
 

2016 m. balandžio 22 d. tarptautinės ekspertų panelės  

„Darnus vystymasis ES struktūrinių fondų investicijų kontekste: 2007–2013 m. pamokos 

ir galimybės“  

apibendrinimas 

Įgyvendinant 2015 m. lapkričio 9 d. sutartį dėl 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

poveikio darniajam vystymuisi vertinimo paslaugų, pasirašytą tarp LR finansų ministerijos ir jungtinės 

veiklos partnerių UAB „Deloitte Lietuva“ ir Integra Consulting Ltd., 2016 m. balandžio 22 d. buvo 

suorganizuotas tarptautinės ekspertų panelės renginys. Renginio metu buvo ne tik aptartos atliekamo ES 

struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimo (toliau – Vertinimas) išvados, bet ir 

diskutuota apie galimus darnaus vystymosi horizontalaus prioriteto įgyvendinimo tobulinimo sprendimus. 

Diskusijoje dalyvavo Lietuvos darnaus vystymosi srities ekspertai (Liutauras Stoškus, VšĮ „Darnaus 

vystymosi institutas“ direktorius, Jurgita Vaitiekūnienė, VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centras“ projektų 

vadovė), LR finansų ministerijos atstovai (Loreta Maskaliovienė, Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

valdymo departamento direktorė, Danutė Burakienė, Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo 

departamento Vertinimo skyriaus vedėja), taip pat LR aplinkos ministerijos atstovas, Europos Sąjungos 

administravimo departamento direktorius, Inesis Kiškis. Ekspertų panelėje taip pat dalyvavo Integra 

Consulting Ltd. partneris Jiří Dusík. Diskusiją moderavo UAB „Deloitte Lietuva“ Konsultacijų skyriaus 

vadovas Juozas Mikulis. Ekspertų panelėje buvo kviečiami dalyvauti tiek centrinės valdžios, tiek vietos 

valdžios institucijų atstovai. Diskusija sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo. 

Renginį pradėjo viena iš LR finansų ministerijos atstovių – p. Danutė Burakienė, trumpai pristatydama 

atliekamo Vertinimo tikslus ir aktualumą; taip pat trumpai apibrėžė darnaus vystymosi principo svarbą ES 

struktūrinių fondų kontekste. Juozo Mikulio pristatyme daugiausia dėmesio buvo skiriama atliekamo 

Vertinimo išvadoms: pristatęs pagrindinius darnaus vystymosi horizontalaus prioriteto įgyvendinimo 

instrumentus, Vertinimo projekto vadovas aptarė darnaus vystymosi horizontalaus prioriteto įgyvendinimo 

rezultatyvumą ir ES struktūrinės paramos poveikio darniajam vystymuisi vertinimo išvadas. Integra 

Consulting partneris Jiří Dusík pristatė trijų užsienio šalių (Austrijos, Slovėnijos ir Čekijos) atvejo studijas: 

ekspertas apibūdino darnaus vystymosi principo įgyvendinimo patirtį nagrinėtose ES valstybėse, pateikė 

darnaus vystymosi horizontalaus prioriteto integravimo ES struktūrinių fondų sistemoje priemonių 

pavyzdžių. Pristatymų įžvalgos vėliau buvo aptartos diskusijos metu. 

Įgyvendinamo Vertinimo tikslas yra dvejopas. Vertinimu siekiama ne tik atsiskaityti už 2007 – 2013 m. ES 

struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, bet ir pateikti rekomendacijas darnaus vystymosi horizontalaus 

prioriteto įgyvendinimo tobulinimui naujuoju 2014 – 2020 m. programavimo laikotarpiu. 

Darnaus vystymosi horizontalus prioritetas 2007 – 2013 m. laikotarpiu ES struktūrinių fondų sistemoje 

buvo daugiausiai įgyvendinamas integruotuoju būdu, t. y. buvo daroma prielaida, kad darnaus vystymosi 

horizontalus prioritetas yra vienodai aktualus daugeliui ES struktūrinių fondų priemonių. Pareiškėjai buvo 

įpareigoti pagrįsti, jog planuojamas įgyvendinti projektas nepažeis darnaus vystymosi principo. Naujuoju 

laikotarpiu siekiama įtvirtinti, kad projektų vykdytojai prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo 

prisidėtų proaktyviai, t. y. įgyvendintų papildomas priemones, padėsiančias užtikrinti darnią plėtrą.  

Darnaus vystymosi įgyvendinimas gali būti vertinamas strateginiu, programos ir operaciniu lygmeniu. 

Vertinimo rezultatai atskleidė, kad strateginiame lygmenyje darnaus vystymosi principas yra apibrėžtas 

pernelyg plačiai. Jo įgyvendinimą institucionalizuojanti Nacionalinė darnaus vystymosi strategija yra itin 

plataus pobūdžio dokumentas, kurio įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė yra vykdoma gana epizodiškai. 

Diskusijos metu ekspertai sutarė, kad strateginio prioritetizavimo trūkumas sąlygoja dėmesio ir investicijų 

nesutelktumą. Rodikliai, nustatyti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui, yra kontekstiniai, itin jautrūs 

tokiems išorės veiksniams kaip ekonomikos ciklo svyravimai. Taigi jie apsunkina ES struktūrinių fondų 

lėšų poveikio darniam vystymuisi vertinimo procesą.  



 

Diskusijos metu ekspertai aptarė esamą socio-ekonominę situaciją Lietuvoje ir kėlė klausimą, ar tikrai 

2007 – 2013 m. ES struktūrinė parama buvo kryptingai naudojama esamų iššūkių suvaldymui. Vietos 

valdžios lygmeniu daugiausia buvo investuota į infrastruktūrą ir fizinę aplinką, tuo tarpu rodikliai, kuriuos 

buvo siekiama pagerinti, yra susiję su užimtumu ir socialine sanglauda. Laikotarpio pabaigoje vietos 

valdžios socialiniai tikslai nebuvo pasiekti; kaip viena pagrindinių priežasčių yra nurodomas didėjantis 

migracijos saldo, tačiau tuo pačiu yra tikimasi, kad gerėjanti fizinė aplinka padės išlaikyti gyventojus ir 

pritraukti verslą. Ekspertai diskusijoje pabrėžė, kad naujuoju laikotarpiu turėtų būti siekiama kryptingesnio 

ES struktūrinės paramos panaudojimo vietos lygmeniu, prioritetizuojant tas darnaus vystymosi sritis, 

kuriose situacija yra sudėtingesnė. 

Programos lygmenyje yra taikomi įvairūs procedūriniai ir organizaciniai instrumentai, pavyzdžiui, 

atliekamas veiksmų programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, projektų paraiškų rengimo metu 

yra atliekami poveikio aplinkai vertinimai. Taikomi organizaciniai instrumentai apima įvairias 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo formas, pavyzdžiui, horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo priežiūros 

darbo grupė, Stebėsenos komitetas ir pan. Vis dėlto procedūrinių instrumentų taikymui trūksta 

kompleksiškumo (t. y. poveikio teritorijai vertinimo platesniame, ne tik konkrečių ES struktūrinių fondų 

intervencijų, kontekste), o tarpinstitucinio bendradarbiavimo spragos vis dar išlieka vienu iš opiausių 

klausimų. 

Diskusijos dalyviai itin pabrėžė kultūrinių ir mąstymo pokyčių, visuomenės brandos svarbą, skiriant 

dėmesio darnaus vystymosi principui. Įgyvendinant darnaus vystymosi principą operaciniame lygmenyje 

susiduriama su visuomenės (ir tame tarpe projektų vykdytojų, socialinių – ekonominių partnerių bei ES 

struktūrinių fondų administravimo sistemos darbuotojų) branda darnaus vystymosi klausimais. Vis dar 

trūksta sisteminės orientacijos į kokybę ir ES struktūrinių fondų priemonių bei projektų sprendimų 

pritaikymo kontekstui, kuriame jie planuojami įgyvendinti. 

Vietos valdžios atstovai iškėlė tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimą diskusijos metu, kaip vieną iš 

ryškiausių spragų. Tuo tarpu centrinės valdžios atstovai dažnai nurodo, kad regionų projektų planavimo 

procesas yra itin politizuotas. Savivaldybių atstovai pateikė pavyzdžių, kuomet planuojant ES struktūrinių 

fondų lėšų panaudojimą ir vėliau nustatant reikalavimus nebuvo atsižvelgta į realią savivaldos situaciją. 

Vienas iš tokių atvejų buvo papildomų darnaus vystymosi horizontalaus prioriteto įgyvendinimo priemonių 

(energetinio efektyvumo klasės reikalavimai) numatymas socialinių būstų plėtros projektų finansavimo 

sąlygų apraše; jų įgyvendinimas vietos lygmeniu sąlygotų neadekvačius kaštus, todėl derinimo metu 

regioninės valdžios atstovai atsisakė šių priemonių. Tokie atvejai tik patvirtina poreikį stiprinti 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo kultūrą., bei didesnį dėmesį skirti darnaus vystymosi priemonių 

pritaikymui konkrečiam kontekstui. 

Apibendrinant, naujuoju 2014 – 2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų laikotarpiu buvo siūloma aiškiai 

apibrėžti darnaus vystymosi srities strateginius prioritetus, skatinti projektų vykdytojus proaktyviai prisidėti 

prie darnaus vystymosi horizontalaus prioriteto įgyvendinimo, tuo pačiu iš anksto kompleksiškai įvertinant 

kontekstą, kuriame bus įgyvendinamos ES struktūrinių fondų investicijos. 


