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TEISINIS PAGRINDAS 

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo 

nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 

Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui 

bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos 

fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 1083/2006, 96 

straipsnio 2 dalies b punkto vi papunkčio nuostatomis. 

 

PAKEITIMO PAGRINDIMAS*: 

 

1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba  

 

Siūlomas pakeitimas yra svarbus ir reikalingas siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos 

reglamentų nuostatas, susijusias su stebėsenos rodiklių nustatymu Veiksmų programos investicijų 

srityse.  

 

1.1. Šiuo Veiksmų programos keitimu siūloma papildyti 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems 

dindimas ir kova su skurdu“ 8.3 investicinio prioriteto „Aktyvi įtrauktis, visų pirma, siekiant 

skatinti lygias galimybes, dalyvavimą darbo rinkoje ir geresnes įsidarbinimo galimybes“ 8.3.1 

konkretaus uždavinio „Padidinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į 

darbo rinką“ veiklą. 

 

2022 m. balandžio buvo patvirtinti Reglamento Nr. 1303/2013 pakeitimai, kuriuo, reaguojant į 

neteisėtą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir atliepiant Europos Komisijos iniciatyvą 

„Sanglaudos veiksmai pabėgėliams Europoje” (CARE), numatyta galimybė finansuoti veiksmus, 

skirtus padėti iš Ukrainos nuo karo bėgantiems asmenims.  

Šiuo Veiksmų programos keitimu siūloma papildyti Veiksmų programos 8.3.1 konkretaus 

uždavinio „Padidinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos asmenų integraciją į darbo rinką“ veiklos 

aprašymą, numatant galimybę finansuoti ir suteikti pabėgėliams (t. y. asmenims, kuriems suteikta 

laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos) jų pagrindinius 

poreikius tenkinančią paramą ir priemones, taikant Reglamentu Nr. 1303/2013 nustatytą vieneto 

įkainį – 40 eurų per 1 savaitę vieneto įkainis yra skirtas kiekvienam iš Ukrainos į valstybę narę 

atvykusiam asmeniui (maksimalus paramos teikimo terminas 1 asmeniui gali būti skiriamas 13 

savaičių (iš viso 520 eurų)). 

Taip pat yra nustatomas papildomas produkto rodiklis „Asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga 

Lietuvos Respublikoje dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, gavę pagrindinius poreikius 

tenkinančią paramą“ (siektina reikšmė 1230 asmenys). 

Siūlomi Veiksmų programos 8 prioriteto pakeitimai neigiamos įtakos Veiksmų programos tikslams 

bei rodiklių pasiekimų neturės. 

 

1.2. Šiuo Veiksmų programos keitimu siūloma pakeisti 13 ir 14 prioritetų rodiklių reikšmes ir 

lėšų pasiskirstymą. 

 

Atsižvelgiant į 2021 m. lapkričio 23 d. EK sprendimą Nr. C(2021)8271, kuriuo buvo patvirtintas 



„React–EU“ lėšų paskirstymas 2022 metams buvo padidintos lėšos 13 ir 14 prioriteto išlaidų 

kategorijose ir buvo proporcingai padidintos Veiksmų programos 13 ir 14 prioritetų rezultato ir 

produkto rodiklių siektinos reikšmės iki su EK darbine tvarka el. paštu rodiklių pasuose suderintos 

apimties pagal pilną 2021–2022 metams skirtą lėšų sumą. Pilnos apimties reikšmės buvo pristatytos 

ir patvirtintos 2020 m. gruodžio 3 d. 2014–2020 m. ES fondų investicijų stebėsenos komiteto 

posėdžio metu. Tuose rodikliuose, kuriuose siektinos reikšmės nesikeičia lyginat su jau 

suderintomis rodiklių siektinomis reikšmėmis, rodiklių pasai dar kartą neteikiami. 

 

2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 

augimo strategijos tikslų. 

 

Siūlomi pakeitimai prisidės prie strategijos „Europa 2020“ pažangaus, tvaraus ir integracinio 

augimo tikslų bei tikslesnio strategijos tikslų pasiekimo planavimo, padės palaikyti ekonominę, 

socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat prisidės prie tinkamo ir kokybiško Veiksmų programos 

įgyvendinimo bei stebėsenos vykdymo.  

 

3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos 

tikslų ir prioritetų. 

 

Siūlomi pakeitimai prisidės prie geresnio Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos 8, 13 ir 14 

prioritetų tikslų ir rodiklių įgyvendinimo. 

 

4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir 

veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu, vykdymui. 

 

Siūlomi pakeitimai turės teigiamą poveikį Veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimui, 

sudarant realias galimybes juos pasiekti bei išvengiant tolimesnių rizikų. Siūlomi pakeitimai neturės 

neigiamo poveikio Veiksmų programos stebėsenos rodiklių pasiekimui. 

 

5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui 

pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas 

nustatytas Veiksmų programoje. 

 

Siūlomu pakeitimu keisis Veiksmų programos finansavimo plano 13 ir 14 prioritetų lėšų 

paskirstymas. 

Veiksmų programos finansavimo plano keitimai, taip pat lėšų pasiskirstymo pagal išlaidų 

kategorijas keitimai neigiamo poveikio, siekiant numatytų Partnerystės sutarties ir Veiksmų 

programos tikslų ir prioritetų, neturės. 

 

6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

 

Siūlomas pakeitimas turės įtakos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto LRV nutarimu, vykdymui: bus 

patikslintos Veiksmų programos 13 ir 14 prioritetų bendros vertės ir paskirstymas pagal 

ministerijas; pakeitimai 13 ir 14 prioritetuose leis efektyviau panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas. 

 

7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir 



veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

 

Siūlomi pakeitimai neturės poveikio Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir 

veiklos lėšų rezervo paskirstymui veiksmų programos prioritetams įgyvendinti. 

 

8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė (nurodoma esama situacija, numatomas (-i) pokytis (-

čiai) ir tikėtinas jo (jų) poveikis). 

 

Pasiūlymas keisti Veiksmų programą parengtas remiantis Europos Komisijos iniciatyva „React–

EU“. Tikslinės investicijos, skirtos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, planuojamos 

laikantis ekonomikos darnaus ir tvaraus augimo krypties.  

Taip pat pasiūlymas keisti Veiksmų programą yra parengtas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 

1303/2013 pakeitimą, kuriuo, reaguojant į neteisėtą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir 

atliepiant Europos Komisijos iniciatyvą „Sanglaudos veiksmai pabėgėliams Europoje” (CARE), 

numatyta galimybė finansuoti veiksmus, skirtus padėti iš Ukrainos nuo karo bėgantiems asmenims.  

 

 


