė 130.145,0 tūkst. Lt,
 125 energijos tiekimo stabilumą, prieinamumą ir didesnį energetikos efektyvumą
uţtikrinančius projektus, kuriems įgyvendinti suteikta ES struktūrinių fondų parama ir kurių bendra
suma sudarė 285.724,0 tūkst. Lt,
 45 turizmo viešosios infrastruktūros projektus, kuriems įgyvendinti suteikta ES struktūrinių
fondų parama ir kurių bendra suma sudarė 332.197,0 tūkst. Lt,
 6 turizmo rinkodaros ir informavimo projektus, kuriems įgyvendinti suteikta ES struktūrinių
fondų parama ir kurių bendra suma sudarė 3.438,0 tūkst. Lt.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Detalus programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1
priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―. Apibendrinant,
planiniai rodikliai pasiekti ir viršyti.
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SPECIALIOJI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PROGRAMA
(kodas 60-2)
Programos tikslas:
Uţtikrinti tiesioginę paramą verslui, verslo aplinkos gerinimą, energijos vartojimo efektyvumo
didinimą, skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą, teikiant Europos regioninės
plėtros fondo finansavimą.
Programos uţdavinys (01):
Remti pramonės ir verslo plėtrą, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatytos vykdyti priemonės:
 privačiųjų verslo subjektų projektų parengimo ir įgyvendinimo, suteikiant tiesioginę
paramą verslui, dalinis finansavimas;
 viešųjų verslo subjektų projektų parengimo ir įgyvendinimo, gerinant verslo aplinką,
dalinis finansavimas).
Iš viso iki 2007 m. pabaigos (nuo 2004 m.) parama buvo skirta 108 projektams pagal BPD 3.1
priemonę „Tiesioginė parama verslui― (bendra suma – 394.551,0 tūkst. Lt, iš jų: 278.458,0 tūkst. Lt
ES lėšos ir 116.093,0 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos) ir 54 projektams pagal BPD 3.2
priemonę „Verslo aplinkos gerinimas― (bendra suma – 130.145,0 tūkst. Lt, iš jų: 97.609,0 tūkst. Lt
ES lėšos ir 32.536,0 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos).
Programos uţdavinys (02):
Uţtikrinti energijos tiekimo stabilumą, prieinamumą ir didesnį energetikos efektyvumą.
Priemonės vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemonę „Projektų, užtikrinančių energijos
tiekimo stabilumą, prieinamumą ir didesnį energetikos efektyvumą, parengimo ir įgyvendinimo
dalinis finansavimas“.
Priemonės vykdymas:
Iš viso iki 2007 m. pabaigos (nuo 2004 m.), Energetikos projektų atrankos komitetui
rekomendavus, Ūkio ministro įsakymais parama buvo skirta 125 projektams pagal BPD 1.2
priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo
uţtikrinimas― (bendra suma – 285.723,0 tūkst. Lt, iš jų: 208.282,0 tūkst. Lt ES lėšos ir 77.441,0
tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos).
Programos uţdavinys (03):
Sukurti ir plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą bei viešąsias turizmo paslaugas, kurios skatintų
turizmo produktų ir paslaugų plėtrą; formuoti naujus turizmo traukos objektus, pirmiausia
panaudojant paveldo objektus ir saugomas teritorijas; plėtoti turizmo informacinę sistemą.
Priemonės vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemonę „Dalinis viešosios turizmo
infrastruktūros ir viešųjų turizmo paslaugų projektų parengimo ir įgyvendinimo finansavimas“.
Iš viso iki 2007 m. pabaigos (nuo 2004 m.) pagal 3.4 priemonę „Viešoji turizmo infrastruktūra
ir paslaugos― buvo įgyvendinami 45 projektai (bendra suma – 332.197,0 tūkst. Lt, iš jų: 249.034,0
tūkst. Lt ES lėšos ir 83.163,0 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos).
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
2007 metais išmokėta 54 proc. 2004–2006 m. Ūkio ministerijos administruojamos ES
struktūrinių fondų paramos (visa parama bus išmokėta įgyvendinus visus projektus iki 2008 m.
pabaigos) (6 pav.).
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6 pav. Paraiškų, sudarytų sutarčių ir išmokėtų lėšų pasiskirstymas pagal Ūkio ministerijos
administruojamas bendrojo programavimo dokumento 2004—2006 m. priemones
Iš viso 2007 metais buvo pritraukta 74,16 mln. eurų privataus kapitalo investicijų, lyginamųjų
energijos sąnaudų ar nuostolių sumaţėjimas renovuotuose objektuose, įgyvendinus projektus, 2007
m. sudarė 77 proc., lyginant su 2006 metais (2006 metais sutaupytos energijos kiekis sudarė 21,48
mln. kWh, 2007 m. – 38,04 kWh, kas sudaro 77 % sutaupytos energijos padidėjimą), taip pat
2007 m. buvo sukurti ir išplėtoti 76 turizmo traukos centrai bei sukurtos 674 darbo vietos.
Detalus programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1
priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
SPECIALIOJI EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS 2007–2013 M.
PROGRAMA
(kodas 64-1)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos
Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priemonių įgyvendinimą pagal
Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas sritis (verslas, turizmas, energetika).
Programos uţdavinys (01):
Panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją
dalį.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemones:
 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos ir infrastruktūros plėtros privačios
iniciatyvos projektų parengimo ir įgyvendinimo dalinis finansavimas,
 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų skatinimo viešojo sektoriaus projektų
parengimo ir įgyvendinimo dalinis finansavimas.
2007 metais ES struktūrinė parama įmonių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
projektams ir šią veiklą skatinantiems viešųjų subjektų projektams nebuvo skirta, kadangi nebuvo
patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys 2007—2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo
tvarką (pagrindiniai dokumentai buvo patvirtinti tik 2007 m. pabaigoje: 2007 m. gruodţio 19 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo―, 2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.
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1449 „Dėl Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programų priedų patvirtinimo―).
Programos uţdavinys (02):
Didinti verslo produktyvumo lygį, ypač sudarant palankią aplinką inovacijoms ir smulkiajam
bei vidutiniam verslui.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatytos priemonės:
 privačių verslo subjektų projektų įgyvendinimo, suteikiant tiesioginę paramą verslui, dalinis
finansavimas,
 viešųjų subjektų verslo aplinkai gerinti skirtų projektų parengimo ir įgyvendinimo dalinis
finansavimas.
2007 metais ES struktūrinė parama privačių verslo subjektų bei viešiesiems verslo aplinkos
gerinimo projektams nebuvo skirta, kadangi nebuvo patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys
2007—2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo tvarką (pagrindiniai dokumentai buvo
patvirtinti tik 2007 m. pabaigoje: 2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo―, 2007 m.
gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1449 „Dėl Ţmogiškųjų išteklių
plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų patvirtinimo―).
Programos uţdavinys (03):
Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų
integracijai į ES bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas bei didinti energijos tiekimo patikimumą ir
saugumą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemonę „Dalinis energijos tiekimo tinklų
patikimumą ir saugumą užtikrinančių projektų finansavimas“.
2007 metais ES struktūrinė parama Lietuvos elektros ir dujų rinkų integraciją į ES bendrąsias
elektros ir dujų vidaus rinkas uţtikrinantiems bei energijos tiekimo patikimumą ir saugumą
didinantiems projektams nebuvo skirta, kadangi nebuvo patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys
2007—2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo tvarką (pagrindiniai dokumentai buvo
patvirtinti tik 2007 m. pabaigoje: 2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 1443 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo―, 2007 m.
gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1449 „Dėl Ţmogiškųjų išteklių
plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų patvirtinimo―).
Programos uţdavinys (03):
Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą
bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta priemonė „Dalinis viešosios ir privačios turizmo
infrastruktūros ir informacijos sklaidos projektų įgyvendinimo finansavimas“.
2007 metais ES struktūrinė parama turizmo infrastruktūros ir informacijos sklaidos projektams
nebuvo skirta, kadangi nebuvo patvirtinti dokumentai, reglamentuojantys 2007—2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo tvarką (pagrindiniai dokumentai buvo patvirtinti tik 2007 m.
pabaigoje: 2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1443 „Dėl
projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo―, 2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1449 „Dėl Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo
ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų patvirtinimo―).
Programos uţdavinys (04):
Didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių
vartojimą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemonę „Dalinis projektų, didinančių
energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą, taip pat skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių
vartojimą, finansavimas“.
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2007 m. rugsėjo mėn. nacionalinė parama buvo paskirta 23 energijos gamybos ir vartojimo
efektyvumą uţtikrinantiems projektams, taip iš dalies (38 proc.) prisidedant prie produkto kriterijaus
pasiekimo. Parama buvo skirta pagal biudţetines programas, nepaisant to, kad nebuvo parengti ES
2007—2013 metų struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojantys dokumentai.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Vadovaujantis 2007 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 323 „Dėl
projektų, kurių išlaidos gali būti bendrai finansuojamos iš ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos,
gaunamos pagal ES sanglaudos politikos konvergencijos tikslą, planavimo ir įgyvendinimo pradţios
ir veiksmų programų priedų rengimo―, 2007 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašytos 23 paramos sutartys
dėl energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą uţtikrinančių projektų finansavimo. Tačiau pagal
šias sutartis įgyvendinamiems projektams nebuvo išmokėta lėšų, todėl nebuvo prisidėta prie
rezultato kriterijų pasiekimo (nebuvo pritrauktos privataus kapitalo investicijos, nesumaţėjo
energijos transportavimo nuostolių/nesutaupyta energijos atnaujintuose viešosios paskirties
pastatuose bei nesukurta darbo vietų).
Kitiems projektams parama teikti nepradėta, nes ES struktūrinės paramos įsisavinimui pradėti
reikalingi teisės aktai – projektų administravimo ir finansavimo taisyklės bei Ţmogiškųjų išteklių
plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedai buvo patvirtinti
2007 m, gruodţio 19 d. ir įsigaliojo tik 2008 m. sausio 11 d., todėl 2007 m. lėšos nebuvo pradėtos
skirstyti.
SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ PROGRAMA
(kodas 88-01)
Programos tikslas:
Pagerinti ministerijos poreikių tenkinimą.
Programos uţdavinys:
Padengti programos sąmatoje numatytas išlaidas.
Priemonių vykdymas:
Pajamos gaunamos uţ teikiamas komunalines ir patalpų nuomos
panaudotos išlaidoms su nurodytąja veikla bei pastato išlaikymui dengti.

paslaugas

buvo

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) PLĖTROS IR SKATINIMO STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMO SPECIALIOJI PROGRAMA
(kodas 88-04)
Programos tikslas:
Sudaryti palankias sąlygas pradėti ir plėtoti verslą, skatinti verslumą ir maţų bei vidutinių
įmonių konkurencingumą.
Programos uţdaviniai:
 tobulinti teisinę, ekonominę ir informacinę SVV aplinką,
 plėtoti ir stipinti SVV finansinės paramos sistemą,
 plėtoti viešųjų paslaugų verslui teikimą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant šią programą, 2007 m. toliau buvo remiami verslumo skatinimo projektai,
plėtojamas viešųjų paslaugų verslui teikimas ir finansinės paramos verslui sistema. Siekiant
uţtikrinti SVV plėtros politikos tęstinumą, praėjusiais metais toliau buvo vykdytos anksčiau
pradėtos įvairios verslumo skatinimo priemonės.
Paminėtina, jog praėjusiais metais toliau stipriai augo UAB „Investicijų ir verslo garantijos―
(toliau – INVEGA) teikiamų garantijų poreikis. 2007 m. INVEGA suteikė 489 garantijas, t.y. 1,3
karto daugiau nei per 2006 m. (2006 m. suteiktos 368 garantijos). Per praėjusius metus suteiktos
garantijos padėjo įmonėms pasiskolinti 228,3 mln. Lt paskolų.
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Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 2007 m. balandţio 23 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-155
„Dėl viešosios įstaigos Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros likvidavimo― priimtas
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros (toliau – LSVVPA) savininko sprendimas ją
likviduoti. Darbuotojai atleisti 2007 m. liepos 10 d.. 2007 m. gruodţio 14 d. LSVVPA buvo
išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Strateginiame veiklos plane buvo numatyta, jog 2007 m.
LSVVPA suteiks 11 100 ūkio subjektų informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas. Kadangi
ataskaitiniu laikotarpiu LSVVPA buvo likviduota, planuotos veiklos iš Specialiosios smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos programos lėšų 2007 m. II pusmetį nebuvo
vykdomos ir vertinimo kriterijaus pasiekimo vertinimas neteko prasmės. Vis dėlto, atkreiptinas
dėmesys, kad per ataskaitinį laikotarpį LSVVPA interneto portalą aplankė apie 150 tūkst. lankytojų.
Priemonei įgyvendinti nepanaudotos ir sugrąţintos lėšos buvo perskirstytos kitoms minėtos
programos priemonėms.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Specialiosios smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos programos
įgyvendinimui matuoti buvo nustatyti rezultato kriterijai – naujai įregistruotų įmonių skaičius
(2007 m. planuota reikšmė – 5200) bei MVĮ darbuotojų dalis bendrame šalies dirbančiųjų skaičiuje
(2007 m. planuota reikšmė – 70,3 proc.). Tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais remiantis
galima būtų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, dar nepaskelbti.
Vertinant programos įgyvendinimą pagal produkto kriterijus, paminėtina, kad iš esmės visi
numatyti kriterijai įvykdyti ir viršyti (ţr. 1 priedą).
SPECIALIOJI PROGRAMA – SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO (SVV)
MIKROKREDITAVIMAS
(kodas 88-11)
Programos tikslas:
Padidinti išorinių finansavimo šaltinių smulkiajam ir vidutiniam verslui prieinamumą.
Programos uţdavinys:
Aktyvinti mikrokreditų teikimą.
Priemonių vykdymas:
Siekiant įgyvendinti šią programą ir sudaryti kuo palankesnes sąlygas SVV gauti reikalingą
finansavimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. nustatė pagrindines mikrokreditų teikimo
sąlygas ir principus (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandţio 3 d. nutarimas Nr. 326
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 974 „Dėl PHARE
negrąţintinos paramos naudojimo― pakeitimo― (Ţin., 2006, Nr. 38-1348)). 2006 m. geguţės mėn.
Ūkio ministro įsakymu patvirtintos mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklės (2006 m.
balandţio 22 d. įsakymas Nr. 4-182 „Dėl mikrokreditų teikimo ir administravimo taisyklių
patvirtinimo― (Ţin., 2006, Nr. 60-2165)), kuriomis vadovaujantis parinkti 3 komerciniai bankai,
teiksiantys mikrokreditus (AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas ir AB DnB NORD bankas),
ir su jais rugpjūčio mėn. pasirašytos tikslinės paskolos sutartys. Mikrokreditai pradėti teikti 2006 m.
rugpjūčio mėn. pabaigoje – rugsėjo mėn. pradţioje.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Šios programos įgyvendinimui matuoti buvo nustatytas rezultato kriterijus – mikroįmonių
apyvarta (2007 m. planuota reikšmė – 13000 mln. Lt), tačiau oficialūs statistiniai duomenys, kuriais
remiantis galima būtų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, bus skelbiami anksčiausiai 2008 m. birţelio
mėnesį.
Taip pat buvo numatyta, kad mikrokreditais pasinaudos 330 SVV subjektų, kai 2007 m.
pabaigoje mikrokreditais (nuo mikrokreditavimo pradţios) buvo pasinaudojusios 453 įmonės
(įvykdymas – 137,3%) (ţr. 1 priedą), iš kurių 90 proc. sudarė mikroįmonės, 9 proc. – maţos įmonės
ir 1 proc. – vidutinės įmonės.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2007 m. bankai buvo paskolinę visas mikrokreditavimui gautas
lėšas ir teikė naujus mikrokreditus iš sugrįţtančių lėšų, t. y. bankai pradėjo teikti mikrokreditus be
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papildomo lėšų iš valstybės biudţeto skyrimo, o naudojo tas pačias įmonių po truputį grąţinamas
mikrokreditų pavidalu gautas lėšas.
INOVACIJOS IR KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
(kodas 03-01)
Programos tikslas:
Didinti šalies įmonių konkurencingumą ir aktyvumą inovacijų srityje.
Programos uţdavinys (01):
Plėtoti naujausiomis mokslo ţiniomis, paţangiomis technologijomis ir inovacijomis savo
veiklą grindţiantį verslo sektorių.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemones:
 inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų tinklo stiprinimas, tinklo
įstaigų projektų rėmimas. Iniciatyvų, susijusių inovacijų politikos formavimu,
įgyvendinimu ir viešinimu, finansavimas,
 įmonių inovacinės veiklos skatinimas, inovacinių projektų rėmimas,
 išradėjų kūrybinės veiklos skatinimas, išradimų patentavimo rėmimas.
Inovacijų ir technologijų centrų, mokslo ir technologijų parkų tinklo stiprinimui, tinklo įstaigų
projektų rėmimui, iniciatyvų, susijusių su inovacijų politikos formavimu, įgyvendinimu ir viešinimu,
finansavimui Ūkio ministerijos Inovacijos ir konkurencingumo didinimo programoje 2007 m. buvo
numatyta 1,62 mln. Lt finansinė parama, iš kurių panaudota apie 1,21 mln. Lt lėšų (mokslo ir
technologijų parkams apie 1 mln. Lt). Finansinė parama buvo suteikta: VšĮ Šiaurės miestelio
technologijų parko (toliau – ŠMTP) projektams „Verslo plano turnyras― ir „Tavo šansas―; VšĮ
Klaipėdos mokslo ir technologijų parko projektui „Inovatyvūs sprendimai verslui―; VšĮ Saulėtekio
slėnio projektui „Verslo angelų tinklas―; VšĮ Kauno regioninio inovacijų centro projektui „Idėjos–
Tyrimai–Inovacijos–Verslas―; VšĮ Visorių informacinių technologijų parko projektui „Verslo
konkurencingumo skatinimas diegiant IT sprendimus―; VšĮ Panevėţio mokslo ir technologijų parko
projektui „Panevėţio mokslo ir technologijų parko pasirengimas teikti inovacijų skatinimo
paslaugas―; VšĮ Verslo mokymo metodinio konsultacinio centro projektui „Inovacijų sistemos
dalyvių bendradarbiavimas ir jų gebėjimų stiprinimas „Idėja 2007―.
Siekiant paskatinti inovacijų sklaidą, pakelti verslumo kultūrą Lietuvos mastu, finansinė
parama buvo skirta projekto „Verslo plano turnyras― vykdymui, kurio tikslas yra ugdyti Lietuvos
gyventojų verslumą, aktyvinti visuomenę, skatinti asmenis domėtis galimybėmis pradėti savo verslą.
ŠMTP, organizuodamas Verslo plano turnyrą, siekia prisidėti prie verslumo kultūros skatinimo
Lietuvoje, o tai leistų sukurti daugiau darbo vietų bei didinti šalies konkurencingumą. Verslo plano
turnyras ragina jaunus ţmones kurti, plėtoti verslo idėjas, rašyti verslo planus ir juos įgyvendinti,
suteikia ţinių, įgūdţių, pasitikėjimo, motyvacijos.
ŠMTP projekto „Tavo šansas― tikslas - skatinti ir remti naujų įmonių kūrimąsi, jų plėtrą,
uţtikrinti projekto „Verslo plano turnyras― metu parašytų verslo planų tęstinumą. Televizijos
projekte „Tavo šansas― 5 ţinomi Lietuvos verslininkai vertino dalyvių verslo idėjas. Patrauklios ir
inovatyvios idėjos autoriams pilnai arba iš dalies, vienam arba kartu su kitais verslininkais bus
skiriama finansinė parama.
VšĮ Visorių informacinių technologijų parko projektui „Verslo konkurencingumo skatinimas
diegiant IT sprendimus― iš Ūkio ministerijos Inovacijos ir konkurencingumo didinimo programos
2007 m. lėšų suteikta 150 tūkst. Lt finansinė parama. Šio projekto vykdytojai maţoms ir vidutinėms
šalies įmonėms pristatys paţangius informacinių technologijų (IT) sektoriaus įmonių veiklos ir
kokybės vadybos metodus, sėkmingus tokio diegimo pavyzdţius ir naudą, tuo siekdami paskatinti
įmones tobulinti veiklą. Projekto metu buvo sukurti pavyzdiniai, skirtingoms ūkio šakoms pritaikyti
IT sektoriaus įmonių veiklos procesų optimizavimo ir E-verslo moduliai, kuriuos įmonės galės
pristatyti savo potencialiems uţsakovams. Projekto metu taip pat buvo surengti du mokomųjų
seminarų ciklai. Vienas ciklas skirtas IT įmonių veiklos procesų modernizavimui, konkurencingumo
ir inovacinių gebėjimų stiprinimui. Kitas mokomųjų seminarų ciklas skirtas IT sistemų ir inovacinių
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veiklos metodų diegimui kitose ūkio srityse, taip pat IT įmonių uţsakovų rato plėtrai smulkaus ir
vidutinio verslo sektoriuje. Baigiant antrąjį seminarų ciklą buvo sukurti ir, Visorių informacinių
technologijų parke įkurtame Technologijų demonstravimo centre, demonstruoti bandomieji verslo
procesų optimizavimo ir E-verslo moduliai.
VšĮ „Saulėtekio slėnis― projektui „Verslo angelų tinklas― suteikta apie 151 tūkst. Lt parama.
Projekto metu sukurtas Verslo angelų tinklas Lietuvoje, uţtikrinantis skaidrų, lankstų ir savalaikį
naujų verslo idėjų įvertinimą bei finansavimą iš privačių investuotojų („verslo angelų―). Tai
organizacija, kurios pagrindinis tikslas – tarpininkauti tarp verslininkų, ieškančių pradinio
finansavimo savo verslo projektų įgyvendinimui ir „verslo angelų― (privačių investuotojų). „Verslo
angelų tinklas― teikia investicinius pasiūlymus, organizuoja verslininkų ir „verslo angelų―
susitikimus, idėjų pristatymus bei mokymus.
Skatinant įmonių inovacinę veiklą, įmonėms, iš jų bendrai su mokslinių tyrimų institucijomis
vykdomiems MTEP projektams remti iš Ūkio ministerijos Inovacijos ir konkurencingumo didinimo
programos 2007 m. buvo numatyta skirti 4,1 mln. Lt finansinę paramą, iš kurių panaudota virš 99
proc. lėšų. Finansinė parama buvo suteikta 25 įmonėms (29 projektams), iš jų net 15 projektų buvo
Europos technologinio bendradarbiavimo koordinavimo programos „Eureka― projektai. Suteiktos
paramos intensyvumas – nuo 50 iki 75 proc. bendros projekto vertės. Įgyvendindamos inovacinius
projektus įmonės vykdė MTEP darbus informacinių technologijų, aplinkosaugos, medicinos,
chemijos bei naujų maisto produktų kūrimo srityse.
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7 pav. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovaciniams projektams
suteikta finansinė parama 2007 m.
Išradėjų kūrybinės veiklos skatinimui bei išradimų patentavimo rėmimui 2007 metais buvo
numatyta skirti 100 tūkst. Lt. Buvo panaudota 9,037 tūkst. Lt. (lėšos buvo skirtos dviem R. Dainiaus
tarptautinio išradimo patentams: „Muskuliniai plaukiko varytuvai― 5-erių metų palaikymo mokesčiui
kompensuoti ir „Muskulinis ornitopteris – sklandytuvas― gavimo išlaidoms).
2007 metais buvo vykdomi sklaidos darbai intelektinės nuosavybės srityje: buvo skaitomi
pranešimai įvairiuose renginiuose apie intelektinę nuosavybę. Suformuota neoficiali darbo grupė
nusprendė, kad būtina giliau išanalizuoti esamą situaciją ir atlikti mokslinį tiriamąjį darbą, kuriame
būtų identifikuotos problemos intelektinės nuosavybės srityje ir pateikti jų sprendimo būdai.
Programos uţdavinys (02):
Parengti ir įgyvendinti priemones, stiprinančias bendruosius šalies pramonės konkurencingumą
lemiančius veiksnius
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemones:
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 tyrimų, studijų, seminarų ir panašių priemonių organizavimas; bendradarbiavimas su
tarptautinėmis organizacijomis; atskirų sričių ekspertų samdymas klausimams, susijusiems su
pramonės konkurencingumu ir šios programos vykdymu, spręsti,
 ūkio konkurencingumą didinančių, ypač bendrų verslo ir mokslo bendradarbiavimo bei
verslo sistemų formavimo ir veiklos efektyvumo didinimo projektų rėmimas,
 ūkio konkurencingumą didinančių, ypač bendrų verslo ir mokslo bendradarbiavimo bei
verslo sistemų formavimo ir veiklos efektyvumo didinimo projektų rėmimas.
2007 metais Ūkio ministerijos uţsakymu buvo parengtas mokslinio tyrimo darbas „Socialinių
iniciatyvų versle analizė: nauda, kaštai, įtaka verslui ir visuomenei―. Pagrindinis tyrimo tikslas buvo
išnagrinėti socialinės atsakomybės klausimus – įvertinti, kaip socialinės atsakomybės įgyvendinimas
padeda įvairioms suinteresuotoms šalims (verslo bendruomenei, vartotojams, valstybės
institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir pan.) bendromis pastangomis derinti ir
įgyvendinti ekonominius, socialinius, aplinkosaugos bei kitus tikslus.
Pasaulio ekonomikoje vyksta pokyčiai, iš esmės keičiantys nusistovėjusias tarptautinės
konkurencijos ,,ţaidimo taisykles―. Azijos šalių spaudimas, besiformuojanti ţinių ekonomika,
augantys reikalavimai ekologiniams ir technologiniams standartams Europos Sąjungoje, Lietuvos
pramonei ir verslui kelia kokybiškai kitokius reikalavimus. Būtina sąlyga tampa veiklos efektyvumo
– pagrindinio kaštų minimizavimo šaltinio, dermė su novatoriškumu.
Įvertinant tą aplinkybę, jog ţemų kainų segmente jau dabar vyrauja, o pačiu artimiausiu laiku ir
dominuos Azijos gamintojų produkcija, ES, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir atskiros įmonės
ieško problemos sprendimo būdų. ES pramonės politikoje akivaizdţios dvi strateginės kryptys –
orientacija į aukštą pridedamąją vertę kuriančias veiklas per inovacijas (ţinių ekonomika) ir
klasterizacija. Pastaroji praktiškai visose šalyse jau dabar suvokiama kaip neišvengiama būtinybė ir
vienas iš nacionalinių ekonomikos valdymo prioritetų. Nacionalinėje Lisabonos strategijoje
pagrindinė pramonės ir verslo, o per tai ir viso ūkio konkurencingumo, priemonė - sąlygų sparčiai
klasterių plėtrai sukūrimas ir jų kūrimosi iniciatyvų skatinimas.
Ūkio ministerija finansavo 9 klasterizacijos skatinimo projektus, VšĮ Ignalinos atominės
elektrinės regiono plėtros agentūros projektą „Didţiasalio gamybinio potencialo atkūrimas
panaudojant vietinius (molio) išteklius―.
Ūkio ministerija, skatindama studentus analizuoti temas susietas su šalies ūkio ekonomikos
augimu ir verslo konkurencingumo didinimu, kasmet skelbia studentų (magistrantų) konkursą.
2007 m. Verslo dienos šventinio renginio metu buvo apdovanoti trys studentai ir jų darbų vadovai.
Pirmosios vietos laimėtojams skirta 5000 Lt, antrosios vietos laimėtojams – 3000 Lt, trečiosios –
2000 Lt. Paskelbtą skatinimo konkursą laimėjo:
I-oji vieta – Junona Bumelytė uţ magistrinį darbą ,,Investicijos į nekilnojamą turtą:
investicinio portfelio formavimas ir nekilnojamo turto fondai― (vadovė prof. Birutė Galinienė),
II-oji vieta – Viktorija Stasytytė uţ magistrinį darbą ,,Sprendimų valdymo sistemos parengimas
ir panaudojimas kapitalo rinkose― (vadovas prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas),
III-oji vieta – Vita Juknevičienė uţ magistrinį darbą ,,Atrankos į valstybės tarnybą ypatumai ir
tobulinimo galimybės viešojo administravimo ţmogiškųjų išteklių valdymo aspektu― (vadovas prof.
Vladislovas Domarkas).
Programos uţdavinys (03):
Tobulinti teisinę ir institucinę aplinką, uţtikrinančią saugių ir kokybiškų produktų patekimą į
rinką.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemones:
 priemonių, susijusių su produktų saugos ir kokybės gerinimu, atitikties įvertinimo
infrastruktūros ir teisinės aplinkos tobulinimu, įgyvendinimas,
 organizacijų kokybiškos veiklos skatinimas, vadybos sistemų sertifikavimo išlaidų dalinis
padengimas.
Vienas iš pagrindinių ES ramsčių ir privalumų – laisvas prekių judėjimas. Tačiau prekės
laisvai cirkuliuodamos visoje ES rinkoje turi būti saugios, kokybiškos ir maksimaliai vienodai
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atitikti ES ir šalių narių teisės aktų reikalavimus. Tam yra sukurta ir 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 jų administracinius gebėjimus.
Vykdant atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo ir plėtros funkciją, 2007 metais Ūkio
ministerija skyrė dalinę finansinę paramą 5 atitikties įvertinimo įstaigų projektams:
1. VšĮ „Tuvtechnika― projektui „Atitikties įvertinimo infrastruktūros stiprinimo projektai
(klimatinės kameros pirkimas)―,
2. UAB „Konstrukcijų bandymų centras― projektui „Betono atitikties įvertinimo tikrinimas
palyginamaisiais bandymais―,
3. UAB „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras― projektui „UAB Elektrotechninių
gaminių sertifikavimo centras― veiklos, vykdant notifikuotos pagal ţemųjų įtampų 2006/95/EB
direktyvą atitikties įvertinimo funkcijas, tobulinimas ir stiprinimas―,
4. VšĮ ,,Technikos prieţiūros tarnyba― projektui „Technikos prieţiūros tarnybos, įgaliotos
potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos,
materialinės bazės stiprinimas―,
5. UAB „Areta― projektui „Bandymų laboratorijos ţiebtuvėlių atitikties saugos
reikalavimams įvertinti įrengimas (2006 m. geguţės 11 d. EK sprendimo, reikalaujančio uţtikrinti,
jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys ţiebtuvėliai, nuostatų įgyvendinimas);
Akredituotos ţaislų bandymų laboratorijos techninio potencialo stiprinimas (Ţaislų saugos techninio
reglamento pagal direktyvą 88/378/EEB reikalavimų ir atitikties įvertinimo procedūrų
įgyvendinimas)―.
Be tiesioginės veiklos, įmonės siekia Nacionalinio kokybės apdovanojimo, kuris atitinka
Europos kokybės vadybos fondo modelį. Nacionalinis kokybės prizas įsteigtas 1998 m. Juo siekiama
skatinti įmones įgyvendinti veiksmingus kokybės vadybos metodus, didinti lietuviškų gaminių
konkurencingumą Europos ir pasaulio šalių rinkose. Ūkio ministerija ir Kokybės taryba 2007 metais
organizavo jau dešimtąjį Nacionalinio kokybės prizo konkursą, kurį laimėjo trys bendrovės: didelių
įmonių kategorijoje (daugiau kaip 250 darbuotojų) – AB ,,Panevėţio statybos trestas―, vidutinių
(maţiau kaip 250 darbuotojų) – UAB „Arginta― (vandentvarkos statinių, technologinių įrenginių,
inţinerinių tinklų projektavimas, statyba, montavimas, paleidimas–derinimas, aptarnavimas,
nestandartinių metalo gaminių ir įrengimų gamyba iš plieno, detalių ir ruošinių gamyba) ir maţų
(maţiau kaip 50 darbuotojų) – UAB „Hansab― (fizinės saugos produktai, grynųjų pinigų apdorojimo
technika, informacijos ir valdymo sistemos, finansinės ir mokėjimo sistemos, aptarnavimo paslaugos
ir kiti produktai).
Nugalėtojų apdovanojimas ir dalyvių pagerbimas įvyko Ūkio ministerijos organizuotos Verslo
dienos metu.
Vykdant šį uţdavinį buvo atliekami ir mokslinio tyrimo darbai. Gauti rezultatai padeda
tobulinti rinkos prieţiūrą (įteisinant atitinkamus nacionalinius teisės aktus), leidţia suformuoti
pagrįstą ir optimalią verslo, aplinkosaugos ir ţmonių sveikatos apsaugos poţiūriu Lietuvos poziciją
svarstant ir priimant tiek ES, tiek nacionalinius teisės aktus. Pavyzdţiui, atliktas mokslinio tyrimo
darbas ,,Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/32/EB, nustatančios ekologinio
projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą, įgyvendinimo
programos Lietuvoje studija―, kuris nustato ekologinio projektavimo reikalavimus energiją
vartojantiems gaminiams, įgyvendinimą Lietuvoje. Iki 2009 metų atskiroms energiją vartojantiems
gaminių grupėms palaipsniui bus privaloma pradėti taikyti ekologinio projektavimo reikalavimus.
Europos Komisija jau ruošia reikalavimų projektus ir juos patvirtinus energiją vartojantys gaminiai
turės naudoti maţiau elektros energijos, jiems pagaminti turės būti naudojama kuo maţiau ţaliavos,
pasibaigus energiją vartojančių gaminių galiojimo laikui, juos turi būti galima kuo lengviau
perdirbti, utilizuoti ar atskiras jų dalis panaudoti dar kartą ir taip pat atitikti kitus jiems nustatytus
reikalavimus. Atlikus mokslinio tyrimo darbą ,,Suvirinimo darbų situacijos ir esamų problemų
sprendimo būdų Lietuvoje studija― įvertintas Lietuvoje vykdomas suvirinimo darbų organizavimas,
personalo ruošimas ir esamos situacijos atitikimas ES norminių dokumentų reikalavimams. Studijoje
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pateiktos konkrečios priemonės, kurias įgyvendinus bus paremtas suvirinimo technologijų srityje
esančių problemų sprendimo būdų Lietuvoje diegimas.
Savo įvaizdţiu besirūpinančios ir norinčios išlikti konkurencingomis, suprasdamos, kad
vadybos sistema yra investicija į sėkmę ir paţangą, šalies įmonės pereina prie naujų valdymo
metodų. Šiuo metu daugiau kaip 850 įmonių turi įdiegusios sertifikuotą pagal ISO 9001 standartą ir
kitus šakinius standartus kokybės vadybos sistemą bei apie 300 įmonių – pagal ISO 14001 standartą
sertifikuotą aplinkos vadybos sistemą.
Tačiau Lietuva pagal šiuos rodiklius gerokai atsilieka nuo kitų ES ir pasaulio šalių. Lietuvoje
kokybės sistemų diegimo sparta turėtų padidėti bent 4 kartus, norint pasiekti ES vidurkį. Todėl
būtina skatinti įmones, ypač mikro ir maţas, diegti paţangius vadybos metodus siekiant jų veiklos
tobulinimo, geresnio vartotojų poreikio patenkinimo. Per 2007 metus 19 įmonių suteikta 130,5 tūkst.
Lt finansinė parama kokybės vadybos sistemos sertifikavimo išlaidoms kompensuoti, 3 įmonėms
suteikta 13,6 tūkst. Lt finansinė parama aplinkos vadybos sistemos sertifikavimo išlaidoms
kompensuoti ir 1 įmonei suteikta parama gaminių sertifikavimo išlaidoms padengti. Iš visų 151,6
tūkst. Lt skirtų lėšų faktiškai panaudota 150,5 tūkst. Lt. Įmonės daţnai dėl sertifikuotos vadybos
sistemos neturėjimo negali dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, NATO skelbiamuose
konkursuose. Taipogi, yra kokybės vadybos sertifikatų skaičiaus ir šalies ekonominio išsivystymo
lygio ryšys: kuo labiau šalis išsivysčiusi, tuo joje didesnis sertifikuotų kokybės vadybos sistemų
skaičius.
Programos uţdavinys (04):
Tobulinti valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo ir antrinių ţaliavų perdirbimo sistemas.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį buvo numatyta vykdyti priemonę „Pavojingų atliekų tvarkymo, antrinių
žaliavų ir atliekų perdirbimo rėmimas“.
2007 metais įgyvendinant pavojingų atliekų tvarkymo Lietuvoje projektą (2003 m. gruodţio
22 d. finansinis memorandumas Nr. 2003/LT/16/P/PE/017, pasirašytas Europos Komisijos ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės):
 patikslinti pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos darbų pirkimo dokumentai ir
pakartotinai paskelbtas konkursas statybos darbams įsigyti (šiuo metu vyksta konkursinės
procedūros),
 parengtas ir su suinteresuotomis institucijomis derinamas pavojingų atliekų sąvartyno
techninis projektas,
 pasirašyta sutartis su UAB ,,Šiaulių plentas― dėl Aukštrakių odų pramonės sąvartyno
uţdarymo (šiuo metu vyksta sąvartyno uţdarymo darbai),
 pasirašyta sutartis su UAB „Ūrus ir Ko―, VšĮ „Grunto valymo technologijos― ir UAB
„Korys― dėl pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo iš bankrutavusių įmonių (šiuo metu vykdomi
pavojingų atliekų surinkimo iš bankrutavusių įmonių ir tvarkymo darbai).
2007 metais paskelbtas konkursas pesticidų sutvarkymo, uţterštų teritorijų išvalymo ir
sandėlių išvalymo paslaugoms įsigyti. Dalyviams neatitikus keliamų minimalių kvalifikacinių
reikalavimų, nuo 2007 m. lapkričio 26 d. pradėtos neskelbiamų derybų procedūros.
2007 metais Ūkio ministerija skyrė dalinę finansinę paramą 9 pavojingų atliekų tvarkymo ir
antrinių ţaliavų perdirbimo projektams.
Siekiant sumaţinti praeities taršą pavojingomis atliekomis ir pašalinti susikaupusių pavojingų
atliekų bei jomis uţterštų teritorijų kenksmingumą, Puslaidininkių fizikos institutui buvo skirta
finansinė parama (jo teritorijoje buvusios bandomosios gamyklos „Helikonas― sukauptoms cheminių
medţiagų ir įtaisų su gyvsidabriu atliekoms sutvarkyti).
Sprendţiant atskirų problemiškų pavojingų atliekų srautų tvarkymo klausimus, buvo skirtas
dalinis finansavimas šiems projektams įgyvendinti: UAB „Toksika― projektui „Skystų pavojingų
atliekų tvarkymo pajėgumų sukūrimas―, Chemijos instituto projektui „Pavojingų atliekų
nukenksminimo baro techninio projekto parengimas―, UAB „Ţalvaris― projektui „Nepavojingų,
pavojingų ir bešeimininkių atliekų surinkimo sistemos efektyvumo didinimas―, UAB „Senovė―
projektui „Centralizuotos pavojingų medicininių atliekų logistikos sistemos įdiegimas―.
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Tobulinant antrinių ţaliavų perdirbimo sistemas, suteikta dalinė finansinė parama UAB
„Maišelis― projektui „Dvisluoksnių maišelių iš perdirbtų plastiko atliekų gamybos įdiegimas―, kurį
įgyvendinus įsigytas polietileno plėvelės dvisluoksnis pūtimo įrenginys, įdiegtas naujas gaminys iš
antrinių ţaliavų – dvisluoksnis maišelis, 20 proc. padidintas superkamų bei perdirbamų polietileno
atliekų kiekis, sukurtos 4 naujos darbo vietos. Taip pat paremtas UAB „Metaloidas― projektas
„Padangų gumos kaip antrinės ţaliavos panaudojimo gumos gaminių gamybai technologijos
įdiegimas―, kurio tikslas – įdiegti naują Lietuvoje gumos granulių panaudojimo technologiją –
gumos trinkelių gamybos liniją. Projekto vykdymo metu įsigyta gumos trinkelių gamybos įranga
(vengrų gamybos), įsisavinta gumos trinkelių gamyba bei pagaminta pirma 2000 kv. m produkcijos
partija. Gumos trinkelės bus naudojamos įvairių guminių dangų, vaikų ţaidimo aikštelių, šaligatvių
guminiams paviršiams įrengti ne tik Lietuvoje, bet ir bus pasiūlytos ES rinkai. Be to, 2007 metais
buvo suteikta dalinė finansinė parama UAB „Eikla― projektui „Naudotų padangų surinkimo
pajėgumų didinimas―, kurio vykdymo metu įsigyta speciali padangų surinkimui pritaikyta technika
su hidrauliniu konteineriniu uţtempėju ir 1500 tonomis padidintas naudotų padangų surinkimas.
Įgyvendinus UAB „Murena― projektą „Stalių cecho oro bei aplinkos išvalymas nuo pjuvenų,
panaudojant šiltą išvalytą orą kaip alternatyvų šildymo būdą ir antrinių ţaliavų perdirbimas į naujus
gaminius (pjuvenų briketus)―, kuriam buvo skirta dalinė finansinė parama, buvo sumontuota
medienos atliekų nusiurbimo ir briketavimo sistema, kurioje nusiurbiamos – surenkamos pjuvenos
perdirbamos į briketus, kurie bus naudojami kaip alternatyvus kuras šildyti patalpoms.
Atliekų prevencija – pagrindinis atliekų tvarkymo politikos tikslas. Tačiau šis atliekų tvarkymo
sistemos prioritetas įgyvendinamas nepakankamai, daugelio atliekų šalinimas sąvartynuose yra
pigiausias ir labiausiai taikomas atliekų tvarkymo būdas. Atliekų prevencijos tikslas – vengti
atliekų susidarymo, maţinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų. Siekiant išsiaiškinti maţaatliekių
technologijų ir švaresnės gamybos projektų diegimo situaciją Lietuvoje ir būdus, kaip paskatinti
atliekų prevenciją, buvo parengtas taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Maţaatliekių technologijų ir
švaresnės gamybos projektų diegimo ir skatinimo galimybių studija―. Siekiant paskatinti produktų
gamybą iš atliekų, parengtas taikomasis mokslinio tyrimo darbas „Atliekų panaudojimo naujiems
produktams gaminti ir šių produktų naudojimo įteisinimo galimybių studija―.
Siekiant išsiaiškinti atliekų susidarymo ir tvarkymo situaciją maţose ir vidutinėse įmonėse bei
būdus, kaip pagerinti šių atliekų susidarymo ir tvarkymo kontrolę, buvo parengtas taikomasis
mokslinio tyrimo darbas „Gamybos atliekų smulkiose ir vidutinėse įmonėse, kurioms nereikia gauti
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, pagal veiklos sritis, susidarymo studija―.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais rezultato kriterijais:
Vertinant programos įgyvendinimą pagal vertinimo kriterijus beveik visi planuoti rodikliai
pasiekti. Nepavyko pasiekti suplanuotų rezultatų pagal šiuos kriterijus:
 tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose dalyvavusių įmonių skaičius per
metus (planuota – 3, faktiškai – 1);
 paremtų išradimo patentų skaičius per metus (planuotas 3, faktiškai paremtų išradimo
patentų skaičius per metus buvo 2).
Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1
priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA
(kodas 03-03)
Šios programos priemones Ūkio ministerija 2007 metais pavedė vykdyti VšĮ Lietuvos
ekonominės plėtros agentūra (toliau – LEPA).
Programos tikslas:
Skatinti Lietuvos verslo plėtrą ir šalies ekonomikos augimą, uţtikrinant Lietuvos įmonių
konkurencingumą tarptautinėse rinkose bei gerinant Lietuvos ekonominį ir investicinį įvaizdį.
Programos uţdavinys (01):
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Tapti šalies ekonominio įvaizdţio formuotoju bei svarbiausiu ekonominės informacijos
partneriu Lietuvos ir uţsienio įmonėms.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį vykdytos Lietuvos ekonominės aplinkos ir verslo galimybių pristatymo
priemonės: buvo parengti spaudai atnaujinto turinio ir dizaino leidiniai, pristatantys Lietuvos verslo
ir investicinę aplinką, „Advantage Lithuania‖ ir 5 lankstinukai skirtingomis kalbomis; suteikta
specializuota informacija 225 klientams apie Lietuvos verslo ir investavimo aplinką; paruošta
Lietuvos ekonomikos pristatymo (taip pat ir LEPA veiklą apibūdinanti) medţiaga 70-čiai leidinių ir
straipsnių; paruošti 74 specializuoti Lietuvos ekonominio pristatymo pranešimai Lietuvos atstovams,
dalyvaujantiems verslo skatinimo renginiuose uţsienyje bei Lietuvoje. Pristatant Lietuvos
investicinę aplinką buvo dalyvauta iš viso 17 renginių, kuriuose dalyvavo 3541 dalyvių.
Taip pat buvo tęsiamas ES struktūrinių fondų lėšomis remiamas projekto „Lietuvos turizmo ir
verslo prekinio ţenklo kūrimas― vykdymas, kurio metu planuojama sukurti Lietuvos turizmo ir
verslo prekinį ţenklą bei jo naudojimo studiją.
Programos uţdavinys (02):
Pritraukti tiesiogines uţsienio investicijas į Lietuvą, skatinant jas į didelę pridėtinę vertę
kuriančią veiklą, grindţiamą mokslu, ţiniomis bei aukštosiomis technologijomis įvairiose pramonės
šakose, tame tarpe tradicinėse, ir į didelę pridėtinę vertę kuriančias paslaugas verslui.
Priemonių vykdymas:
2007 metais buvo įgyvendinti 9 investicijų pritraukimo projektai, kurių numatoma vertė
102 mln. Lt ir numatoma sukurti 339 darbo vietų.
Programos uţdavinys (03):
Prisidėti prie Lietuvos įmonių įsitvirtinimo tarptautinėse rinkose, skatinant vis didesnį jų
įsitraukimą į tarptautinę prekybą bei didinant jų konkurencingumą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį LEPA inicijavo eksporto projektų uţ 100 mln. Lt, iš kurių tiesiogiai
realizuotų projektų dėka pasirašyta eksporto kontraktų uţ 45 mln. Lt. Buvo atsakyta į 717 uţsienio
kompanijų paklausimus dėl lietuviškos produkcijos ar paslaugų pirkimo. Organizuoti 35 uţsienio
kompanijų – potencialių lietuviškos produkcijos (paslaugų) pirkėjų - vizitai. Vizitų metu aplankytos
197 Lietuvos įmonės. Sėkmingai vykdytos kontaktų mugės Lietuvoje bei uţsienio šalyse,
suorganizuota 16 specializuotų informacinių seminarų, kartu su Europos Komisija surengtos 2
tarptautinės konferencijos, suorganizuota Europos verslo informacijos centrų baigiamoji
konferencija. Taip pat buvo baigtas įgyvendinti „pilotinis― projektas „Leidybos ir poligrafijos
pramonės konkurencingumo įvertinimas―, kurio tikslas – šios pramonės šakos verslo galimybių
detalus įvertinimas bei pateikti pasiūlymai dėl tolimesnės verslo plėtros.
Atkreiptinas dėmesys, kad įgyvendinant programą, 2007 metais LEPA vykdė Lietuvos
ekonominio atstovavimo uţsienyje tinklo veiklos skatinimo ir plėtros priemones. 2007 metais gana
aktyviai veikė LEPA įsteigtos atstovybės Vokietijoje, Italijoje, Belgijoje, kurios padeda
verslininkams susirasti naujus prekybos partnerius, aktyviai dalyvauja rengiant kontaktines muges,
parodas ir verslo misijas, formuojant teigiamą Lietuvos įvaizdį.
1 lentelė
LEPA atstovybių 2007 m. darbo rezultatai
Kriterijai
Lietuvos pristatymas renginiuose
(seminaruose) buvimo šalyje
(renginių skaičius)
Aptarnautų Lietuvos įmonių
skaičius (konsultacinėsinformacinės paslaugos)
Aptarnautų buvimo šalies įmonių

2007 m. planas
O
H
4
5

M
6

2007 m. faktas
O
H
11
1

M
7

40

60

60

36

11

35

60

80

80

105

65

60

29
skaičius (konsultacinėsinformacinės paslaugos)
Tikslinis kompanijų lankymas
15
20
20
24
15
buvimo šalyje (vizitų skaičius)
Verslo misijų organizavimas
1
1
1
1
Inicijuotų investicinių projektų
6/100/50 6/100/50 4/100/30
6
5/600/107
skaičius/darbo vietos/vertė (mln.
Lt)
Inicijuotų tarptautinės prekybos
6/15
7/20
5/15
3
2/8
plėtros projektų vertė /skaičius
(mln. Lt)
Tiesiogiai realizuotų investicinių
3/60/15
3/60/15
3/60/15
1/10/1
projektų skaičius/darbo
vietos/vertė (mln.Lt)
Realizuotų tarptautinės prekybos
4/9
5/10
3/5
plėtros projektų vertė (mln. Lt)
O – atstovybė Ofenbache/Hahne, H – atstovybė Hamburge, M – atstovybė Milane.

16
1
4/30/25

4/4,25

1/(80/2
0)/14
2/1,245

Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Vertinant Ekonominės plėtros programos įgyvendinimą pagal produkto kriterijus, visi
kriterijai yra įvykdyti ir viršyti. Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų
palyginimas pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m.
suvestinė―.
SPECIALIOJI EKSPORTO PLĖTROS IR SKATINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
PROGRAMA
(kodas 88-03)
Programos tikslas:
Išlaikyti esamus prekių ir paslaugų eksporto į trečiąsias valstybes ir prekių išveţimo į ES
augimo tempus.
Programos uţdaviniai:
1. Sudaryti galimybes susirasti naujų prekybos bei kooperacijos partnerių, aktyviau ir
efektyviau skverbtis į naujas rinkas.
2. Sukurti eksportui palankią aplinką.
Priemonių vykdymas:
2007 metais buvo skatinamas verslininkų misijų organizavimas ir uţsienio valstybių specialistų
atvykimas į renginius Lietuvoje, ūkio subjektų dalyvavimas parodose ir mugėse, rinkos tyrimo ir
informacinio aprūpinimo priemonių diegimas, eksportuotojų ne rinkos rizikos draudimas,
konferencijų bei seminarų organizavimas, Lietuvoje pagamintos produkcijos ir teikiamų paslaugų
informacinių, reklaminių bei valstybės įvaizdį kuriančių leidinių leidyba, geriausiųjų metų
eksportuotojų konkurso rengimas. Buvo apmokėtas Wassenaaro susitarimo dėl įprastinių ginklų ir
dvejopos paskirties prekių bei technologijų eksporto kontrolės dalyvio mokestis ir kiti mokesčiai uţ
dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Planuota, kad įvykdţius programos priemones, lietuviškos kilmės produkcijos eksportas
padidės 4-5 proc.. Statistikos duomenų uţ visus 2007 metus dar nėra. 2007 m. sausio–lapkričio mėn.
lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė padidėjo tik 1,0 procentu, nes, palyginti su tuo pačiu
2006 m. laikotarpiu, dėl AB „Maţeikių nafta― vykdyto remonto labai sumaţėjo perdirbtų naftos
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produktų eksportas (42,4 proc. arba 3,8 mlrd. Lt). Prognozuojama, kad per 2007 m. sausio–gruodţio
mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas turėtų padidėti, kadangi AB „Maţeikių nafta― nuo lapkričio
mėn. vėl pradėjo gaminti ir eksportuoti naftos perdirbimo produktus.
Vertinant programos įgyvendinimą pagal planuotus produkto vertinimo kriterijus, paţymėtina,
kad dauguma numatytų kriterijų viršyti, išskyrus planuotą paramą verslo infrastruktūros plėtros
priemonių projektams diegti.
Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1
priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS
(kodas 04-01)
Programos tikslas (01):
Įgyvendinti Nacionalinės energetikos strategiją, siekiant uţtikrinti saugų ir patikimą energijos
tiekimą maţiausiomis sąnaudomis.
Programos uţdavinys (01.01):
Rengti pasiūlymus dėl Lietuvos energetikos teisinės ir administracinės sistemos tolesnės
integracijos į Europos Sąjungą ir įgyvendinti naujus ES reikalavimus.
Priemonių vykdymas:
Parengtas gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m.
kovo 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. X-1054
(Ţin., 2007; Nr. 43-1626)).
Išanalizavus kainodaros elektros energetikos sektoriuje principus Ūkio ministro 2006 m.
gruodţio 21 d. įsakymu Nr. 4-485 (Ţin., 2006, Nr. 140-5374) buvo pakeistos Įpareigojimų teikti
viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės, kurios pakeitė skatinamos elektros
energijos gamybos rėmimo principus.
Siekiant nuodugniau išanalizuoti kainodaros elektros energetikos sektoriuje principus, Ūkio
ministerija šiuo klausimu numato parengti išsamią studiją, kurioje būtų pateikti pasiūlymai
kainodaros elektros energetikos sektoriuje principų tobulinimui.
2007 m. pirmą pusmetį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (2007 m. sausio 30 d.) vyko Baltijos
šalių energetikos strategijos projekto vieši svarstymai. Įvertinus svarstymų metu gautus pasiūlymus
bei pastabas parengtas galutinis Baltijos šalių energetikos strategijos projektas. Ūkio ministerija
2007 m. liepos 3 d. raštu Nr. (27.4-51)-3-4296 kreipėsi į Uţsienio reikalų ministeriją su prašymu
pagal kompetenciją inicijuoti Baltijos šalių energetikos strategijos pristatymą ir patvirtinimą
artimiausio Baltijos šalių premjerų susitikimo metu.
Įgyvendinant 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/8/EB
„Dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje,
ir iš dalies keičiančios Direktyvą 92/42/EEB, nuostatas, parengtas „Elektros energijos, pagamintos
didelio efektyvumo kogeneracijos proceso metu, kilmės garantijos paţymėjimų išdavimo taisyklių―
projektas.
2007 m. balandţio 2 d. patvirtintas įsakymas Nr. 4-12/D1-192 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio
ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birţelio 11 d. įsakymo Nr. 4-240/D1330 „Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų
rengimo taisyklių patvirtinimo― pakeitimo―.
Atlikta 12 mokslinių tyrimų darbų dėl teisės aktų, 1 dėl metodikų ir 3 dėl kitų norminių
dokumentų atitikties ES direktyvoms bei reglamentams. Viso parengti 3 pasiūlymų paketai dėl
Lietuvos Respublikos taisyklių, normų, standartų ir kitų teisės aktų harmonizavimo su Europos
Sąjungos reikalavimais.
Naudojantis aukščiau paminėtų darbų medţiaga, Ūkio ministerija parengė ir 2007 m. gruodţio
21 d. įsakymu Nr. 4-538 patvirtino Energijos išteklių rezervinio kuro atsargų sudarymo, tvarkymo ir
naudojimo taisyklių pakeitimą. Taip pat remiantis šiais darbais yra parengti teisės aktų projektai dėl
naujų gamtinių dujų sistemų naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengimo ir naujų vartotojų
gamtinių dujų sistemų prisijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos taisyklių; prekybos
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naftos produktais, biokuru, bioalyva, ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje
taisyklių pakeitimo, Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro
privalomųjų kokybės rodiklių pakeitimo, biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004—2010
metais programos pakeitimo; dujų įmonių teikiamų perdavimo, skirstymo ir tiekimo paslaugų
kokybės reikalavimų, suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių; termofikacinio
vandens kokybės nustatymo ir palaikymo taisyklių; suslėgtų gamtinių dujų degalinių eksploatavimo
taisyklių.
Teikti pasiūlymai ir dalyvauta rengiant 2007—2013 m. ES struktūrinių fondų įgyvendinimą
Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus energetikos srityje.
Parengta informacija, skirta 2007—2013 metų ES struktūrinės paramos Ekonomikos augimo
veiksmų programos prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra― veiksmų grupės „Energijos
tiekimo tinklai― ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus
vystymasis― veiksmų grupės „Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių
energijos išteklių vartojimo didinimas― galimų remti veiklų, įgyvendinimo būdų, pareiškėjų ir
projektų atrankos kriterijų nustatymui ir aprašymui.
Dalyvauta ES Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (2007—2013 m.)
„Paţangi energetika Europai 2‖ (PEE) veikloje (informacijos stebėjimas, teikimas ir skleidimas) bei
PEE vadybos komiteto „Paţangi energetika Europai― programos posėdţiuose Briuselyje.
Programos uţdavinys (01.02):
Parengti ir įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją.
Priemonių vykdymas:
Vykdant numatytas priemones parengta ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikta naujos
redakcijos Nacionalinė energetikos strategija. Lietuvos Respublikos Seimas, 2007 m. sausio 18 d.
nutarimu Nr. X-1046, patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją (Ţin., 2007; Nr.11-430).
Strategijoje įvertinti svarbiausi ekonomikos ir energetikos pokyčiai, panaudota sukaupta patirtis ir
informacija, reikalinga planuojant ir prognozuojant atskirų energetikos sektorių raidą.
Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1047 įpareigojo Lietuvos
Respublikos Vyriausybę parengti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo plano ir
programų, skirtų įgyvendinti strategijoje numatytus tikslus, priemonių įgyvendinimo terminus,
projektus. Ūkio ministerija parengė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. gruodţio 27 d.
priėmė nutarimą Nr. 1442 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008—2012
metų plano patvirtinimo―.
2007 metais buvo parengtas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl naujos atominės elektrinės
statybos projektas, kurį Lietuvos Respublikos Seimas 2007 m. birţelio 28 d. priėmė (Ţin., 2007;
Nr.76-3004).
Sukaupta ir apibendrinta naujausia informacija apie šalies savivaldybėse parengtus ir
patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. Dviejose savivaldybėse parengti nauji šilumos ūkio
specialieji planai. Informacija panaudota, rengiant Nacionalinės energetikos strategijos
įgyvendinimo priemonių plano projektą.
Programos uţdavinys (01.03):
Didinti elektros energijos tiekimo patikimumą.
Priemonių vykdymas:
2007 m. liepos 31 d. darbo grupė, sudaryta iš energetinės kompanijos AB „Lietuvos energija―
ir energetinės kompanijos „Polskie Sieci Elektroenergetyczne― (Lenkija) atstovų pasirašė baigtinį
Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų sujungimo galimybių studijos dokumentą, kuriuo
patvirtinama, kad projektas yra techniškai, juridiškai ir ekonomiškai pagrįstas, jeigu ne maţiau kaip
75 proc. jo įgyvendinimo bus finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų.
Uţtikrinant Lietuvos dalyvavimą, baigiant statyti ir pradedant eksploatuoti 350 MW aukštos
įtampos sisteminę elektros energijos perdavimo liniją tarp Suomijos ir Estijos, 2006 m. gruodţio 4 d.
buvo oficialiai atidaryta pirmoji elektros perdavimo povandeniniu kabeliu jungtis tarp Baltijos šalių
ir Šiaurės valstybių. Atidaryme dalyvavo naująją jungtį valdančių bendrovių vadovai, tarp jų – AB
„Lietuvos energijos―. Projektas pirmiausia yra svarbus dėl to, kad, sujungus Baltijos ir Šiaurės šalių
elektros perdavimo tinklus, uţtikrinamas didesnis elektros tiekimo saugumas Baltijos šalyse.
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Povandeninis kabelis yra 350 MW galios. 2007m. sausio mėn. pradėta prekyba elektros energija
naujuoju povandeniniu kabeliu „Estlink―.
Pasirengta ir dalyvauta 4 Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo (BASREC) GSEO komiteto
posėdţiuose: kovo 26 d., geguţės 21 d., spalio 16 d., lapkričio 29d. .
Programos tikslas (02):
Kontroliuoti priemonių, būtinų branduolinės saugos lygiui uţtikrinti, įgyvendinimą
eksploatuojant Ignalinos AE ir ruošiantis jos uţdarymui.
Programos uţdavinys (02.01)
Uţtikrinti saugų Ignalinos AE eksploatavimą ir pasirengti eksploatavimo nutraukimui.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant uţdavinį, buvo atliktas taikomasis mokslinis darbas „OECD, IAEA, Europos
Komisijos dokumentų ir šalių, turinčių atomines elektrines, eksploatavimo nutraukimo finansavimo
analizė ir eksploatavimo nutraukimui finansavimo Lietuvoje modelio sukūrimas―.
Parengtas Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektas, kuris derinamas su
institucijomis.
Planuota 2007 metais įgyvendinti priemonė „Nutiesti dujotiekio Pabradė–Visaginas atšaką iki
Ignalinos miesto, įrengti dujų skirstymo stotį ir skirstomuosius dujotiekio tinklus Ignalinos mieste―
neįvykdyta, kadangi dėl pasikeitusių teisės aktų AB „Lietuvos dujos― vykdyti Ignalinos miesto
dujofikavimą atsisakė.
Planuotos 2007 m. uţbaigti įgyvendinti priemonės „Skatinti projekto „Plačiajuosčio interneto
plėtra atokiose Baltijos jūros regiono vietovėse― įgyvendinimą IAE regione― pratęstas iki 2008 m.
kovo mėn. Įgyvendinant projektą išorės ekspertai rengė dokumentus ir vedė mokymus apie
e. valdţios paslaugų plėtrą regiono savivaldybių administracijose, įgyvendinant nacionalinę
e. valdţios paslaugų plėtros programą apskrityse ir e. paslaugų vartojimo skatinimą tarp gyventojų.
Visagino savivaldybės administracijai perduota e.dokumentų valdymo sistema KONTORA ir
serveris jos darbui palaikyti, apmokyti sistemos administratoriai. IAE regiono savivaldybėms buvo
nupirkti ir įrengti 3 informaciniai terminalai, apmokyti sistemos administratoriai. VšĮ Ignalinos AE
regiono plėtros agentūra įsigijo 4 kompiuterius. Įvyko e.paslaugų vartojimo galimybių pristatymas
Ignalinos AE regiono savivaldybių gyventojams (kiekvienoje savivaldybėje po 1 renginį).
Taip pat buvo įgyvendinamos kitos IAE 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimo programos
įgyvendinimo priemonės:
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1227 leido IAE
projektuoti maţo aktyvumo trumpaamţių radioaktyviųjų atliekų paviršinį kapinyną,
 pasirašytos sutartys su rangovais dėl projektų „Įdiegti IAE eksploatavimo nutraukimo
duomenų bazę ir valdymo sistemą―, „Parengti turbinų salės įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo
inţinerinius dokumentus―, „Parengti 117/1 pastato įrenginių dezaktyvavimo ir išmontavimo
inţinerinius dokumentus―, „Pasirengti labai maţo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno
įrengimui―, „Modernizuoti Ignalinos AE šilumos punktus―,
 įgyvendintas projektas „Įrengti IAE 330 kV pastotėje kompensuojamąjį reaktorių― (liko
atlikti pavasarinius techninius bandymus),
 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra atliko paviršiniam kapinynui tinkamos aikštelės
paiešką ir papildė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą nauja trečiąja Stabatiškių aikštele. Aplinkos
ministerija, išnagrinėjusi ataskaitą priėmė teigiamą sprendimą aplinkosauginiu poţiūriu dėl kapinyno
statybos Stabatiškės aikštelėje,
 buvo uţtikrinama IAE sustabdyto pirmojo bloko prieţiūra ir fizinė sauga, modernizuojama
AB Lietuvos elektrinės įranga, įrengiami degimo produktų valymo įrenginiai.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų
papildomų uţimtumo ir socialinių garantijų įstatymo nuostatas, 120 ţmonių buvo skirtos papildomos
išeitinės išmokos, 42 – priešpensijinės bedarbio išmokos, 10 – persikėlimo išmokos.
Įgyvendinant IAE regiono plėtros priemones: 14 regiono įmonių gavo paramą veiklai plėsti, 4
įmonės – dalyvauti parodose, 3 įmonės – įsidiegti kokybės valdymo sistemas, ketinama sukurti 101
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naują darbo vietą, įgyvendinant darbo su jaunimu programos projektus suteikta parama 6
projektams.
Buvo vykdomas platus visuomenės informavimas tiek apie Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimą ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, tiek apie Ignalinos AE regiono plėtrą – buvo
organizuojamos konferencijos, seminarai, leidţiamos brošiūros, spausdinami straipsniai ir kt.
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 35 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 7 d. nutarimo Nr. 980 „Dėl Ignalinos programos
administravimo Lietuvoje" pakeitimo― (Ţin., 2007, Nr. 7-280) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodţio 5 d. nutarimas Nr. 1289 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo
7 d. nutarimo Nr. 980 „Dėl Ignalinos programos administravimo Lietuvoje― pakeitimo― (Ţin., 2007,
Nr. 131-5299).
Priimtas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo
įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. X-1374 (Ţin., 2007, Nr. 140-5753) ir Valstybės
įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo
2 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. X-1375 (Ţin., 2007, Nr. 140-5754).
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1227 „Dėl
maţo ir vidutinio aktyvumo trumpaamţių radioaktyviųjų atliekų paviršinio kapinyno projektavimo―
(Ţin., 2007, Nr. 122-5006).
Priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodţio 5 d. nutarimas Nr. 1290 „Dėl
2007–2013 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje― (Ţin., 2007, Nr. 131-5300).
Priimtas Ūkio ministro ir Finansų ministro įsakymas Nr. 4-153/1K-155 „Dėl Ignalinos
programos administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo― (Ţin., 2007, Nr. 48-1863).
Priimtas Ūkio ministro 2007 m. birţelio 20 d. įsakymas Nr. 4-252 „Dėl vyresniojo Ignalinos
programos projektų pareigūno skyrimo― (Ţin., 2007, Nr. 71-2813)
Ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 4-276 patvirtintas VĮ Ignalinos AE pirmojo ir
antrojo blokų eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimo priemonių planas (Ţin., 2007, Nr.
79-3199 ).
Programos uţdavinys (02.02):
Dalyvauti Tarptautinės atominės energijos organizacijos (TATENA) ir Pasaulinės
branduolinės energetikos naujienų agentūros veikloje.
Priemonių vykdymas:
2007 metais buvo pradėtas naujas TATENA nacionalinis techninio bendradarbiavimo
projektas Lietuvai „Radioaktyviųjų atliekų, susidarančių elektrinės eksploatavimo nutraukimo metu,
tvarkymas―, kurį vykdė Ūkio ministerija.
Lietuva dalyvavo Europos regionui skirtuose TATENA techninio bendradarbiavimo
projektuose: „Kokybės valdymas tvarkant radioaktyviąsias atliekas Centrinėje bei Rytų Europoje―,
„Parama atominių elektrinių ir tiriamųjų reaktorių uţdarymui― ir kt.
Programos uţdavinys (02.04):
Uţtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir kapinynų eksploatavimą.
Priemonių vykdymas:
Buvo vykdoma nuolatinė Širvintų rajono Bartkuškio miške esančio specialaus radioaktyviųjų
atliekų laidojimo punkto aplinkos stebėsena. Parengtos 4 ataskaitos, iš kurių galima daryti išvadas,
kad radioekologinė situacija saugyklos aplinkoje gera, radionuklidų koncentracijos visuose tirtuose
aplinkos sanduose neviršija HN 73-1997 nustatytų ribinių verčių, lygiavertės dozės galia nuo ţemės
paviršiaus virš kaupo ir jo aplinkoje yra maţesnė uţ vidutinę vertę.
Parengtas ir pateiktas VATESI tvirtinti Bendrųjų radioaktyviųjų atliekų priimtinumo laidoti
paviršiniame kapinyne kriterijų naujos reakcijos projektas.
Buvo sudaryta 20 sutarčių su smulkiais radioaktyviųjų atliekų gamintojais dėl panaudotų
uţdarųjų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių ir radioaktyviųjų atliekų. Iš viso surinkti 2158
uţdarieji šaltiniai ir sutvarkyti bei išveţti saugoti į Ignalinos AE saugyklas. Surinkta ir sutvarkyta 18
nelegalių ir paliktųjų jonizuojančios spinduliuotės šaltinių.
Vykdant VATESI išduotos licencijos sąlygas buvo parengta Maišiagalos radioaktyviųjų
atliekų saugyklos prieţiūros ir pataisomosios veiklos programa.
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Atlikti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos skystųjų radioaktyviųjų atliekų rezervuaro
ir su juo susijusių vamzdynų tyrimai (konstrukcija, konfigūracija, matmenys, atliekų kiekis, techninė
būklė).
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje įdiegta kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos
vadybos sistema (LST EN ISO 9001:2000 ir ISO 14001:2000 standartai) ir įmonės aplinkos vadybos
sistema (LST EN ISO 14001:2005).
Suremontuotas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijoje esantis pastatas buvusi dezaktyvavimo kamera.
Išleista informacinė brošiūra „IAE eksploatavimo nutraukimas ir radioaktyviųjų atliekų
tvarkymas―. Leidinyje aprašytas Ignalinos AE nedelstino eksploatavimo nutraukimo būdas,
pristatytos susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų rūšys, jų tvarkymo ir laidojimo būdai ir planai.
Leidinys skirtas plačiajai visuomenei.
Parengtas ir išleistas dr. Stasio Motiejūno leidinys „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
technologijos―. Šiame leidinyje yra pristatyta radioaktyviųjų atliekų kilmė, klasifikacija, tvarkymo ir
laidojimo budai. Leidinys skirtas specialistams, kurių veikla gali būti susijusi su radioaktyviosiomis
atliekomis. Taip pat šis leidinys gali būti naudojamas kaip šviečiamoji medţiaga įvairiose mokymo
įstaigose.
Suorganizuotas seminaras Lietuvos ţiniasklaidos atstovams apie pasirengimą laidoti
radioaktyviąsias atliekas, vietos kapinynui parinkimą. Seminare buvo pristatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta trumpaamţių radioaktyviųjų atliekų paviršinio
kapinyno vieta – Stabatiškės, poveikio vertinimo rezultatai ir atliekų laidojimo parengiamieji darbai
bei planai. Iš viso dalyvavo 18 ţmonių. Po seminaro pasirodė straipsniai apie pasirengimą laidoti
radioaktyviąsias atliekas dienraštyje „ Kauno diena―, LRT ir Delfi interneto svetainių naujienose,
parengti radijo reportaţai ir interviu.
Suorganizuotas seminaras Latvijos ir Baltarusijos ţiniasklaidos bei ambasadų atstovams apie
pasirengimą laidoti radioaktyviąsias atliekas Lietuvoje, vietos kapinynui parinkimą. Seminaras vyko
rusų kalba. Susirinko 19 dalyvių. Vyko diskusijos su kaimyninių šalių ţiniasklaidos atstovais, RATA
specialistai atsakinėjo į klausimus ir davė interviu TV bei radijo ţurnalistams.
Parengta informacinė medţiaga apie labai maţai radioaktyvias atliekas ir jų tvarkymo
technologijas, trumpaamţių maţai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekas ir jų tvarkymo
technologijas ir ilgaamţes radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą, jų tvarkymo
pasaulines ir Lietuvoje naudojamas technologijas, laidojimo galimybes, kuri publikuota stenduose.
Stendai yra mobilūs, galima naudoti įvairiose informaciniuose renginiuose, susitikimuose,
seminaruose.
Parengtas informacinis leidinys apie Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriame
pristatoma saugyklos istorija, jos modernizavimo darbai ir ateities planai. Leidinys išleistas lietuvių
ir anglų kalbomis.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Vertinant programos įgyvendinimą pagal vertinimo kriterijus planuojamos reikšmės pasiektos
ir viršytos. Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas
pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
NACIONALINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMAS
(kodas 04-02)
Programos tikslas:
Didinti energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių energijos išteklių
naudojimą visose šalies ūkio srityse.
Programos uţdavinys (01):
Vykdyti su darnaus vystymosi tikslais suderintą energetikos politiką.
Priemonių vykdymas:
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2007 metais parengtas ir pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo „Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos taisyklių
patvirtinimo― projektas bei juo numatomų tvirtinti Energijos išteklių ir energijos efektyvaus
vartojimo stebėsenos taisyklių projektas.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemones:
 parengtas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtintas Lietuvos Respublikos
ūkio ministro 2007 m. liepos 17 d. įsakymas Nr.4-300 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba
dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo― pakeitimo― (Ţin., 2007, Nr. 81-3342). Parengtas,
suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2007 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 4-299 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymų
pripaţinimo netekusiais galios― (Ţin., 2007, Nr. 81-3341). Parengtas, suderintas su suinteresuotomis
institucijomis ir patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 17 d. įsakymas Nr.
4-298 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. geguţės 10 d. įsakymo Nr. 163 „Dėl
reglamentų tvirtinimo― pakeitimo― (Ţin., 2007, Nr. 81 -3340),
 parengtas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2, 4, 6, 21 straipsnių ir priedo
pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 71 straipsniu įstatymo projektas ir vertintos
suinteresuotų institucijų pastabos įstatymo projektui,
 parengtas, suderintas su suinteresuotomis institucijomis ir Lietuvos Respublikos ūkio
ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-270 patvirtintas Energijos efektyvumo veiksmų planas
(Ţin., 2007, Nr. 76-3024). Šis veiksmų planas pateiktas Europos Komisijai,
 parengta studija „Energijos ir energijos išteklių vartojimo audito pastatuose modelio ir
teisinių rekomendacijų dėl šio modelio taikymo reglamentavimo parengimas―,
 parengta studija „Energijos ir energijos išteklių vartojimo audito pramonės įmonėse
modelio ir teisinių rekomendacijų dėl šio modelio taikymo reglamentavimo parengimas―,
 parengta studija „Rekomendacijų vykdyti priemonių, didinančių energijos vartojimo
efektyvumą, viešuosius pirkimus ir šių priemonių specifikacijų sąrašų parengimas―,
 parengta studija „Rinkoje esančių energijos suvartojimo apskaitos prietaisų technologinė ir
ekonominė analizė bei rekomendacijų dėl įdiegtų prietaisų keitimo paţangiais, jei tai techniškai
įmanoma, finansiškai pagrįsta ir proporcinga potencialiems energijos sutaupymo kiekiams,
parengimas―.
Siekiant nustatyti energijos išteklių naudojimo, energiją vartojančių įrenginių ir sistemų
projektavimo, naudojimo ir prieţiūros specialistų rengimo regioninį ir struktūrinį poreikį, parengta
studija „Energijos išteklių naudojimo, energiją vartojančių įrenginių ir sistemų projektavimo,
naudojimo ir prieţiūros specialistų rengimo regioninio ir struktūrinio poreikio studijos parengimas―.
Parengtas Bendrųjų šildymo ir vidutinių šilumos tiekimo sąnaudų pasikeitimo prielaidų
katalogo projektas.
Parengta studija „Finansinių instrumentų naudojimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo
projektams įgyvendinti galimybių analizė ir tokių projektų finansavimo schemų parengimas―.
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemonę „Rengti ir įgyvendinti pagal ES direktyvų
reikalavimus teisės aktus ir normatyvinius, techninius dokumentus, skirtus energijos išteklių
naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumui didinti“ parengtos Lietuvos Respublikos pozicijos
dokumentams:
 pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos energiją
taupančios raštinės įrangos ţenklinimo programos,
 Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Ţaliąją knygą įgyvendinantys
veiksmai. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių paţangos ataskaita―.
Atnaujinti Energijos vartojimo efektyvumo rodikliai ODYSSEE duomenų bazėje.

36
Parengtas Energijos ir energijos išteklių vartojimo audito atlikimo ir auditorių atestavimo
tvarkos projektas.
Programos uţdavinys (02):
Rekonstruoti esamus pastatus, didinti pastatų inţinerinių sistemų energetinį efektyvumą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemones, atlikta energijos vartojimo stebėsena 7 viešosios
paskirties pastatuose; parengta studija „Išanalizuoti teisės aktų ir norminių dokumentų,
reglamentuojančių pastatuose įrengtų langų gamybos, energinio efektyvumo bei kitų charakteristikų,
įrengimo, eksploatavimo reikalavimus ir paruošti pasiūlymus dėl pastatuose įrengtų langų savybių
atitikties nustatytiems reikalavimams tikrinimo―.
Programos uţdavinys (03):
Didinti energijos gamybos, tiekimo ir vartojimo efektyvumą centralizuoto šildymo sistemose,
taip pat diegiant bendrą šilumos ir elektros gamybos procesą, įmonių technologiniuose procesuose,
pastatų įrenginiuose, transporto srityje.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemones:
 parengta studija „Įvairių kogeneracijos technologijų įrengimo galimybių ir sąnaudų studijos
bei rekomendacijų dėl šių technologijų diegimo parengimas―,
 surinkti ir įvertinti duomenys apie atmosferos oro taršą energetikos ūkio įmonėse 2006
metais bei parengta „Atmosferos oro tarša energetikos ūkio įmonėse 2006 metais― ataskaita,
 surengti 2 mokomieji seminarai energijos vartojimo vadybos klausimais pramonės įmonėse,
 atlikti kietojo biokuro katilų, gaminamų Lietuvos gamintojų, efektyvumo bandymai, parengti
šios veiklos akreditacijos dokumentai, akredituota Lietuvos energetikos instituto Šiluminių įrengimų
tyrimų ir bandymų laboratorijos veikla minėtų katilų iki 300 kW efektyvumo bandymams pagal LST
EN ISO/IEC 17025:2006 standarto ir atitikties įvertinimui pagal LST EN/IEC 17020:2005 standarto
reikalavimus,
 parengta studija „Pavyzdinio saulės energijos ir biokuro naudojimo projekto, įrengus šilumai
gaminti Kačerginės vaikų sanatorijoje saulės kolektorių ir medienos atliekomis kūrenamą katilinę,
efektyvumo tyrimai bei rekomendacijų tolimesniam tokių projektų taikymui parengimas―.
Programos uţdavinys (04):
Didinti vietinių, atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemones:
 parengta studija „Energijos gamybos apimčių iš atsinaujinančių energijos išteklių 2008–
2025 m. studijos parengimas―,
 parengta Lietuvos Respublikos pozicija dokumentui Komisijos komunikatas Tarybai ir
Europos Parlamentui „Atsinaujinančių energijos išteklių programa. Atsinaujinantys energijos ištekliai
XXI amţiuje: darnesnės ateities kūrimas―,
 parengtas, išverstas į anglų kalbą ir pateiktas Europos Komisijai Lietuvos Respublikos
pranešimas Europos Komisijai pagal 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2001/77/EB dėl elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių
rėmimo vidaus elektros rinkoje 3 ir 5 straipsnio reikalavimus,
 parengta studija „Šiaudų kuro naudojimo technologijų įvertinimas ir rekomendacijų
tolimesniam jų naudojimui bei biokuro briketų iš smulkių šiaudų ir ţolinių augalų paruošimo
technologijos parengimas―,
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 iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išverstas, parengtas spaudai, atspausdintas ir išplatintas
leidinys apie biokuro naudojimą – „Biokuro vartotojo ţinynas―,
 parengta studija „Poţeminės šiluminės energijos panaudojimo pastatų šildymui ir
vėsinimui šalyje galimybių įvertinimas ir rekomendacijų dėl šios energijos panaudojimo minėtiems
tikslams parengimas‖.
Programos uţdavinys (05):
Vykdyti informavimo ir švietimo veiklą efektyvaus energijos vartojimo, vietinių,
atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių naudojimo klausimais, skatinti taikomųjų mokslinio
tyrimo darbų vykdymą.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. geguţės 11 d. nutarimu Nr. 443
(Ţin., 2006, 54-1956), įgyvendinimo priemones:
 surengti 4 energijos vadybos pastatuose mokymo kursai,
 surengti 3 energijos vadybos seminarai savivaldybėse,
 atnaujintas ir papildytas leidinio „Nykštukas Taupukas― rankraštis, parengtas leidinys
spaudai, atspausdintas ir išplatintas bei įsigytos visos intelektinės nuosavybės (autoriaus) turtinės
teisės į leidinį,
 parengtas rankraštis informacinei medţiagai (leidiniui) apie Nacionalinę energijos vartojimo
efektyvumo didinimo 2006–2010 metų programą ir jos įgyvendinimą. Leidinys išleistas spaudiniu ir
kompaktine plokštele ir išplatintas,
 parengtas rankraštis informacinei medţiagai (leidiniui) apie šalyje įgyvendintus, efektyviai
atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius, projektus,
 parengtas ir išleistas ţinynas „Efektyviai vartojančios dujinį kurą įrangos gyvenamuosiuose,
visuomeniniuose ir administraciniuose pastatuose―,
 parengta informacinio biuletenio „Efektyvi energetika― elektroninė versija,
 parengta informacinė medţiaga ţurnalo „Statyba ir architektūra― specialiajam priedui Nr. 2
„Santechnika― apie alternatyvios energijos taikymo galimybes gyvenamuose pastatuose.
 parengta informacinė medţiaga apie energijos taupymą būste ir viešosios paskirties
pastatuose ţiniasklaidai („Lietuvos rytas― priedas Būstas, „Vakaro ţinios―), teikti interviu „Lietuvos
rytui―, „The Baltic Times―,
 buvo įvedami į laipsnių dienų skaičiuoklę įvairių Lietuvos regionų mėnesio kiekvienos
dienos vidutinės temperatūros duomenys,
 skleisti per televiziją ir radiją energijos taupymo idėjas ir informaciją apie šios Programos
įgyvendinimą,
 vykdytas Energijos išteklių ir energijos taupymo idėjų bei jų įgyvendinimo, atsiţvelgiant į
realius vartotojų poreikius, propagavimas šalies radijo ir televizijos laidose.
Gautų rezultatų palyginimas su strateginiame veiklos plane nustatytais vertinimo
kriterijais:
Vertinant programos įgyvendinimą pagal vertinimo kriterijus planuojamos reikšmės pasiektos
ir viršytos. Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas
pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
SPECIALIOJI PROGRAMA – VEIKSMŲ PLANO NAFTOS SEKTORIUJE
ĮGYVENDINIMAS
(kodas 04-04)
Programos tikslas:
Uţtikrinti Investicijų sutartyje nustatytų valstybės įsipareigojimų įgyvendinimą.
Programos uţdavinys:
Įgyvendinti Veiksmų planą.
Priemonių vykdymas:
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Vykdant programos priemones, buvo uţtikrinamas valstybės įsipareigojimų, pagal 1999 m.
pasirašytos ir 2002 m. birţelio 18 d. iš dalies pakeistos Investicijų sutarties nuostatas (sutartis
sudaryta tarp OAO „Yukos Oil Corporation―, „Yukos FinanceB.V―, „Williams International
Company―, AB „Maţeikių nafta― ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės) įgyvendinimas,
atstovavimas valstybės interesams palaikant ryšius su Investuotoju („Yukos―) ir 2002 m. kovo 29 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 423-15 „Dėl Veiksmų plano patvirtinimo― nuostatų
įgyvendinimas. Įgyvendinant minėtus įsipareigojimus, buvo sprendţiamos AB „Maţeikių nafta―
problemos susijusios su ţemės nuoma, su pastatų ir statinių inventorizacija ir registracija, taip pat
įsipareigojimai susiję su ankstesne jos veikla, teisiniai procesai, kuriuose dalyvauja bendrovė,
ekologinės situacijos tyrimai ir kitos problemos.
Pardavus AB „Maţeikių nafta― pagrindinį akcijų paketą akcinei bendrovei Polski KOncern
Naftowy orlen S.A. Vyriausybei nebeliko jokių įsipareigojimų dėl AB „Maţeikių nafta― veiklos,
todėl 2007 metais įvykdţius visas programoje numatytas priemones, nuo 2008 m. programa nebebus
tęsiama.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Vyriausybės įsipareigojimai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 29 d.
nutarimą Nr. 423-15 „Dėl Veiksmų plano patvirtinimo― 2006 m. įvykdyti 100 proc.
SPECIALIOJI PROGRAMA – ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
(kodas 88-02)
Programos tikslas:
Skatinti energijos vartojimo efektyvumą, teikiant finansinę paramą energijos vartojimo
efektyvumą didinančių projektų įgyvendinimui.
Programos uţdavinys:
Finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinus, taupomi energijos ištekliai ir energija.
Priemonių vykdymas:
Ūkio ministro 2006 m. gruodţio 6 d. įsakymu Nr. 4-469 „Dėl paramos projektams,
siekiantiems gauti lėšų kapitalui formuoti iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos specialiosios
programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas― skyrimo― lėšos skiriamos 3 projektams.
Vadovaujantis minėtu įsakymu, projektų įgyvendinimo pradţia 2007 m. sausio 1 d., todėl sutartys su
lėšų gavėjais pasirašytos patvirtinus 2007 m. skirtus asignavimus ir nepanaudotas įmokas
specialiosioms programoms finansuoti.
Ūkio ministro 2007 m. balandţio 11 d. įsakymu Nr. 4-133 „Dėl paramos projektams,
siekiantiems gauti lėšų kapitalui formuoti iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos specialiosios
programos „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas― skyrimo― lėšos skirtos dar 2 projektams.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Vertinant programos įgyvendinimą pagal vertinimo kriterijus planuojamos reikšmės pasiektos
ir viršytos. Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas
pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
SPECIALIOJI IGNALINOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE
PROGRAMA
(kodas 72-1)
Programos tikslas:
Efektyviai administruojant specialiąją Ignalinos programos administravimo Lietuvoje
programą, tęsti pasirengimą saugiai nutraukti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą.
Programos uţdavinys:
Įgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektus,
administruojamus Lietuvoje.
Priemonių vykdymas:
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Pagal projektą „Saugus VĮ Ignalinos atominės elektrinės I bloko išlaikymas 2007 m.― buvo
uţtikrinamas I bloką aptarnaujančių IAE darbuotojų išlaikymas. Projekto „Parama Ignalinos AE
eksploatacijos nutraukimo tarnybai― lėšomis buvo uţtikrinama šios tarnybos veikla.
Stiprinami VATESI gebėjimai rengiantis eksploatavimo nutraukimo veiklų licencijavimui.
Teikiama pagalba stiprinti Radiacinės saugos centro gebėjimus vertinant radiacinę saugą
eksploatavimo nutraukimo procese.
Vyksta konkursai Visagino šildymo sistemos modernizavimui ir elektros tinklų renovacijai ir
modernizavimui atlikti.
IAE kuriama eksploatavimo nutraukimo duomenų bazė.
2007 m. geguţės 21-22 d.d. Vilniuje įvyko tarptautinis forumas „Atominių elektrinių
eksploatavimo nutraukimo socialiniai – ekonominiai aspektai ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas―.
Siekiant geriau informuoti visuomenę apie IAE eksploatavimo nutraukimą, sukurti 4 informaciniai
filmai apie radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, eksploatavimo nutraukimo procesą, jo finansavimą,
socialines ir ekonomines eksploatavimo nutraukimo pasekmes, elektros energijos tiekimo klausimus.
2007 m. lapkričio 21 d. Europos Komisija priėmė du su 2007–2013 metų laikotarpio Ignalinos
programa susijusius sprendimus. Europos Komisijos sprendimas Nr. K(2007)5538 dėl procedūrų,
susijusių su priemonių bei finansinės paramos pagal 2007–2013 m. Bohunice ir Ignalinos programas
ir pagal 2007–2009 m. Kozloduy programą programavimu ir prieţiūra, nustato procedūras,
reikalingas planuoti, įgyvendinti ir priţiūrėti 2007–2013 metų Ignalinos programą. Kitas Europos
Komisijos sprendimas Nr. K(2007)5524 dėl papildomo Bendrijos finansavimo 2007 m. Bohunice,
Ignalinos ir Kozloduy eksploatavimo nutraukimo paramos programoms, pagal kurį Europos
Komisija Ignalinos programai 2007 metams skyrė 113 mln. eurų. Iš jų 76,2 mln. eurų bus skirti kaip
įnašas į Tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą, kurį administruoja Europos
rekonstrukcijos ir plėtros bankas, ir 36,8 mln. eurų bus skirti finansuoti projektus, tiesiogiai
administruojamus Lietuvos institucijų.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Vertinant programos įgyvendinimą pagal vertinimo kriterijus planuojamos reikšmės pasiektos
ir viršytos. Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas
pateiktas 1 priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
SPECIALIOJI PEREINAMOJO LAIKOTARPIO INSTITUCIJŲ PLĖTROS PRIEMONĖS
PROGRAMA (BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS)
(kodas 50-22)
Programos tikslas:
Pasirengti sutvarkyti ir palaidoti radioaktyviąsias atliekas Lietuvoje, įgyvendinant pereinamojo
laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektą.
Programos uţdavinys:
Ugdyti VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros darbuotojų kompetenciją radioaktyviųjų
atliekų laidojimo srityje.
Priemonių vykdymas:
Buvo ruošiamasi vykdyti Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektą
„Institucinių gebėjimų stiprinimas rengiantis laidoti maţo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviąsias
atliekas―. Vadovaujant VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai įvyko projekto vykdytojų atrankos
konkursas, buvo vertinami pateikti pasiūlymai. Uţsitęsus konkurso vertinimo procedūroms sutartis
su potencialiais projekto vykdytojais nepasirašyta ir projektas nepradėtas įgyvendinti.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Nesant sutarčių su projekto vykdytojais ir nepradėjus vykdyti projekto, planuoti rezultatai
2007 m. nepasiekti. Tokia situacija susiklostė dėl uţsitęsusio projekto konkurso dalyvių pasiūlymų
vertinimo (projekto pradţia nusikėlė į 2008 metus).
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SPECIALIOJI PROGRAMA – VALSTYBĖS NAFTOS PRODUKTŲ ATSARGŲ
KAUPIMAS IR TVARKYMAS
(kodas 88-07)
Programos tikslas:
Sukaupti naftos produktų valstybės atsargas, įgyvendinant ES ir nacionalinės teisės
reikalavimus.
Programos uţdaviniai:
1. Tvarkyti sukauptas naftos produktų valstybės atsargas.
2. Kaupti naftos produktų valstybės atsargas.
Priemonių vykdymas:
Pagal ES teisės aktų (68/414/EEB, 68/416/EEB, 77/706/EEB, 98/93/EEB) reikalavimus,
valstybė-narė turi būti sukaupusi 90 dienų vidutinio vartojimo poreikius atitinkančius naftos
produktų atsargų kiekius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir valstybės atsargų
įstatymo nuostatomis 50 proc. minėtų atsargų turi būti kaupiama ir tvarkoma biudţeto asignavimais
numatytais atskirai specialiajai programai, o likusi dalis atsargų turi būti kaupiama ir tvarkoma
naftos produktus gaminančių ir importuojančių įmonių lėšomis. Vykdant šią programą, toliau buvo
kaupiamos valstybės naftos produktų atsargos. 2007 metais papildomai buvo nupirkta valstybės
biudţeto lėšomis valstybės naftos produktų atsargų, kurių uţtektų daugiau kaip 3,5 dienos (planas
3,5 dienos). Iš viso 2007 m. gruodţio 31 d. dienai yra sukaupta valstybės biudţeto lėšimos valstybės
naftos produktų atsargų – benzino ir dyzelino 38,8 dienos (planas 38).
Be to, 2007 metais buvo įgyvendintas investicijų projektas – Subačiaus kuro bazėje įrengta
biologinės kilmės medţiagų įvedimo į degalus linija.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1
priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.
SPECIALIOJI VALSTYBĖS REZERVO NAUDOJIMO PROGRAMA (kodas 88-06)
Programos tikslas:
Sukaupti ir tvarkyti ūkio ministerijai priskirtą valstybės rezervą, koordinuoti Lietuvos
Respublikos valstybės rezervo kaupimą ir tvarkymą.
Programos uţdaviniai:
1.Uţtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų valstybės rezervo
kaupimo uţduočių vykdymą.
2. Saugoti sukauptas valstybės rezervo materialinių išteklių atsargas.
Priemonių vykdymas:
Įgyvendinant Valstybės rezervo įstatyme numatytus įpareigojimus ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytas uţduotis buvo perkama numatyta sukaupti produkcija, vykdomas
atnaujinamos produkcijos pardavimas ir analogiškos naujos produkcijos pirkimas, sutartinių
įsipareigojimų su valstybės rezervo atsakingaisiais saugotojais vykdymas.
Gautų rezultatų palyginimas su numatytais vertinimo kriterijais:
Detalesnis programos vertinimo kriterijų planinių ir faktinių išraiškų palyginimas pateiktas 1
priede „Vertinimo kriterijų (efekto, rezultato ir produkto) 2007 m. suvestinė―.

Tarpinstitucinių programų ir kitų projektų įgyvendinimas
Tarpinstitucinės programos, kurių įgyvendinime dalyvavo Ūkio ministerija:
1. Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2005—2009 m. programa,
2. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa*,
3. Nacionalinė ţmonių su negalia socialinės integracijos 2003—2012 metams programa,
4. Valstybinė švietimo strategijos 2003—2012 m. nuostatų įgyvendinimo programa,
5. Valstybės alkoholio kontrolės programa,
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6. Valstybinės maisto ir mitybos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2003—2010 metų
planas,
7. Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006—2010 metų programa*,
8. Ekologinio saugumo uţtikrinimo programa,
9. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007—2010 m. strategijos įgyvendinimo planas,
10. Viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijos įgyvendinimo 2007—2010 metų
priemonių planas;
11. Nacionalinė nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa,
12. Lietuvos kurortų plėtros įgyvendinimo 2005—2008 m. programa*,
13. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2005—2008 m. priemonių aprašas*,
14. Valstybinė pavojingų atliekų tvarkymo 2006—2008 m. programa*,
15. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004–2010 metais programa*,
16. Prekių eksporto į trečiąsias valstybes ir poreikių išveţimo į ES valstybes nares plėtros ir
skatinimo 2006—2008 m. strateginių krypčių įgyvendinimo priemonės*,
17. Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos prieţiūros 2006—2013 m. strategijos
įgyvendinimo priemonių 2006—2008 m. planas,
18. Valstybinės kaimo plėtros programa,
19. Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007—2008 m.
planas,
20. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms 2007—2013 metų programa*,
21. Panevėţio miesto ekonominės plėtros akcinei bendrovei „Ekranas― nutraukus veiklą
tęstinumo uţtikrinimo 2007—2009 m. priemonių planas*,
22. Alytaus miesto ir Alytaus rajono ekonominės ir socialinės plėtros priemonių planas*,
23. Nacionalinė turizmo plėtros 2007—2010 m. programa*,
24. Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007—2015 m. programa,
25. Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo 200—2010 metų priemonių planas,
26. Vidutinės trukmės laikotarpio infliacijos valdymo strategija,
27. Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų maţinimo 2007—2010 metų programa,
28. Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa ir programos įgyvendinimo priemonės.
Koordinuojama tarpinstitucinės programas Ūkio ministerija susiduria su šiomis problemomis:
 skirtingose programose iš principo numatytos tos pačios priemonės arba projektai, todėl
programos vykdytojams sudėtinga nurodyti skirtas lėšas ir pasiektą rezultatą;
 nemaţai priemonių įvykdoma vykdant kitas priemones (pvz. seminarų verslo klausimais
metu formaliai vykdomos ir Valstybinėje moterų ir vyrų lygių galimybių 2005—2009 m.
programoje numatytos priemonės, ir Nacionalinėje ţmonių su negalia socialinės integracijos 2003–
2012 metams programoje numatytos priemonės) – jų negalima išskaidyti į atskiras dalis.
Dėl šių prieţasčių dalyvaujančius institucijos daţnai atsiunčia informaciją ne pagal Strateginio
planavimo metodikoje numatytas formas, todėl praktiškai ne visada įmanoma pateikti susistemintą
analizę.

Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2007 metais Ūkio ministerija, vykdydama savo misiją ir siekdama 5 strateginių tikslų, vykdė
19 programų; įstaigos prie Ūkio ministerijos vykdė 9 programas. Ūkio ministerijos programoms
vykdyti buvo patvirtinta 1.033.357,6 tūkst. Lt (iš jų: 270.806,0 tūkst. Lt Europos Sąjungos lėšos,
65.979,0 tūkst. Lt bendrojo finansavimo uţtikrinimui skirtos lėšos, 533.793,6 tūkst. Lt, lėšos
perkeltos iš 2006 m.).
Detali informacija apie kiekvienai programai skirtų lėšų įsisavinimą pateiktą šios ataskaitos 2
priede „2007 m. vykdytoms programoms patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė―.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ūkio ministerija yra paskirta šių programų koordinuojančia institucija
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Programų „Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas―, „Inovacijos ir konkurencingumo
didinimas―, „Ekonominės plėtros programa―, „Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimas―,
„Veiksmų planas naftos sektoriuje― , „Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD
įgyvendinti)―, „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas―,
„Valstybės naftos produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas― asignavimai buvo įsisavinti itin gerai pagal planą arba beveik pagal planą (sutaupant asignavimus, efektyviai vykdant viešuosius
pirkimus).
Specialiosios valstybės rezervo naudojimo programos, Specialiosios investicijų skatinimo
programos,
Specialiosios programos „Smulkiojo ir vidutinio verslo mikrokreditavimas―,
Specialiosios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos asignavimai nebuvo pilnai
įsisavinti 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 persikelia į 2008
metus,
 Specialiosios investicijų skatinimo programos ne visi patvirtinti asignavimai buvo
panaudoti, nes Prioritetinių investuotojų skatinimo kriterijai buvo nustatyti tik metų pabaigoje
patvirtinus Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programą (2007 m. gruodţio 19 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1447); keturių investicijų skatinimo ir vieno įvaizdţio
formavimo projektų įgyvendinimas, kaip numatyta sutartyse, bus tęsiamas 2008 m., todėl skirtos
lėšos perkeltos į 2008 m.; šeši pramoninių parkų techninės dokumentacijos parengimo projektai dėl
uţsitęsiančių techninės dokumentacijos parengimo procedūrų bus įgyvendinami 2008 m., todėl
skirtos lėšos perkeltos į 2008 m.,
 Specialiosios programos „Smulkiojo ir vidutinio verslo mikrokreditavimas― lėšos gaunamos
iš palūkanų (palūkanos uţ mikrokreditus). Planuojama palūkanas kaupti iki 2012 m. pabaigos ir
2013 m. pradţioje jas panaudoti mikrokreditams,
 Specialiosios Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos asignavimų buvo
įsisavinta maţiau nei planuota, nes dalies projektų išlaidų deklaracijos nebuvo pateiktos iki metų
pabaigos. Kadangi Europos Komisijos sprendimai, kuriais skiriamos lėšos, nustato, kad lėšos gali
būti naudojamos atitinkamai iki 2008 m. lapkričio 30 d., 2009 m. lapkričio 30 d., 2010 m. lapkričio
30 d., o vykdomi projektai yra daugiamečiai, nepanaudotos lėšos bus įsisavintos vėlesniuose
projektų etapuose kitais metais.
Specialiosios pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programos (bendrojo
finansavimo lėšos) ir Specialiosios Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007—2013 metų
programos lėšos nebuvo įsisavintos, nes:
 specialiosios pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programos projekto
konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimas uţsitęsė (dalyviai vėlavo pateikti reikiamus dokumentus ir
paaiškinimus),
 specialiosios Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007—2013 metų programos
paramos įsisavinimui pradėti reikalingi teisės aktai – Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklės bei ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų
programų priedai buvo patvirtinti 2007 m. gruodţio 19 d., o įsigaliojo tik 2008 m. sausio 11 d..
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
2008—2010 metais ypatingą dėmesį Ūkio ministerija planuoja skirti šioms prioritetinėms
kryptims:
Užtikrinti tolygią ūkio plėtrą.
Toliau bus vykdomas VIRS atnaujinimas. Atsiţvelgiant į institucijų pateiktą medţiagą ir į
Ūkio ministerijos uţsakymu atliktų mokslinio tyrimo darbų „Lietuvos ūkio plėtros iki 2015 metų
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ilgalaikės strategijos atnaujinimas― bei „Lietuvos ūkio (ekonomikos) raidos įţvalga pagal regionines
ir pasaulio tendencijas― nuostatas rengiamas VIRS pakeitimo projektas.
Ūkio ministerijai atnaujinus VIRS įgyvendinimo ataskaitos rengimo gaires remiantis
ministerijų ir kitų institucijų pateikta informacija bus parengta VIRS įgyvendinimo 2007 metais
ataskaita. Ji rengiama siekiant stebėti ir analizuoti VIRS įgyvendinimo rezultatus bei pateikti
pasiūlymus dėl jų gerinimo.
Bus pradėtas naujas Lisabonos strategijos įgyvendinimo ciklas, atnaujinti pirmaeiliai
uţdaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės, po 2008 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadų
paskelbimo (2008—2010 m.). Numatoma parengti naują Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programą (toliau – Programa) 2008—2010 metams. Rengiant Programą, bus
atsiţvelgiama į Europos Vadovų tarybos 2008 m. išvadas, specifines rekomendacijas Lietuvai,
Jungtines ekonomikos augimo ir uţimtumo gaires 2008—2010 metams. Siekiant vykdyti Programos
priemonių įgyvendinimo kontrolę ir politinę prieţiūrą, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje 2008
metais numatoma surengti dvi tarpines Programos įgyvendinimo eigos perţiūras, o nuo 2009 metų –
kiekvieno ketvirčio pabaigoje informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl atnaujintos
Programos įgyvendinimo eigos Lietuvoje.
Gerinti verslo aplinką ir mažinti verslo administravimo naštą.
Toliau bus ieškoma formų ir būdų gerinti verslo aplinką ir maţinti verslo administravimo
naštą. Siekiant pradėti administracinės naštos maţinimo Lietuvoje darbus bei pradėti vykdyti
2007 m. ES Pavasario Europos Vadovų Taryboje prisiimtą įsipareigojimą bus nustatyti nacionalinės
administracinės naštos verslu sumaţinimo rodikliai bei sritys, kuriose bus maţinama administracinė
našta.
Stiprinti šalies ūkio konkurencinį potencialą.
2008–2010 metais ypatingą dėmesį planuojama skirti Investicijų skatinimo 2008–2013 metų
programos nustatytų tikslų ir uţdavinių įgyvendinimui: bus siekiama gerinti Lietuvos investicinę
aplinką ir kurti efektyvią tiesioginių vidaus ir uţsienio investicijų skatinimo sistemą, visų pirma
orientuotą į ilgalaikę šalies ūkio plėtrą, ekonomikos augimą ir visuomenės gerovę.
2008–2010 metais, investicijų skatinimo srityje, daug įtakos turės naujasis 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpis, kuriuo daug dėmesio bus skirta verslo inovatyvumo,
produktyvumo ir tarptautinio konkurencingumo didinimui.
Numatoma skatinti įmonių jungimąsi į bendradarbiavimo tinklus, inovacijų ir naujų
technologijų diegimą; šalinti kliūtis Lietuvos bendrovėms jungtis su bendrovėmis, įsteigtomis kitose
valstybėse narėse, maţinti teisinių bei administracinių procedūrų tokių jungimųsi metu naštą;
atnaujinti Inovacijų versle programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą 2007–2009 metams.
2007 metais planuojama surengti dvišalių komisijų ar darbo grupių, nagrinėjančių prekybinius ir
ekonominius bendradarbiavimo klausimus posėdţius su Baltarusija, Rusijos Federacijos Vyriausybe,
Lenkija, Ukraina, Kazachstanu.
Remti ir skatinti smulkų ir vidutinį verslą.
SVV sektoriaus skatinimo srityje prioritetinis dėmesys ir toliau bus skiriamas lankstesnėms ir
įvairesnėms verslo finansavimo formoms plėtoti (pirmiausia, rizikos kapitalo fondų investicijų
skatinimo modeliui diegti), verslumo skatinimui palankiai aplinkai kurti, o taip pat kokybiškai
viešųjų paslaugų verslui institucijų veiklai uţtikrinti, šiems tikslams panaudojant nacionalines bei
Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas. Taip pat artimiausiu metu numatoma atnaujinti
Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros strategines kryptis ir plėtros priemones, kurios turėtų uţtikrinti
SVV plėtrą ir konkurencingumo didėjimą tiek vidutiniu, tiek ilguoju laikotarpiu.
Efektyviai užbaigti pagal 2004—2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą teikiamos ES
struktūrinės paramos administravimą ir sėkmingai administruoti 2007—2013 ES struktūrinę
paramą.
2008 metais planuojama parengti pagal Ūkio ministerijos kompetenciją visus 2007—2013 ES
struktūrinę paramą administruojančius teisės aktus bei skelbti kvietimus teikti paraiškas paramai
gauti. Taip pat planuojama uţbaigti pagal 2004—2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą
teikiamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą.
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Tobulinti privatizavimo procedūras, kad jos taptų aiškesnės, skaidresnės. Lietuvos
Respublikos Seimui priėmus Vyriausybės pateiktus Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo
įstatymo ir Ţemės įstatymo pakeitimo įstatymų projektus bus rengiami juos įgyvendinantys
Vyriausybės nutarimai.
Užtikrinti patikimą, stabilią ir saugią Lietuvos energetikos veiklą, nekeliančią grėsmės
aplinkai, sudarančią palankias sąlygas tolesnei šalies pažangai, galinčią konkuruoti atviroje
tarptautinėje energijos rinkoje.
Uţtikrinti patikimą, stabilią ir saugią Lietuvos energetikos veiklą, nekeliančią grėsmės
aplinkai, sudarančią palankias sąlygas tolesnei šalies paţangai, galinčią konkuruoti atviroje
tarptautinėje energijos rinkoje.
Numatoma Lietuvos energetikos sistemą integruoti į Vakarų Europos, Skandinavijos šalių ir
Rytų energetikos sistemas. Subalansuoti energetikos sektorius, sudaryti tinkamas prielaidas naudoti
galimai įvairesnius pirminės energijos šaltinius, taikant moderniausias technologijas bei grieţtesnius
aplinkosaugos reikalavimus energetikos įmonėms.
Siekiant aukšto branduolinės saugos bei saugumo lygio eksploatuojant Ignalinos atominę
elektrinę, nutraukiant jos eksploatavimą ir tvarkant radioaktyviąsias atliekas, vykdyti Ignalinos
atominės elektrinės Saugos gerinimo programą, tinkamai rengtis Ignalinos atominės elektrinės
pirmojo bloko išmontavimui ir antrojo bloko eksploatavimo nutraukimui, atnaujinti ir įgyvendinti
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategiją. Įgyvendinant Nacionalinės energetikos strategijos
nuostatas dėl branduolinės energetikos tęstinumo Lietuvoje, tobulinti branduolinės energijos
panaudojimą reglamentuojančią teisinę bazę.
.
V. ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA LIETUVOS
RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŢETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI) VEIKLOS
TRUMPA APŢVALGA

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Veiklai turėjusių veiksnių apţvalga
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau - VTD) veikla ir rezultatai
priklauso nuo daugelio išorinių veiksnių, tiesiogiai ar dalinai įtakojančių turizmo plėtrą.
Nepasiteisino prognozė dėl euro įvedimo, maţais tempais didėja šalies pasiekiamumas, nespėta
įgyvendinti didţioji dauguma viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimo projektų, kuriems buvo
skirta 2004—2006 metų ES struktūrinių fondų parama.
Numatytus atvykstamojo turizmo augimo tempus pasiekti leido pagerėjusi įvaizdţio
formavimo ir rinkodaros veikla bei pagerėjęs turizmo paslaugų sektoriaus konkurencingumas.
Ţenklų vietinio turizmo tempų augimą sąlygojo aukšti ūkio plėtros tempai, darbo uţmokesčio
didėjimas bei santaupų gyventojams grąţinimas.
Vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai
VTD strateginio tikslo „Plėtoti vidaus ir atvykstamąjį turizmą šalyje―, pasiekimai buvo
vertinami pagal 3 efekto vertinimo kriterijus. Buvo planuota, kad įvykdţius numatytas priemones,
atvykstančiųjų ir vietinių turistų skaičius 2007 metais, lyginant su 2006 metais, išaugs 6 proc.,
uţsienio turistų vidutinės viešnagės trukmė padidės 2 proc., o atvykstamojo turizmo pajamos išaugs
10 proc.. Remiantis prognoziniais paskaičiavimais faktiškai atvykstančiųjų ir vietinių turistų skaičius
padidėjo 11 proc., uţsienio turistų vidutinės viešnagės trukmė išaugo nuo 6,2 iki 7,3 nakvynių, t.y.
planas įgyvendintas. Maţiau nei planuota padidėjo pajamos iš atvykstamojo turizmo
(preliminariomis Lietuvos banko prognozėmis, atvykstamojo turizmo pajamos nuo 2,84 mlrd. Lt
2006 metais išaugo iki 2,99 mlrd. Lt 2007 metais, t.y. padidėjo 5,3 proc.).
Siekdamas strateginio tikslo, VTD 2007 metais vykdė tris programas: „Nacionalinė turizmo
plėtojimo programa― (kodas 01.01), „Dalyvavimo vykdant strateginį šalies turizmo veiklos
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planavimą ir valstybės turizmo politiką programa― (kodas 01.03), „Lietuvos turizmo įvaizdţio
formavimo ir rinkodaros programa― (01.04).
Įgyvendinant Nacionalinę turizmo plėtojimo programą, didţiausias dėmesys buvos skiriamas
turizmo išteklių planavimo ir valdymo sistemos tobulinimui; viešosios infrastruktūros plėtrai;
paţangiausios pasaulio turizmo plėtros patirties perėmimui ir IT panaudojimui uţtikrinant geresnę
turizmo informacijos sklaidą.
Tobulinant turizmo plėtros planavimą ir administravimą, VTD atliko turistų Aukštaitijos
nacionaliniame parke srautų tyrimus, išleido statistikos leidinį „Lietuvos turizmo statistika 2006―,
uţtikrino PHARE projektų techninę prieţiūrą.
Plėtojant turizmo sektoriaus ţmoniškuosius gebėjimus, baigtas įgyvendinti projektas
„Apskričių ir savivaldybių administracijų ţmogiškųjų išteklių turizmo gebėjimų vystymas ir
tobulinimas― (projekto įgyvendinimo metu apmokyta 165 apskričių ir savivaldybių darbuotojų,
atsakingų uţ turizmo plėtrą, bei turizmo informacijos centrų darbuotojai); surengti 9 mokymai,
kuriuose apmokyta 420 viešojo sektoriaus darbuotojų bei darbuotojų dirbančių pagal verslo
liudijimui (gidai, kaimo turizmo paslaugų teikėjai); parengtas turizmo terminijos ţodyno projektas.
Plėtojant kultūrinio turizmo infrastruktūrą, buvo organizuotas Nacionalinių autoturizmo trasų
specialiojo plano rengimas (darbų pagal sutartį uţbaigimas planuojamas 2008 metais); parengtas
Jono Pauliaus II piligrimų kelio stendų ir nuorodų įrengimo projektas.
Plėtojant aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūrą, buvo atlikti mobilių prieplaukų pontonų ir jų
įrenginių tvirtinimo darbai Nemuno upės turistinėje trasoje; atlikti mobiliųjų prieplaukų pontonų
parengimo ţiemos sezonui darbai; baigtas rengti Nacionalinių dviračių turizmo trasų specialusis
planas; vykdomi Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano rengimo darbų programoje
numatyti darbai.
Remiant kaimo turizmo ir tradicinių amatų plėtrą, surengtas II-is kaimo turizmo kongresas
„Tautinis identitetas, kokybė ir ekonominiai veiksniai kaimo turizmo versle―.
Plėtojant kurortų ir kurortinių teritorijų infrastruktūros potencialą ir jo panaudojimą, Lietuvos
kurortuose įgyvendinti kultūriniai renginiai sezoniškumui maţinti (Birštone – 3, Druskininkuose – 5,
Neringoje – 5, Palangoje – 4 kultūriniai renginiai).
2007 metais aktyviai dalyvauta tarptautinių organizacijų veikloje: dalyvauta JT Pasaulio
turizmo organizacijos, Europos kelionių komisijos, Baltijos jūros šalių kelionių komisijos veikloje.
Kartu su JT Pasaulio turizmo organizacija 2007 m. vasario 28—kovo 1 d. surengtas tarptautinis
seminaras „Darnioji turizmo plėtra Vidurio ir Rytų Europoje―.
Uţtikrinant Lietuvos turizmo informacijos atnaujinimą ir viešą pateikimą Nacionalinėje turizmo
informacijos sistemoje publikuota informacija apie 417 naujų objektų (šiuo metu sistemoje yra 35839
turizmo objektai ir 4207 dokumentai, iš jų internete publikuojami 15835 turizmo objektai ir 500
dokumentų). Atsiţvelgus į tai, kad įgyvendinant Lietuvos turizmo informacijos centrų steigimo
2006—2008 m. programos priemones numatyta steigti turizmo informacijos centrą Italijoje,
Nacionalinėje turizmo informacijos sistemoje baigiama įdiegti italų kalba. 2007 metais pradėta rengti
Nacionalinės turizmo informacijos sistemos plėtros ir modernizavimo galimybių studija ir techninė
sistemos pertvarkymo uţduotis.
Įgyvendinant Lietuvos turizmo įvaizdţio formavimo ir rinkodaros programą, buvo siekiama
išplėsti turizmo galimybių pristatymą vidaus ir tarptautinėse rinkose: Lietuvos turizmo galimybės
pristatytos 20-tyje tarptautinių turizmo parodų; organizuotas viešojo sektoriaus (turizmo informacijos
centrų) dalyvavimas parodoje VIVATTUR; parengta, išleista ir išplatinta 12 pavadinimų 11 uţsienio
kalbų informacinių reklaminių turizmo leidinių 470 tūkst. egz. tiraţu; organizuotos 6 verslo misijos
uţsienyje Lietuvos turizmo verslo atstovams; organizuotos 4 bendros Baltijos šalių verslo misijos;
atnaujinta fotobiblioteka; priimta ir aptarnauta 280 ţurnalistų iš 24 uţsienio šalių; organizuota BBC
reklamos kampanija; vykdytos elektroninės rinkodaros akcijos; parengta ir patalpinta informacija
apie Lietuvą Europos kelionių komisijos portale www.VisitEurope.com 5 kalbomis; įsteigtas
Lietuvos turizmo informacijos centras Romoje; koordinuota 7 veikiančių turizmo informacijos centrų
(Vokietijoje, Rusijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Anglijoje) veikla.
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Vykdant „Dalyvavimo vykdant strateginį šalies turizmo veiklos planavimą ir valstybės turizmo
politiką programą― buvo parengta Nacionalinė turizmo plėtros 2007—2010 metų programa (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas Nr. 944); Kaimo turizmo ir tradicinių
amatų 2007—2013 metų plėtros programa (2007 m. birţelio 7 d. Ūkio ministro ir Ţemės ūkio
ministro įsakymas Nr. 4-232/3D-288); Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 2, 5, 11, 14, 15, 19, 23
straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projektas;
dokumentai dėl kurortinių teritorijų statuso suteikimo Ignalinai, Strigailiškiui ir Palūšei (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimas Nr. 688 ); dokumentai dėl kurortinės
teritorijų statuso suteikimo Anykščiams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d.
nutarimas Nr. 722 ); Lietuvos turizmo įvaizdţio formavimo ir rinkodaros 2008 metų planas,
dokumentai dėl kurortinių teritorijų statuso suteikimo Trakams. 2007 metais buvo patikslinta
(pakeista) ne maţai anksčiau parengtų dokumentų: Valstybės ilgalaikės strategijos turizmo dalis;
Turizmo informacijos centrų steigimo uţsienyje programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007
m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 21-765); kurorto statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms
reikalavimų aprašas, kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms aprašas ir
kurorto ar kurortinės teritorijos statuso suteikimo gyvenamosioms vietovėms ir t panaikinimo
taisyklės (LRV 2007 m. sausio 31 d. nutarimas NR. 133); Rekomenduojama kaimo turizmo,
nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo tvarka (VTD direktoriaus 2007 m.
sausio 18 d. įsakymas Nr. V- 3); standartinės turizmo paslaugų teikimo sąlygos (VTD direktoriaus
2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-44 ). Išduota 10 planavimo sąlygų rengti apskričių ir
savivaldybių teritorijų planavimo dokumentus.
Taip pat buvo dalyvauta rengiant 2007—2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos turizmo dalį ir Jono Pauliaus II piligrimų
kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007—2013 m. programą
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimas Nr. 842).
Vykdant Turizmo įstatymu deleguotas valstybinio reguliavimo funkcijas, VTD 2007 metais
išdavė 254 kelionės organizatorių ir 154 kelionės agentūrų paţymėjimus; 311 gidų ir 299 kelionės
vadovų paţymėjimus; klasifikavo 184 apgyvendinimo paslaugas teikiančias įmones; koordinavo 46
turizmo informacijos centrų veiklą; koordinavo savivaldybių veiklą įgyvendinant nacionalinės
turizmo plėtros programos priemones.
Be aukščiau išvardintų veiklų, 2007 metais VTD pateikė statistinę informaciją Pasaulio
turizmo organizacijai; parengė leidinius „Lietuvos turizmo produktas 2007― ir „Lietuvos turizmo
statistika 2006―; atlikto turistų srautų tyrimus Aukštaitijos regione, dirbo Vartotojų teisių apsaugos
srityje - parengė Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašą (Vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir
VTD 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 20 V-34/1-122), Rekomendacijų dėl kompensacijų uţ
netinkamai suteiktas turizmo paslaugas apskaičiavimo tvarkos projektą; 50 išvadų Vartotojų teisių
apsaugos tarnybai dėl turistų skundų; 3 išvadas teismams dėl turistų skundų; surengė 2 kelionių
organizacijų darbuotojų mokymus ir pasitarimą su Konkurencijos tarnyba dėl klaidinančios
reklamos naudojimo turizmo srityje).
Prioritetinės kryptys:
 įgyvendinti Nacionalinės turizmo plėtros 2007—2010 metų programos priemones,
 įgyvendinti Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo
reikmėms 2007—2013 m. programos priemones,
 įgyvendinti Kaimo turizmo ir tradicinių amatų 2007—2013 metų plėtros programos
priemones,
 parengti ir įgyvendinti Lietuvos turizmo prekės ţenklo įtvirtinimo strategiją.
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Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
Veiklai turėjusių veiksnių apţvalga
2007 metais išoriniai veiksniai skirtingai įtakojo Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos
prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) veiklą. Rinkos santykių įsigalėjimas sustiprino rinkos
prieţiūros vaidmenį. Stabilus ekonomikos augimas sąlygojo geresnės kokybės ir saugesnių produktų
paklausą. Sukurti ne maisto produktų saugos kontrolės teisiniai pagrindai įgalino efektyviau vykdyti
rinkos prieţiūrą. Nepakankamai susiformavusi verslo paslaugų infrastruktūra, finansinių ir
ţmogiškųjų ištekių trūkumas, dalies visuomenės nepakankamas sąmoningumas maţino vykdomos
kontrolės efektyvumą. ES viduje atsirado naujos galimybės sėkmingiau vykdyti rinkos prieţiūrą.
Iškilus galimybei ekonomikos plėtros sulėtėjimui, į rinką gali būti pradėta tiekti daugiau pavojingų
produktų.
Vidiniai veiksniai – darbas, orientuotas į ES reikalavimus, pagal priskirtas funkcijas sukurta
valdymo struktūra ir vidaus kontrolės sistema, tinkama veiklos planavimo ir sprendimų priėmimo
sistema padėjo Inspekcijai efektyviai vykdyti rinkos prieţiūrą. Dar buvo jaučiamas specialistų,
mokančių uţsienio kalbas trūkumas. Nepakankamas informacinės sistemos vystymas ir palaikymas.
Vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai
Inspekcijos strateginis tikslas „Uţtikrinti efektyvią ne maisto produktų rinkos prieţiūrą,
suderintą su Europos Sąjungos teise―, vertinant pagal efekto vertinimo kriterijų „Produktų,
atitinkančių saugos ir kokybės reikalavimams― įvykdytas pagal planą.
Siekdama strateginio tikslo, Inspekcija 2007 metais vykdė tris programas: „Rinkos kontrolė―
(kodas 01.01), „Laboratoriniai bandymai, vykdant rinkos prieţiūrą― (kodas 01.02), „Specialioji
produktų kokybės kontrolės programa― (kodas 88.01).
Programos „Rinkos kontrolė― tikslas „Uţtikrinti, kad vartotojui būtų teikiamos saugios,
tinkamai paţenklintos ir kokybiškos ne maisto prekės ir paslaugos― pagal rezultato vertinimo
kriterijus pilnai pasiektas (rezultato kriterijaus „Patikrintų prekių, atitinkančių nustatytiems saugos ir
kokybės reikalavimams― planinis rodiklis 73 procentai nuo patikrinto kiekio, faktinis – 76 procentai;
rezultato kriterijaus „Patikrintų paslaugų, atitinkančių nustatytiems saugos ir kokybės
reikalavimams― planinis rodiklis 46 procentai, faktinis – 48,5 procentai).
Įgyvendinant programą „Rinkos kontrolė― buvo vykdoma sisteminga prevencinė ne maisto
produktų rinkos prieţiūra, išaiškinant prekes ir paslaugas, neatitinkančias privalomųjų ir
deklaruojamų rodiklių. Pagrindinė priemonė - „Kontroliuoti ūkio subjektus ir tirti vartotojų
skundus―. Rinkos kontrolės planas viršytas 4,6 procento. Patikrinimų, kurių metų buvo nustatyti
paţeidimai, 3 procentais daugiau nei 2006 metais, tai patvirtina Inspekcijos veiklos efektyvumą.
2007 metais rinkoje nustatyti 54 pavojingi gaminiai. Įgyvendinant Produktų saugos įstatymą, 2007
metais surašyti ir perduoti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarybai 34 šio įstatymo paţeidimo
protokolai, 2 Reklamos įstatymo paţeidimų protokolai. Uţ nustatytus 1255 teisės aktų reikalavimų
paţeidimus taikytos administracinės nuobaudos. Toliau buvo stiprinami administraciniai gebėjimai.
Per metus Inspekcijoje įsidarbino 17 darbuotojų, atleisti 8 darbuotojai. 42 (44 proc.) darbuotojų buvo
uţtikrintas karjeros augimas.
Trys darbuotojai dalyvavo ES darbo grupių 7 posėdţiuose. Bendradarbiavimui tarp rinkos
prieţiūros institucijų 6 susitikimuose dalyvavo 9 darbuotojai.
2007 metais sistemingai buvo kontroliuojami ūkio subjektai ir tiriami vartotojų skundai dėl
degalų kokybės.
Įgyvendinant investicijų projektą „Centralizuotos VNMPI informacinės sistemos sukūrimas―
įsigyta įranga, uţtikrinanti patikimą ir stabilų Inspekcijos informacinės sistemos ir kompiuterių
tinklo veikimą. Sudarytos galimybės Inspekcijos LAN sukūrimui. Įvykdţius investicijų projekte
numatytas priemones, sumaţėjo ne maisto produktų rinkos prieţiūros informacinės sistemos RIPRIS
ir kompiuterių tinklo administravimo kaštai, duomenų praradimo rizika, pagerėjo duomenų saugos
rizikos valdymo proceso diegimo galimybės, efektyvesniu tapo informacinės sistemos vartotojų
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valdymas, paspartėjo reagavimas į klaidas ir sutrikimus, pagerėjo nelicencijuotos programinės
įrangos naudojimo kontrolė.
Inspekcija surengė 73 seminarus verslininkams, suteikė 13630 konsultacijas vartotojams ir
verslininkams, paskelbė 435 įvairaus pobūdţio informacijos visuomenės informavimo priemonėse,
dalyvavo 54 televizijos ir 60 radijo laidų.
2007 metais Inspekcija dalyvavo Europos Komisijos remiamame Vokietijos Hamburgo
sveikatos ir vartotojų apsaugos įstaigos koordinuojame produktų saugos kontrolės projekte
„Bendradarbiavimas su muitine ir rinkos prieţiūros institucijomis Baltijos šalių regione
elektrotechnikos gaminių (ţemųjų įtampų direktyva), asmeninių apsauginių priemonių (AAP
direktyva) ir Bendrosios produktų saugos direktyvos apimtyje―; Europos Produktų Saugos Forumo
PROSAFE inicijuotame projekte „EMARS― „Rinkos prieţiūros stiprinimas vadovaujantis gera
praktika― bei Elektros tinklo ilgiklių saugos projekte.
Programos „Laboratoriniai bandymai, vykdant rinkos prieţiūrą― tikslas „Laboratoriniais
bandymais nustatyti atrinktų ne maisto produktų atitikimą nustatytiems reikalavimais― pagal
rezultato vertinimo kriterijų „Išbandytų naftos produktų ir biodegalų procentas nuo atrinktų―
pasiektas 100 proc.
Įgyvendinant šią programą, buvo atliekami bandymai Šiaulių naftos produktų bandymų
laboratorijoje ir kitose laboratorijose; buvo įgyvendinamas tęstinis investicijų projektas „Suskystintų
naftos dujų ir alyvos laboratorinių bandymų diegimas; pradėtas įgyvendinti investicijų projektas
„Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos rekonstrukcija―. Tai pat Inspekcija teikė Aplinkos
ministerijai tikslesnę informaciją apie benzino ir dyzelino kokybės rodiklius pagal Lietuvos
standartų LST EN 14274 „Automobiliniai degalai. Benzino ir dyzelino kokybės įvertinimas. Degalų
kokybės prieţiūros sistema (DKPS)" ir LST EN 14275 „Automobiliniai degalai. Benzino ir dyzelino
kokybės įvertinimas. Ėminių ėmimas iš degalų įpylimo įtaisų degalinėse ir didmeninės prekybos
vietose" reikalavimus. Ši informacija reikalinga degalų kokybės kontrolės rezultatų ataskaitoms
Europos Komisijai parengti bei vartotojų skundų tyrimui.
Specialiosios produktų kokybės kontrolės programos tikslas „Kontroliuoti įmonių, su kuriomis
sudarytos sutartys, realizuojamos produkcijos kokybės kontrolę. Uţtikrinti ūkio subjektų, vartotojų
uţsakytų kokybės ekspertizių atlikimą― pagal rezultato kriterijų „Kokybės reikalavimų uţtikrinimas
AB „ACHEMA― pasiektas 100 procentų, pagal rezultato kriterijų „Pripaţinta kokybės ekspertizių―
pasiektas 100 procentų.
Įgyvendinant Specialiąją produktų kokybės kontrolės programą vykdoma nuolatinė
gaminamos ir realizuojamos produkcijos kontrolė AB „ACHEMA―. Pagal ūkio subjektų uţsakymus
2007 metais atlikta 50 produktų saugos bei kokybės ekspertizių.
2007 metais su Informacinės visuomenės plėtros komitetu buvo vykdoma tarpinstitucinė
priemonė „Centralizuotos VNMPI informacinės sistemos sukūrimas― bei tarpinstitucinės
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007—2010 metų strategijos įgyvendinimo priemonių plano
priemonės.
Prioritetinės kryptys:





kokybės vadybos sistemos įdiegimas;
Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos akreditavimo darbų vykdymas;
Bendradarbiavimo su vartotojų organizacijomis plėtra;
Tarptautinio bendradarbiavimo plėtra.
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Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos
Veiklai turėjusių veiksnių apţvalga
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau –VEI) veiklai teigiamos
įtakos turi tai, kad vykdant Energetikos ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose numatytas funkcijas
glaudţiai bendradarbiaujama su įgaliotomis energetikos įrenginių techninės būklės tikrinimo
įstaigomis, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos.
Veiklai neigiamos įtakos turi tai, kad VEI priversta nuomotis patalpas, nes neturi savų. AB
„VST― vienašališkai nutraukus patalpų nuomos sutartį VEI Klaipėdos teritoriniam skyriui teko
persikraustyti į kitas patalpas. VEI Kauno teritorinis skyrius 2007 metais taip pat gavo įspėjimą, kad
bus nutraukta uţimamų patalpų nuomos sutartis.
Vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai
VEI strateginis tikslas „Siekti, kad statant ir eksploatuojant energetikos objektus bei
energetikos įrenginius nebūtų paţeidţiami norminių teisės aktų reikalavimai, o šie objektai ir
įrenginiai būtų eksploatuojami patikimai, efektyviai ir saugiai―, vertinant pagal efekto vertinimo
kriterijų „Teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, paţeidimų sumaţėjimas energetikos
objektuose ir įrenginiuose (vieno patikrinimo metų nustatytų teisės aktų paţeidimų kiekio vidurkio
sumaţėjimas procentais, lyginant su praėjusiais metais)― įvykdytas geriau nei planuota (planuotas
vieno patikrinimo metų nustatytų teisės aktų paţeidimų kiekio vidurkio sumaţėjimas 2 proc.,
pasiekta 2,1 procento t.y. metinis planas įvykdytas 105 proc.).
Siekdama strateginio tikslo, VEI 2007 metais vykdė dvi programas: „Energetikos objektų bei
energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo programa― ir „Specialioji programa,
finansuojama iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų―.
Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo programos tikslo
„Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinė kontrolė― rezultatai geresni nei planuota
(pagal rezultato vertinimo kriterijų „Geresnė eksploatuojamų ar numatomų eksploatuoti energetikos
įrenginių būklė, tikrinant randama maţiau paţeidimų (teisės aktų paţeidimų, nustatytų vieno
patikrinimo metu, vidutinis kiekis vnt.― planinis rodiklis 14,7, faktinis – 14,4).
Įgyvendinant Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo
programą atlikta statomų ir eksploatuojamų energetikos objektų ir įrenginių techninės būklės,
efektyvumo, energijos išteklių valstybės ir rezervinių atsargų 5562 patikrinimai― (planuota tik 4350);
dalyvaujant energetikos objektų, įrenginių avarijų ir jų darbo sutrikimų tyrimuose, nelaimingų
atsitikimų bei skundų nagrinėjimuose atlikta 549 patikrinimai (planuota tik 250 patikrinimų),
vertinant naujų ir rekonstruotų statinių energetikos įrenginių atitikties projektui ir tinkamumo
naudoti įvertinimuose atlikta 44709 patikrinimai (planuota 18000), atestuota 10027 energetikos
objektus ir įrenginius projektuojantys, statantys bei eksploatuojantys specialistai ir vadovai (planuota
atestuoti 8000 asmenų); atlikta 429 įmonių ir verslininkų, pateikusių paraišką energetikos įrenginių
statybos (montavimo) ir eksploatavimo darbams patikrinimai (planuota 150 patikrinimų).
Specialiosios programos, finansuojamos iš biudţetinių įstaigų pajamų įmokų, lėšomis buvo
prisidėta prie Energetikos objektų bei energetikos įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo
programos priemonių įgyvendinimo.

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos
Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas)
strateginis tikslas „Sureguliuoti įmonių restruktūrizavimo ir įmonių bankroto procesus taip, kad
įmonių restruktūrizavimo ir įmonių bankroto procedūros būtų vykdomos aiškiai, greitai, efektyviai
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bei skaidriai― įvykdytas geriau nei planuota (pagal efekto vertinimo kriterijų „Nemokių įmonių
skaičiaus sumaţėjimas (likviduotų dėl bankroto įmonių ir restruktūrizuotų įmonių skaičius per
metus)― planinis rodiklis 600, faktinis 756).
Siekdamas strateginio tikslo, Departamentas 2007 metais vykdė programą „Įmonių
restruktūrizavimas ir bankrotas―.
Programos „Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas― tikslas „Sureguliuoti įmonių
restruktūrizavimo ir įmonių bankroto procesus taip, kad įmonių restruktūrizavimo ir įmonių
bankroto procedūros būtų vykdomos aiškiai, greitai, efektyviai bei skaidriai― pasiektas (pagal
numatytus rezultato kriterijus „Laikinų finansinių sunkumų turinčių įmonių konkurencingumo
didėjimas (sk. per metus)― planinis rodiklis - 2 įmonės , faktinis – 3 įmonės; „Vidutinės įmonių
bankroto procesų trukmės sumaţėjimas (skaičiuojama baigtų įmonių bankroto procesų per
laikotarpį nuo 1993 m. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos vidutinė įmonių bankroto procesų
trukmė mėnesiais)― planinis rodiklis - 25 mėn., faktinis - 21 mėn.).
Įgyvendinant programą Departamentas vykdė įmonių finansinės atskaitomybės duomenų
analizę; teisės aktų, reglamentuojančių įmonių restruktūrizavimo procesą, tobulinimą;
restruktūrizuojamų įmonių veiklos duomenų analizę; restruktūrizuojamų įmonių administratorių
atestavimo organizavimą; duomenų bazės formavimą ir tvarkymą; įmonių restruktūrizavimo procesų
kontrolę; įmonių restruktūrizavimo procesų informacinės duomenų bazės formavimą ir tvarkymą;
rengė ir teikė informaciją apie įmonių restruktūrizavimo procesus „Valstybės ţinių― priede ir
internete; analizavo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių veiklos duomenis; tobulino, teisės
aktus, reglamentuojančius įmonių bankroto procesą; organizavo bankrutuojančių įmonių
administratorių ir jų padėjėjų atestavimą; vykdė įmonių bankroto procesų kontrolę ir įmonių bankroto
administratorių veiklos kontrolę; derino Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių
administratoriaus kandidatūrą.
Prioritetinės kryptys:
 parengti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo projektą ir pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei. Tikslas – sudaryti geresnes sąlygas įmonėms išsaugoti ir plėtoti veiklą.
 parengti Fizinių asmenų bankroto įstatymo projektą (koncepciją) ir Nemokumo kodekso
(įstatymo) projektą, vadovaujantis stebėsenos išvadomis bei pagal Mokslinių tiriamųjų darbų,
nagrinėjusių asmenų nemokumo problemas, išvadas.
 toliau vykdyti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų prieţiūrą ir įmonių bankroto
administratorių veiklos kontrolę.
Ūkio ministras

Vytas Navickas
_________________
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1 priedas
VERTINIMO KRITERIJŲ
(EFEKTO, REZULTATO IR PRODUKTO) 2007 M.
SUVESTINĖ

1. Uţtikrinti ekonomikos augimą, gerinant aplinką verslui ir investicijoms.

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Bendrojo vidaus produkto
realus prieaugis, proc.
2. Sukauptų tiesioginių uţsienio
investicijų apimčių kitimas, mln.
Lt
3. Išgaunamosios ir
apdirbamosios pramonės
realizuotos produkcijos apimčių
kitimas, lyginant su praėjusiais
metais, proc.
4. Energijos vartojimo
efektyvumo padidėjimas, proc.
Rezultato:
1. Parengtos ilgalaikių
strateginių planavimo
dokumentų naujos redakcijos
Produkto:
1. Mokslinių tyrimų darbų
panaudojimas, proc.
2. Aktualizuotų duomenų bazių,
eksploatuojamų ar priţiūrimų
ministerijoje skaičius, vnt.
3. Ministerijos darbuotojų
kompiuterinio raštingumo
ugdymas ECDL lygiui pasiekti,
proc.
4. Dalyvavimas ES institucijų
darbo grupių veikloje, proc.
Rezultato:
1. Sukurta ilgalaikių (ne maţiau
kaip 5 metams) kvalifikuoto
darbo vietų
Produkto:
1. Įgyvendinti investuotojų
skatinimo projektai
2. Organizuotų tyrimų, studijų ir
panašių priemonių skaičius
3. Įrengti pramoniniai parkai
4. Sukurtas investicinės aplinkos
palyginimo modelis
5. Parengta rinkodaros
investuotojų pritraukimo

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-01-01

5,3

8,7

164,2

E-01-02

23,3

*

Nepalyginami
duomenys

E-01-03

11

*

Nepalyginami
duomenys

E-01-04

2

3

150,0

R-01 01-01-01

1

1

100,0

P-01 01-01-01-02

90,0

97,0

107,8

P-01 01-01-01-03

16

26

162,5

P-01 01-01-01-04

95,0

0,0

0,0

P-01 01-01-01-05

100,0

100,0

100,0

160

Nėra
informacijos

Nepalyginami
duomenys

P-88 10-01-01-01

4

7

175,0

P-88 10-01-01-02

8

7

87,5

P-88 10-01-02-01
P-88 10-01-03-01

2
1

0**
1

0,0
100,0

P-88 10-01-04-01

1

1

100,0

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-88 10-01-01
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Vertinimo kriterijus
koncepcija
Rezultato:
1. Administruojamos paramos
apimtis pagal sudarytas su ES
struktūrinių fondų paramos
gavėjais sutartis, procentais nuo
BPD 2004-2006 m. nustatytos
sumos
Produkto:
1. Administruojamų privačių
verslo subjektų projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
2. Administruojamų viešųjų
verslo aplinkos gerinimo
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
3. Administruojamų energijos
tiekimo stabilumą, prieinamumą
ir didesnį energetikos
efektyvumą uţtikrinančių
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
4. Administruojamų turizmo
viešosios infrastruktūros
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
5. Administruojamų turizmo
rinkodaros ir informavimo
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
Rezultato:
1. Numatomos pritraukti
privataus kapitalo investicijos,
mln. eurų
2. Lyginamųjų energijos sąnaudų
ar nuostolių sumaţėjimas
renovuotuose objektuose,
įgyvendinus projektus, proc.
3. Sukurtų naujų arba išplėtotų
esamų turizmo traukos centrų
skaičius
4. Bendras numatomų sukurti
darbo vietų skaičius, vnt.
Produkto:

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

100,0

103,5

103,5

P-88 05-01-01-02

45

108

240,0

P-88 05-01-01-03

15

54

360,0

P-88 05-01-01-04

54

125

231,0

P-88 05-01-01-05

6

45

750,0

P-88 05-01-01-06

2

6

300,0

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

50,0

74,2

148,4

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

10

77

770,0

R-60 21-01-03
R-60 22-01-03

5-10

76

760,0

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

50

674

1348,0

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-88 05-01-01
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Vertinimo kriterijus
1. Privačių verslo subjektų
projektų, kurių įgyvendinimui
suteikta ES struktūrinių fondų
parama, skaičius
2. Viešųjų verslo aplinkos
gerinimo projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
3. Energijos tiekimo stabilumą,
prieinamumą ir didesnį
energetikos efektyvumą
uţtikrinančių projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
4. Turizmo viešosios
infrastruktūros projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
5. Turizmo rinkodaros ir
informavimo projektų, kurių
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinių fondų parama,
skaičius
Rezultato:
1. Numatomos pritraukti
privataus kapitalo investicijos,
mln. Lt
2. Energijos transportavimo
nuostolių sumaţėjimas
(proc.)/atnaujintuose viešosios
paskirties pastatuose sutaupytas
energijos kiekis (Gwh)
3. Numatomos sukurti darbo
vietos, vnt.
Produkto:
1. Įmonių mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų ir
šią veiklą skatinančių viešųjų
subjektų projektų, kuriems
įgyvendinti suteikta ES
struktūrinė parama, skaičius
2. Privačių verslo subjektų
projektų, kuriems įgyvendinti
suteikta ES struktūrinė parama,
skaičius
3. Viešųjų verslo aplinkos
gerinimo projektų, kurių

Vertinimo
kriterijaus kodas
P-60 21-01-01-01
P-60 22-01-01-01

Metinis
planas
45

Įvykdyta
90

Įvykdymas
procentais
200,0

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

15

50

333,0

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

54

106

196,0

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

6

45

750,0

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

2

6

300,0

R-64 11-01-01
R-64 12-01-01

25

0

0,0

R-64 11-01-02
R-64 12-01-02

10

0

0,0

R-64 11-01-01
R-64 12-01-01

10

0

0,0

P-64 11-01-01-01
P-64 12-01-01-01

20

0

0,0

P-64 11-01-02-01
P-64 12-01-02-01

500

0

0,0

P-64 11-01-02-02
P-64 12-01-02-02

10

0

0,0

54

Vertinimo kriterijus
įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinė parama, skaičius, vnt.
4. Lietuvos elektros ir dujų rinkų
integracijai į ES bendrąsias
elektros ir dujų vidaus rinkas
uţtikrinančių bei energijos
tiekimo patikimumą ir saugumą
didinančių projektų, kuriems
įgyvendinti suteikta ES
struktūrinė parama, skaičius
5. Turizmo infrastruktūros ir
informacijos sklaidos projektų,
kurių įgyvendinimui suteikta ES
struktūrinė parama, skaičius
6. Energijos gamybos ir
vartojimo efektyvumą bei
atsinaujinančių energijos išteklių
vartojimą uţtikrinančių projektų,
kuriems įgyvendinti suteikta ES
struktūrinė parama, skaičius
Rezultato:
1. Bus prisidėta prie Ūkio plėtros
politikos įgyvendinimo
programos tikslo įgyvendinimo,
proc.
Produkto:
1. Nupirkta prekių ir paslaugų,
tūkst. Lt

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-64 11-01-03-01
P-64 12-01-03-01

5

0

0,0

P-64 11-01-04-01
P-64 12-01-04-01

15

0

0,0

P-64 11-01-05-01
P-64 12-01-05-01

60

23

38,0

R-88 01-01-01

100,0

100,0

100,0

P-88 01-01-01-01

300,0

141,0

47,0

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

17

*

Nepalyginami
duomenys

R-88 04-01-01

5200

*

R-88 04-01-02

70,3

*

Nepalyginami
duomenys
Nepalyginami
duomenys

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

8
950

18
1025

P-88 04-01-03-01

11000

Vertinimo
kriterijaus kodas

*- oficialūs duomenys dar neţinomi
**- parkai 2007 m. neįrengti, bet parengti 6 techninės dokumentacijos projektai

2. Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtrą.

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Verslumo lygis (įmonių
skaičius 1000 gyventojų)
Rezultato:
1. Naujai įregistruotų įmonių
skaičius
2. Maţų ir vidutinių įmonių
darbuotojų dalis bendrame šalies
dirbančiųjų skaičiuje
Produkto:
1. Įgyvendintų projektų skaičius
2. Finansinę paramą gavusių
smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų skaičius
3. Ūkio subjektų, kuriems

Vertinimo
kriterijaus kodas
E-02-01

225,0
107,9

2007 m. balandţio 23 d. ūkio

55

Vertinimo kriterijus
suteiktos informacinės,
konsultacinės, mokymo
paslaugos per LSVVPA, skaičius

4. Ūkio subjektams suteiktų
informacinių, konsultacinių,
mokymo paslaugų valandų
skaičius
Rezultato:
1. Mikroįmonių apyvarta, mln.Lt
Produkto:
1. Mikrokreditais pasinaudojusių
smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų skaičius

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais
ministro įsakymu Nr. 4-155
„Dėl viešosios įstaigos
Lietuvos smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros agentūros
likvidavimo" priimtas
LSVVPA savininko
sprendimas ją likviduoti, todėl
vertinio kriterijaus pasiekimo
vertinimas netenka prasmės.
Vis dėlto, per 2007 m. I
pusmetį LSVVPA interneto
svetainę aplankė ~150 tūkst.
lankytojų
35849
128,0

Vertinimo
kriterijaus kodas

Metinis
planas

P-88 04-01-03-02

28000

R-88 11-01-01

13000

*

Nepalyginami
duomenys

330

453

137,3

P-88 11-01-01-01

* -oficialūs duomenys dar neţinomi

3. Remti aktyvesnį įmonių skverbimąsi į pasaulio rinkas, didinti Lietuvos pramonės
konkurencingumą, skatinant inovacijų diegimą ir produktyvumo didėjimą.
Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Lietuvos ekonomikos
konkurencingumo indeksas
2. Išgaunamojoje ir
apdirbamojoje pramonėje
sukuriamos bendrosios
pridėtinės vertės padidėjimas,
proc.
Rezultato:
1. Darbo našumo pokyčiai
pramonėje (vieno darbuotojo per
1 val. sukuriama pridėtinė vertė),
Lt
2. Verslo sektoriaus išlaidos
moksliniams tyrimams,
technologijų plėtojimui ir
inovacijoms, proc. nuo BVP
Produkto:
1. Paremtų inovacijų skatinimo

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-03-01

39

38

102,6

E-03-02

10,6

*

Nepalyginami
duomenys

R-03 01-01-01

38,6

*

Nepalyginami
duomenys

R-03 01-01-02

0,2

0,2

100,0

7

8

114,3

Vertinimo
kriterijaus kodas

P-03 01-01-01-01

56

Vertinimo kriterijus
paslaugų teikėjų projektų
skaičius per metus
2. Paremtų inovacinių projektų
(tarp jų ir EUREKA) skaičius
per metus
3. Paremtų išradimo patentų
skaičius per metus
4. Organizuotų tyrimų, studijų,
seminarų ir panašių priemonių
skaičius per metus
5. Paremtų bendrų verslo ir
mokslo bendradarbiavimo
projektų skaičius per metus
6. Paremtų atitikties įvertinimo
įstaigų veiklos tobulinimo
projektų skaičius per metus
7. Tarplaboratoriniuose
palyginamuosiuose bandymuose
dalyvavusių įmonių skaičius per
metus
8. Paremtų vadybos sistemas
įdiegusių įmonių skaičius per
metus
9. Paremtų antrinių ţaliavų
išskyrimo iš buitinių atliekų
srauto ir perdirbimo projektų
skaičius per metus
10. Sutvarkytų pavojingų atliekų
kiekis per metus, tūkst. t
Rezultato:
1.Investicijų apimtys mln. Lt iš
tiesiogiai realizuotų projektų
2. Eksporto padidėjimas iš
tiesiogiai realizuotų projektų,
mln. Lt
Produkto:
1. Surengtų verslo renginių
skaičius
2. Suteiktų konsultaciniųinformacinių paslaugų įmonėms
skaičius
3. Dėl pritrauktų investicijų
naujai sukurtų darbo vietų
skaičius
4. Lietuvos įmonėms surastų
naujų uţsienio prekybos
partnerių skaičius
Rezultato:
1. Lietuviškos kilmės
produkcijos eksporto

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-03 01-01-01-02

20

29

145

P-03 01-01-01-03

3

2

66,7

P-03 01-01-02-01

8

10

125

P-03 01-01-02-02

15

9

60

P-03 01-01-03-01

3

4

133,3

P-03 01-01-03-02

3

1

33,3

P-03 01-01-03-03

15

23

153,3

P-03 01-01-04-01

2

4

200

P-03 01-01-04-02

3

3,7

123,3

R-03 03-01-01

120,0

102

85,0

R-03 03-01-02

50,0

45

90,0

P-03 03-01-01-01

110

97

88,2

P-03 03-01-01-02

4000

8859

221,5

P-03 03-01-02-01

180

339

188,3

P-03 03-01-03-01

800

822

102,8

4,0-5,0

1,0*

25

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-88 03-01-01

57

Vertinimo kriterijus
padidėjimas, proc.
Produkto:
1. Paremtų verslo misijų
skaičius, vnt.
2. Paremtų parodų ir mugių
skaičius, vnt.
3. Paremtų rinkos tyrimo ir
informacinio aprūpinimo
priemonių projektų skaičius, vnt.
4. Ne rinkos rizikos draudimo
išlaidų daliniu kompensavimu
pasinaudojusių įmonių skaičius,
vnt.
5. Surengtų mokymų bei
seminarų skaičius, vnt.
6. Paremtų leidinių skaičius, vnt.
7. Apmokėtų ekspertų ir
konsultantų skaičius, vnt.
8. Paremtų verslo infrastruktūros
plėtros priemonių projektų
skaičius, vnt.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-88 03-01-01-01

5

19

380

P-88 03-01-01-02

70

125

178,6

P-88 03-01-01-03

5

6

120

P-88 03-01-02-01

15

15

100

P-88 03-01-02-02

2

18

900

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

15
2

20
0

133,3
0

P-88 03-01-02-05

5

2

40

Vertinimo
kriterijaus kodas

* Statistikos duomenų uţ metus dar nėra. 2007 m. sausio–lapkričio mėn. lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė
padidėjo tik 1,0 procentu, nes, palyginti su tuo pačiu 2006 laikotarpiu, dėl AB „Maţeikių nafta― vykdyto remonto labai
sumaţėjo perdirbtų naftos produktų eksportas – 42,4 proc., arba 3,8 mlrd. Lt. Prognozuojama, kad per 2007 m. sausio–
gruodţio mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas turėtų padidėti, kadangi AB „Maţeikių nafta― nuo lapkričio mėn. vėl
pradėjo gaminti ir eksportuoti naftos perdirbimo produktus.

4. Didinti energijos tiekimo saugumą ir naudojimo efektyvumą.

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Energijos tiekimo (gamybos,
perdavimo, skirstymo)
efektyvumo padidėjimas,
procentiniais punktais
2. Energijos vartojimo
efektyvumo padidėjimas, proc.
3.Metinis planuojamas sutaupyti
energijos kiekis, perskaičiuotas
norminiams metams,
įgyvendinus projektus, MWh
4. Radiacinės avarijos pavojaus
sumaţėjimas, proc.

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-04-01

0,1

0,1

100

E-04-02

2

3

150

E-04-03

2000

5600

280

E-04-05

20

20

100

Vertinimo
kriterijaus kodas

58

Vertinimo kriterijus
Rezultato:
1. Energijos transformavimo
santykinių nuostolių
sumaţėjimas, procentiniais
punktais
2. Energijos transportavimo
santykinių nuostolių
sumaţėjimas, procentiniais
punktais
3. Ignalinos AE II-ojo bloko
licencijos eksploatavimui
galiojimas, proc. (Ignalinos AE
II bloko branduolinės saugos
lygio atitiktis eksploatavimo
licencijoje nustatytoms
sąlygoms)
Produkto:
1. Pasiūlymų dėl su ES
reikalavimais suderintų Lietuvos
taisyklių, normų, metodikų,
standartų paketų skaičius, vnt.
2. Programų ir(arba) fondų, dėl
kurių veiklos planavimo ir
įgyvendinimo teikti pasiūlymai ir
konsultacijos, skaičius, vnt.
3. Pasiūlymų dėl energetikos
ūkio plėtros ir NES
įgyvendinimo scenarijų
patikslinimo skaičius, vnt.
4. Šilumos ūkio specialiųjų planų
bazės sudarymas ir informacijos
atnaujinimas, kart./metus
5. Bendrai parengtų Baltijos ir
(arba) Baltijos jūros valstybių
dokumentų skaičius, vnt.
6. Bendrų Baltijos ir (arba)
Baltijos jūros valstybių atstovų
pasitarimų skaičius, vnt.
7. Ignalinos AE I ir II blokų
eksploatavimo nutraukimo
programos įgyvendinimo
priemonių vykdymas, vnt.
8. Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimo teisės aktų paketo
parengimas, proc.
9. Ignalinos AE I ir II bloko
eksploatavimo nutraukimo
programos įgyvendinimo
priemonių plano parengimas, vnt
10. TATENA patvirtintų

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-04 01-01-01

0,1

0,1

100

R-04 01-01-02

0,1

0,1

100

R-04 01-02-01

100

100

100

P-04 01-01-01-01

3

3

100

P-04 01-01-01-02

2

2

100

P-04 01-01-02-01

1

3

300

P-04 01-01-02-03

1

1

100

P-04 01-01-03-01

1

1

100

P-04 01-01-03-02

4

4

100

P-04 01-02-01-01

3

2

66

P-04 01-02-01-02

33

33

100

P-04 01-02-01-03

1

1

100

P-04 01-02-02-01

4

4

100

Vertinimo
kriterijaus kodas

59

Vertinimo kriterijus
techninio bendradarbiavimo
programos nacionalinių projektų
Lietuvai skaičius, vnt.
11. TATENA patvirtintų
techninio bendradarbiavimo
regioninių projektų, kuriuose
dalyvaus Lietuva, skaičius, vnt.
12. Širvintų rajone, Bartkuškio
miške esančio specialaus
laidojimo punkto aplinkos
stebėsenos ataskaitų skaičius,
vnt.
13. Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymą reglamentuojančių
normatyvinių dokumentų
projektų skaičius, vnt.
14. Įvykdytų Radioaktyviųjų
atliekų tvarkymo agentūros
programos priemonių skaičius,
vnt.
15. Širvintų rajone, Bartkuškio
miške esančio specialaus
radioaktyviųjų atliekų laidojimo
punkto suremontuotų pastatų
skaičius, vnt.
16. Visuomenės informavimo
radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
klausimais priemonių skaičius,
vnt.
Rezultato:
1. Energijos intensyvumo
sumaţėjimas, proc.
2. Atsinaujinančių ir atliekinių
energijos išteklių naudojimo
padidėjimas, procentiniais
punktais
Produkto:
1. Pasiūlymų dėl programų,
normatyvinių ir techninių
dokumentų, kurie skatintų
efektyvų energijos išteklių ir
energijos vartojimą ir padėtų
įgyvendinti energijos taupymo
projektus, priemones ir ES
direktyvų ir kitų tarptautinių
dokumentų reikalavimus
skaičius, vnt.
2. Programų, projektų, studijų ir
kitų priemonių, rengiamų su
uţsienio šalimis, taip pat

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-04 01-02-02-02

23

23

100

P-04 01-02-04-01

4

4

100

P-04 01-02-04-02

1

1

100

P-04 01-02-04-04

4

4

100

P-04 01-02-04-05

1

1

100

P-04 01-02-04-06

2

6

300

R-04 02-01-01

2

3

150

R-04 02-01-02

0,5

0,5

100

P-04 02-01-01-01

7

13

185

P-04 02-01-01-02

2

4

200

Vertinimo
kriterijaus kodas

60

Vertinimo kriterijus
parengtų pasiūlymų dėl naujų ES
teisės aktų projektų skaičius, vnt.
3. Esamų pastatų inţinerinių
sistemų rekonstrukcijos studijų,
projektų, normatyvinių ir
techninių dokumentų projektų,
šių pastatų energijos vartojimo
auditų ir rekonstruotų pastatų
stebėsenos atvejų skaičius, vnt.
4. Energijos gamybos, tiekimo ir
energijos vartojimo efektyvumo
didinimo centralizuoto šildymo
sistemose, taip pat diegiant
bendrą šilumos ir elektros
gamybos procesą įmonių
technologiniuose procesuose,
pastatų įrenginiuose, transporto
srityje tyrimų, parengtų
rekomendacijų ir įgyvendintų
priemonių skaičius, vnt .
5. Parengtų vietinių,
atsinaujinančių ir atliekinių
energijos išteklių naudojimo
programų, studijų, normatyvinės
ir techninės dokumentacijos,
priemonių ir projektų energijos
gamybai ir efektyviam
vartojimui, taip pat įgyvendintų,
šiuos išteklius naudojančių
priemonių ir projektų skaičius,
vnt.
6. Parengtų ir išleistų brošiūrų,
bukletų ir kitų leidinių, taip pat
televizijos ir radijo laidų,
straipsnių ţiniasklaidos
priemonėse, vestų seminarų,
konkursų, parodų, skaičius, vnt.
Rezultato:
1. Įvykdyti Vyriausybės
įsipareigojimai pagal Lietuvos
Respublikos 2002 m. kovo 29 d.
nutarimą Nr. 423-15 "Dėl
Veiksmų plano patvirtinimo",
proc.
Produkto:
1. Veiksmų plane numatytų
priemonių įgyvendinimas
(priemonių skaičius)
Rezultato:
1. Eksploatavimo nutraukimo

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-04 02-01-02-01

7

8

114

P-04 02-01-03-01

5

5

100

P-04 02-01-04-01

6

6

100

P-04 02-01-05-01

20

20

100

100,0

100,0

100,0

P-04 04-01-01-01

6

6

100,0

R-72 11-01-01

15

15

100

Vertinimo
kriterijaus kodas

R-04 04-01-01

61

Vertinimo kriterijus
projektų, įgyvendinant Ignalinos
AE eksploatavimo nutraukimo
programą, skaičius
Produkto:
1. Pasirengimas eksploatavimo
nutraukimui, galutinio
eksploatavimo nutraukimo plano
vykdymas, proc.
2.Projektus įgyvendinančių
institucijų (paramos gavėjų)
skaičius
Rezultato:
1.Vidutinis lyginamųjų energijos
sąnaudų sumaţėjimas,
perskaičiuotas norminiams
metams, įgyvendinus projektus,
proc.
Produkto:
1. Energijos vartojimo
efektyvumo didinimo projektų,
kuriems skiriamas finansavimas,
skaičius
Rezultato:
1. Pasirengimas trumpaamţių
radioaktyviųjų atliekų kapinyno
projektavimui ir statybai, proc.
Produkto:
1. Visuomenės informavimo
programų skaičius, vnt.

Vertinimo
kriterijaus kodas
R-72 12-01-01

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

P-72 11-01-01-01
P-72 12-01-01-01

20

10

50

P-72 11-01-01-02
P-72 12-01-01-02

7

7

100

35,0

45

128

P-88 02-01-01-01

5

5

100

R-50 22-01-01

50

50

100

P-50 22-01-01-02

1

0

0

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

E-05-01

100,0

102,0

102,0

E-05-02

*

*

*

R-88 02-01-01

5. Uţtikrinti valstybės rezervo atsargų kaupimą ir tvarkymą

Vertinimo kriterijus
Efekto:
1. Naftos produktų valstybės
atsargų kaupimo grafiko
vykdymas, proc.
2. Sumaţintos neigiamos
pasekmės mobilizacijos,
ekstremalių situacijų atveju ir
ekonominės grėsmės sąlygomis

Vertinimo
kriterijaus kodas
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Vertinimo kriterijus
Rezultato:
1. Sukauptų materialinių išteklių
atsargų ir piniginių lėšų
panaudojimas Civilinės saugos ir
kitų gelbėjimo tarnybų
funkcionavimui mobilizacijos
ekstremalių situacijų ir
ekonominės grėsmės sąlygomis
proc.
Produkto:
1. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais
nustatytų valstybės rezervo
kaupimo uţduočių vykdymas
einamaisiais metais, proc.
2. Sutartinių įsipareigojimų su
valstybės rezervo atsakingaisiais
saugotojais vykdymas, proc.
Rezultato:
1. Valstybės lėšomis sukauptų
naftos produktų valstybės
atsargų kiekio uţtenka, dienoms
Produkto:
1. Įgyvendintas projektas
„Subačiaus kuro bazėje įrengta
biologinės kilmės medţiagų
įvedimo į degalus linija―.
2. Nupirkta papildomai naftos
produktų valstybės atsargų I
kategorijos (benzinas) ir II
kategorijos (dyzelinas), dienomis

Metinis
planas

Įvykdyta

Įvykdymas
procentais

R-88 06-01-01

100

100

100

P-88 06-01-01-01

100

100

100

P-88 06-01-02-01

100

100

100

R-88 07-01-01

38

38,8

102,1

P-88 07-01-01-01

1

1

100,0

P-88 07-01-01-02

3,5

4,0

114,3

Vertinimo
kriterijaus kodas

_______________________

63
2 priedas
2007 M. VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Programa
1. Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas (kodas 01
01)
2. Inovacijos ir konkurencingumo didinimas
(kodas 03 01)
3. Ekonominės plėtros programa
(kodas 03 03)
4. Nacionalinės energetikos strategijos
įgyvendinimas
(kodas 04 01)
5. Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo
didinimo programos įgyvendinimas
(kodas 04 02)
6. Veiksmų planas naftos sektoriuje
(04 04)
7. Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų
plėtros priemonės programa (bendrojo
finansavimo lėšos) (kodas 50 22)
8. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo
programa (BPD įgyvendinti) (ES lėšos) (kodas 60
21)
9. Specialioji Europos regioninės plėtros fondo
programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo
finansavimo lėšos)
(kodas 60 22)
10. Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės
paramos 2007—2013 metų programa (ES lėšos)
(kodas 64 11)
11. Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės
paramos 2007—2013 metų programa (bendrojo
finansavimo lėšos)
(kodas 64 12)
12. Specialioji Ignalinos programos
administravimo Lietuvoje programa (ES lėšos)
(kodas 72 11)
13. Specialioji Ignalinos programos
administravimo Lietuvoje programa (bendrojo
finansavimo lėšos)
(kodas 72 12)
14. Specialiųjų lėšų programa
(kodas 88 01)
15. Specialioji programa – Energijos taupymo
projektų įgyvendinimas
(kodas 88 02)
16. Specialioji programa – Eksporto plėtros ir
skatinimo strategijos įgyvendinimas
(kodas 88 03)
17. Specialioji programa – Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros ir skatinimo strategijos
įgyvendinimas

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai
(tūkst. Lt)
28.471,7

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)
28.314,9

Panaudojimo
procentas

9.970,0

9.251,6

92,8

5.730,0

5.730,0

100,0

3.584,0

3.546,2

98,9

1.910,0

1.907,5

99,9

344,0

343,6

99,9

46,0

0,0

0,0

555.143,8

243.767,6

43,9

99.840,9

96.506,7

96,7

14.153,0

0,0

0,0

15.747,0

0,0

0,0

129.173,3

47.494,3

36,8

23.334,5

462,1

2,0

307,7

141,0

45,8

11.720,9

10.480,4

89,4

9.016,8

7.687,7

85,3

20.027,9

19.096,2

95,3

99,4
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(kodas 88 04)
18. Specialioji ES struktūrinių fondų paramos
6.614,7
5.892,1
verslui programa
(kodas 88 05)
19. Specialioji valstybės rezervo naudojimo
5.914,9
415,3
programa
(kodas 88 06)
20. Specialioji programa – Valstybės naftos
55.060,0
55.060,0
produktų atsargų kaupimas ir tvarkymas
(kodas 88 07)
21. Specialioji investicijų skatinimo programa
36.425,8
15.441,3
(kodas 88 10)
22. Specialioji programa – Smulkiojo ir vidutinio
764,5
120,0
verslo mikrokreditavimas (kodas 88 11)
1. Iš viso:
1.033.301,4
551.658,5
_________________________________________

89,1

7,0

100,0

42,4
15,7
53,4
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3 priedas
ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ (KURIŲ VADOVAI YRA VALSTYBĖS BIUDŢETO
ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI) 2007 M . VYKDYTOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
Programa
1. Nacionalinė turizmo plėtojimo programa
(programą vykdė Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos)
2. Dalyvavimas vykdant strateginį šalies
turizmo veiklos planavimą ir įgyvendinant
valstybės turizmo politiką
(programą vykdė Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos)
3. Europos Sąjungos PHARE paramos
bendrojo finansavimo programa
(programą vykdė Valstybinis turizmo
departamentas prie Ūkio ministerijos)
4. Rinkos kontrolė
(programą vykdė Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)
5. Laboratoriniai bandymai vykdant rinkos
prieţiūrą
(programą vykdė Valstybinė ne maisto
produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos)
6. Specialioji produktų kokybės kontrolės
programa
(programą vykdė
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
prie Ūkio ministerijos)
7. Energetikos objektų bei energetikos
įrenginių valstybinės kontrolės vykdymo
programa
(programą vykdė Valstybinė energetikos
inspekcija prie Ūkio ministerijos)
8. Specialioji programa, finansuojama iš
biudţetinių įstaigų pajamų įmokų
(programą vykdė Valstybinė energetikos
inspekcija prie Ūkio ministerijos)
9. Įmonių restruktūrizavimas ir bankrotas
(programą vykdė Įmonių bankroto valdymo
departamentas prie Ūkio ministerijos)

Patvirtinti (įskaitant
patikslinimus) asignavimai
(tūkst. Lt)
2582,0

Panaudoti
asignavimai
(tūkst. Lt)
2582,0

Panaudojimo
procentas

1910,0

1888,8

98,9

3570,0

2916,5

81,70

6106,0

6104,5

99,9

2056,0

2054,5

99,9

182,3

124,0

68,0

5590,8

5590,8

100,0

2381,7

1537,8

64,6

1556,2

1380,5

88,7

_______________________

100,0
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4 priedas.
KOORDINUOJANČIOS INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE
TARPINSTITUCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMĄ PAGAL GAUTĄ INFORMACIJĄ
PER 2007 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

