Priedas Nr. 2

NEĮVYKDYTŲ TEMINIŲ EX ANTE SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Planuojamas
įvykdymo
terminas

Atsakinga
institucija

Ex ante sąlygos

Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

1.1. The existence of a national or
regional smart specialisation strategy in
line
with the
National Reform
Programme, to leverage private research
and innovation expenditure, which
complies with the features of wellperforming national or regional R&I
systems.
1.2.
Research
and
innovation
infrastructure: The existence of a multiannual plan for budgeting and
prioritisation of investments.

 A national or regional smart specialisation strategy
is in place that:
– outlines measures to stimulate private RTD
investment;
 A framework outlining available budgetary
resources for research and innovation has been
adopted.

Parengti ir patvirtinti Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos
krypčių prioritetų veiksmų planus, apimančius privačių
investicijų į MTEP skatinimo priemones, lėšas, skirtas šioms
priemonėms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius.

2015.01.01

Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio
ministerija

 An indicative multi-annual plan for budgeting and
prioritisation of investments linked to Union
priorities, and, where appropriate, the European
Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)
has been adopted.

2015.01.01

Švietimo ir
mokslo
ministerija,
Ūkio
ministerija,
Lietuvos
mokslo taryba

2.2. Next Generation Network (NGN)
Infrastructure: The existence of national
or regional NGN Plans which take
account of regional actions in order to
reach the Union high-speed Internet
access targets, focusing on areas where
the market fails to provide an open
infrastructure at an affordable cost and of
a quality in line with the Union
competition and State aid rules, and to
provide accessible services to vulnerable
groups.
7.1. Transport: The existence of a
comprehensive plan or plans or
framework or frameworks for transport
investment in accordance with the
Member States’ institutional set-up
(including public transport at regional and
local level) which supports infrastructure
development and improves connectivity
to the TEN-T comprehensive and core

 A national or regional NGN Plan is in place that
contains:
− sustainable investment models that enhance
competition and provide access to open, affordable,
quality and future proof infrastructure and services;
− measures to stimulate private investment.

Preliminarios biudžeto lėšos bus nurodytos Prioritetų veiksmų
planuose (t.y. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių
prioritetų veiksmų planuose).
Atnaujinti Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį,
numatant mokslinių tyrimų infrastruktūrų galimas sąsajas su
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodyje (ESFRI)
įvardintomis
infrastruktūromis,
taip
pat
sumaniosios
specializacijos prioritetais.
Parengti ir patvirtinti Nacionalinį naujos kartos prieigos planą ir
investavimo modelį. Plane bus pateikta Lietuvos situacija naujos
kartos interneto prieigos infrastruktūros ir paslaugų naudojimo
srityje, tvaraus investavimo į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą
modelis ir jo prielaidos. Taip pat plane bus numatytos viešosios
investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą ir privačiųjų
investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą skatinimo
priemones.

2014.09.01

Susisiekimo
ministerija,
Informacinės
visuomenės
plėtros
komitetas prie
Susisiekimo
ministerijos

1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios
kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių
transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).
2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programos priemonių 2015–2017 m. įgyvendinimo planą,
kuriame bus numatomos konkrečios priemonės susijusios su
investavimu į pagrindinį TEN-T tinkle ir visuotinį tinkle, antrines
jungtis, taip pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti,

2015.01.01

Susisiekimo
ministerija

The existence of a comprehensive transport plan or
plans or framework or frameworks for transport
investment which complies with legal requirements
for strategic environmental assessment and sets out:
- the contribution to the single European Transport
Area consistent with Article 10 of Regulation (EU)
No 1315/2013 of the European Parliament and of the
Council, including priorities for investments in:
- the core TEN-T network and the comprehensive
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networks.

7.2. Railway: The existence within the
comprehensive transport plan or plans or
framework or frameworks of a specific
section on railway development in
accordance with the Member States’
institutional set-up (including concerning
public transport at regional and local
level) which supports infrastructure
development and improves connectivity
to the TEN-T comprehensive and core
networks. The investments cover mobile
assets, interoperability and capacity
building.
7.3. Other modes of transport, including
inland-waterways
and
maritime
transport, ports, multimodal links and
airport infrastructure: the existence
within the comprehensive transport plan
or plans or framework or frameworks of a
specific section on inland-waterways and
maritime transport, ports, multimodal
links and airport infrastructure, which
contribute to improving connectivity to
the TEN-T comprehensive and core
networks and to promoting sustainable
regional and local mobility.
7.4. Development of smart energy
distribution, storage and transmission
systems.
The existence of a comprehensive plan
for investments in smart energy
infrastructure and regulatory measures,
which contribute to improving energy
efficiency and security of supply.

Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

network where investment from the ERDF and the
Cohesion Fund is envisaged; and
- secondary connectivity.
– a realistic and mature pipeline for projects for
which support support from the ERDF and the
Cohesion Fund is envisaged.
– The existence of a section on railway development
within the transport plan or plans or framework or
frameworks as set out above which complies
withlegal requirements for strategic environmental
assessment (SEA) and sets out a realistic and mature
project pipeline (including a timetable and budgetary
framework);

priemonių įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.
3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą,
nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros
2014-2022 m. programai įgyvendinti

– The existence of a section on inland-waterways and
maritime transport, ports, multimodal links and
airport infrastructure within the transport plan or
plans or framework or frameworks which:
– complies with legal requirements for strategic
environmental assessment

1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios
kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių
transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).
2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programos priemonių 2015–2017 m. įgyvendinimo planą,
kuriame numatomos priemonės kitoms transporto rūšims,
įskaitant jūrų transportą, uostą, oro uostų infrastruktūrai ir kt. taip
pat lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių
įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.
3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą,
nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros
2014-2022 m. programai įgyvendinti
Patvirtinti nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo
infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą,
kuriame bus numatyti elektros ir gamtinių dujų perdavimo
infrastruktūros prioritetiniai projektai kurie, įtraukti į Europos
Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, Baltijos energijos
rinkos jungčių planą ir Strategiją bei užtikrinsiantys perdavimo
sistemų saugumą ir patikimumą, įskaitant elektros ar gamtinių
dujų tiekimo diversifikavimą ir Lietuvos energetinės izoliacijos
panaikinimą.

- sets out a realistic and mature project pipeline
(including a timetable and budgetary framework);

Comprehensive plans describing the national energy
infrastructure priorities are in place that are:
- compatible with Article 3(4) of Regulation (EU) No
347/2013 of the European Parliament and of the
Council;
Those plan shall contain:
- a realistic and mature Project pipeline for projects
for which support from the ERDF is envisaged;
- measures to achieve the objectives of social and
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Planuojamas
įvykdymo
terminas

Atsakinga
institucija

1. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programą, kurioje numatomos priemonės, užtikrinančios
kokybišką, efektyvų, nepertraukiamą ir darnų judumą bei prekių
transportavimą (įskaitant SPAV atlikimas).
2. Patvirtinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 m.
programos priemonių 2015–2017 m. įgyvendinimo planą,
kuriame numatomos priemonės geležinkelių plėtojimui, taip pat
lėšų poreikis šioms priemonėms įgyvendinti, priemonių
įgyvendinimo grafikas ir atsakingos institucijos.
3. Patvirtinti realistišką ir apgalvotą transporto projektų sąrašą,
nurodant finansavimo šaltinį, Nacionalinei susisiekimo plėtros
2014-2022 m. programai įgyvendinti

2014.09.01

Energetikos
ministerija
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9.1. The existence and the implementation
of a national strategic policy framework
for poverty reduction aiming at the active
inclusion of people excluded from the
labour market in the light of the
Employment guidelines.
9.2. A national Roma inclusion strategic
policy framework is in place

10.1. Early school leaving: The existence
of a strategic policy framework to reduce
early school leaving (ESL) within the
limits of Article 165 TFEU

10.2 Higher education: The existence of a
national or regionalstrategic policy
framework for increasing tertiary
education attainment, quality and
efficiency within the limits of Article 165

Planuojamas
įvykdymo
terminas

Atsakinga
institucija

Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

economic cohesion and environmental protection, in
line with Article 3(10) of Directive 2009/72/EC and
Article 3(7) of Directive 2009/73/EC;
- measures to optimise the use of energy, in line with
Article 3(11) of Directive 2009/72/EC and Article
3(8) of Directive 2009/73/EC.
Upon request and where justified, relevant
stakeholders will be provided with support for
submitting Project applications and for implementing
and managing the selected projects.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Struktūrinės paramos
politikos skyriaus vidaus procedūrų vadovas, kuriose numatoma
įtvirtinti nuostatas dėl priemonių siusijusių su pagalba
pareiškėjams rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus.

2014.10.01

SADM

2014 m. viduryje planuojama atlikti romų padėties tyrimą, kurio
atlikimą organizuos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pagal
PROGRESS projektą.
Šio tyrimo pagrindu Kultūros ministerija, įtraukdama visas
suinteresuotas institucijas, romų bendruomenę, inicijuos
Nacionalinės romų įtraukties strategijos parengimą.

2014.10.01

Kultūros
ministerija

Patvirtinti veiksmų planą, numatantį inkliuzinio ugdymo
prieinamumo didinimą, kokybiškos kompleksinės švietimo
pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir jų
šeimoms teikimą, iškritusiųjų ar anksti palikusiųjų mokyklą
įtraukties didinimą, gestų kalbos vartojimo plėtrą ir kita kuriame
numatomos konkrečios priemonės, skirtos iškritusiųjų ar anksti
palikusiųjų mokyklą įtraukties didinimui.

2014.10.01

Švietimo ir
mokslo
ministerija

Patvirtinti rekomendacijas Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl priemonių moterų ir vyrų lygių galimybių ir
lyčių balansui moksle užtikrinti, apimančias lyties aspekto
integravimą ir struktūrinius arba kultūrinius pokyčius mokslo ir
studijų institucijose, taip pat prisidedančias prie lyčių skirtumų

2015.01.01

 A national Roma inclusion strategy is in place that:
– identifies where relevant those disadvantaged
micro-regions or segregated neighbourhoods, where
communities are most deprived, using already
available socio-economic and territorial indicators
(i.e. very low educational level, longterm
unemployment, etc.);
– includes strong monitoring methods to evaluate the
impact of Roma integration actions and a review
mechanism for the adaptation of the strategy.
– is designed, implemented and monitored in close
cooperation and continuous dialogue with Roma civil
society, regional and local authorities.
– Upon request and where justified, relevant
stakeholders will be provided with support for
submitting project applications and for implementing
and managing the selected projects.
- A strategic policy framework on ESL is in place
that:
– covers relevant educational sectors, including early
childhood development, targets in particular
vulnerable groups that are most at risk of ESL
including people from marginalised communities,
and addresses prevention, intervention and
compensation measures;
reduce gender differences in terms of academic and
vocational choices.
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Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

TFEU.

10.3. Lifelong learning (LL): The
existence of a national and/or regional
strategic policy framework for lifelong
learning within the limits of Article 165
TFEU.

10.4. Vocational education and training:
The existence of a national and/or
regional strategic policy framework for
increasing the quality and efficiency of
VET systems within the limits of Article
166 TFEU.

Planuojamas
įvykdymo
terminas

mažinimo priimant sprendimus dėl akademinio ir profesinio
pasirinkimo.
– to widen access to LL including through efforts to
effectively implement transparency tools (for
example the European Qualifications Framework,
National Qualifications Framework, European Credit
system for Vocational Education and Training,
European Quality Assurance in Vocational Education
and Training);
– improve the labour market relevance of education
and training and to adapt it to the needs of identified
target groups (for example young people in
vocational training, adults, parents returning to the
labour market, low-skilled and older workers,
migrants and other disadvantaged groups, in
particular people with disabilities).

Patvirtinti Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016
metų veiksmų planą kuriame bus numatytos priemonės,
sudarančios galimybes suaugusiems asmenims įgyti tiek
bendrąsias, tiek profesines kompetencijas, reikalingas dalyvauti
šiuolaikinės visuomenės gyvenime bei prisitaikant prie kintančio,
konkurecingo darbo rinkos konteksto, taip pat bus sudaromos
galimybės suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą
veiklose, užtikrinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybę,
gerinant tarpinstitucinį koordinavimą, daugiau dėmesio skiriant
tolygiai suaugusiųjų mokymosi paslaugų plėtrai visoje šalyje.

A national or regional strategic policy framework
is in place for increasing the quality and efficiency of
VET systems within the limits of Article 165 TFEU
which includes measures:

Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų
planą, siekiantį plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą,
atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės
poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų
profesinės veiklos galimybes ir numatantį priemones, skirtas
paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti profesinio
rengimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą.

- to improve the labour market relevance of VET
systems in close cooperation with relevant
stakeholders including through mechanisms for skills
anticipation, adaptation of curricula to labour market
needs and based on learning outcomes and the
strengthening of work-based learning provision in its
different forms;
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Patvirtinti Profesinio mokymo plėtros 2014-2016 metų veiksmų
planą, siekiantį plėtoti modernią profesinio mokymo sistemą,
atitinkančią besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės
poreikius ir užtikrinančią profesinio mokymo įstaigų absolventų
profesinės veiklos galimybes ir numatantį priemones, skirtas
paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti profesinio
rengimo ir mokymo kokybę ir veiksmingumą.

2014.09.01

Atsakinga
institucija
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Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

Planuojamas
įvykdymo
terminas

Atsakinga
institucija

- to increase the quality and attractiveness of VET
including through establishing a national approach
for quality assurance for VET (for example in line
with the European Quality Assurance Reference
Framework for Vocational Education and Training)
and implementing the transparency and recognition
tools for example European Credit system for
Vocational Education and Training (ECVET)

NEĮVYKDYTŲ BENDRŲJŲ EX ANTE SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Ex ante sąlygos

Neįgyvendinti kriterijai

Planuojami veiksmai

The existence of arrangements for the
effective
application
of
Union
environmental legislation related to EIA
and SEA.

Arrangements to ensure sufficient administrative
capacity.
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Parengti ir patvirtinti Administracinių gebėjimų stiprinimo
poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai
vertinimo srityse, 2015-2020 m. planą.

Planuojamas
įvykdymo
terminas
2014-12-01

Atsakinga
institucija
Aplinkos
ministerija

