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Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
 
Gerbiamieji, 
 
Europos Sąjungos parama – tai ne tik Lietuvos žmonių viltis, kad gyvenimas ims sparčiai gerėti, 
bet ir sunkus egzaminas šalies valdžiai.                                                                                                           
 
Ar pavyks efektyviai, tikslingai ir skaidriai įsisavinti Europos Sąjungos pinigus? Paprastiems šalies 
žmonėms didžiausią nerimą kelia klausimas: ar skaidriai vyks ES paramos dalybos? Toks nerimas 
ypač stipriai jaučiamas po Lietuvos politinį gyvenimą sukrėtusių skandalų, kai žinomiems 
politikams buvo viešai pareikšti įtarimai korupcine veikla. 
 
Todėl dabar neturi likti nė menkiausių abejonių, kad Europos Sąjungos pinigai skirstomi skaidriai. 
Priešingu atveju neišvengiamai dar labiau gilėtų valdžios ir žmonių susvetimėjimas, net būtų 
pakirstas visuomenės tikėjimas mūsų politine sistema, pačia demokratine santvarka. Pilietinės 
visuomenės kūrimo viltis tektų ilgam palaidoti.   
  
Politikai, šalies partijos dabar neturi teisės daryti tokių klaidų, kurios sukeltų žmonių įtarinėjimus, 
jog ir Europos Sąjungos pinigai naudojami ne visos visuomenės, o atskirų finansinių grupių 
interesams ar net paprasčiausiai išgrobstomi. Todėl, manau, kad skirstant ES paramos lėšas, pats 
svarbiausias uždavinys – garantuoti skaidrumą ir viešumą. 
 
Čia labai daug gali nuveikti visuomenė, visuomeninės organizacijos, taip pat žiniasklaida. 
Visuomeninių organizacijų sutelkti žmonės geriausias valstybės kontrolierius. Būtent visuomenė 
gali garantuoti, kad ES fondų lėšos bus naudojamos skaidriai, kad mėginimai savanaudiškai jas 
naudoti neliks nepastebėti.  
 
Be abejo, esminis ir kitas klausimas: ar ES parama bus panaudota tikslingai ir efektyviai? Čia vėl 
didžiausia atsakomybė tenka politikams. Būtina, remiantis mokslinėmis ekspertizėmis, aiškiai 
nusistatyti Lietuvos prioritetus, kurių finansavimui tikslingiausia naudoti ES paramą, gerai 
apsvarstyti, kiek pinigų skirti vienai ar kitai sričiai, vienam ar kitam konkrečiam projektui.  
 
Priimant tokius sprendimus, labai svarbu remtis specialistų išvadomis. Tačiau būtina ir politinė 
valia. Valdžios įstaigos privalės atsispirti smarkiam įvairių lobistinių grupių ar suinteresuotų 
asmenų spaudimui.  
 
Todėl reikia sukurti labai aiškias ES paramos naudojimo taisykles, nusistatyti aiškius kriterijus, 
kuriais remiantis bus skiriami ES pinigai. Tik taip įmanoma išvengti protekcionizmo. Tik tuomet 
sugebėsime šias milijardines finansines injekcijas efektyviai panaudoti sparčiai šalies ūkio plėtrai ir 
visų Lietuvos žmonių gerovei kelti. 
 
Turime ieškoti geriausių sprendimų, kaip garantuoti aiškią, skaidrią ir racionalią ES pinigų 
naudojimo sistemą. Diskutuokime, ginčykimės ir raskime teisingiausius atsakymus.  
 
Linkiu šiai apskritojo stalo diskusijai kūrybingų idėjų! 
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Finansų ministras Algirdas Butkevičius 
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F i n a n s ų      m i n i s t e r i j a

ES PARAMA
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ES BIUDŽETO
VIDAUS  POLITIKA
(t.t.  IAE uždarymo

finansavimas)

SANGLAUDOS 
FONDAS

PLĖTROS  FONDAS

SOCIALINIS 
FONDAS

ŽUVININKYSTĖS
FONDAS

ŽEMĖS ŪKIO
FONDAS

NACIONALINIS 
BIUDŽETAS

KITOS 
VALSTYBĖS 

LĖŠOS

PRIVAČIOS
LĖŠOS

315 

614,11

BENDRAS ES PARAMOS FINANSINIS PAKETAS 2004-2006 M.
(2843,98 Mil.EUR einamosiomis kainomis)

INTERREG 22,4
EQUAL 11,86

TIESIOGINĖS IŠMOKOS (186,6),
RINKOS REGULIAVIMAS (159,1), 

KAIMO PLĖTRA (489,5)

150,24 
“Shengeno” priemonės

34,26

BBBB PPPP DDDD

835,2 

�ENERGETIKA

�TRANSPORTAS

�APLINKA

�SVEIKATOS IR SOCIALINĖ 
INFRASTRUKTŪRA

�PRAMONĖ,VERSLAS

�TURIZMAS

�INFORMACINĖS 
PASLAUGOS

�ŠVIETIMAS

�UŽIMTUMO PRIEMONĖS

�ŽUVININKYSTĖ

�KAIMO PLĖTRA

�ŽEMĖS ŪKIS,

895,17
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BPD projekto rengimas
(Nustatytas LRV 2002 m. vasario 7 d. Nutarimu  Nr.188) 

11 sektorinių 
pogrupių

Priežiūros komisija

Darbo grupė

Sektorinis pogrupis
TRANSPORTAS
Koordinatorius –
Susisiekimo min-ja

Sektorinis pogrupis
UŽIMTUMAS

Koordinatorius –
Soc. apsaugos ir darbo  min-ja

Sektorinis pogrupis
PRAMONĖ IR VERSLAS

Koordinatorius –
Ūkio  min-ja

Sektorinis pogrupis
ŽEMĖS ŪKIS IR ŽUVININKYSTĖ

Koordinatorius –
Žemės ūkio  min-ja

Sektorinis pogrupis
…

Koordinatorius – … min-ja

Sektorinis pogrupis
…

Koordinatorius – … min-ja

Socialiniai-ekonominiai ir regioniniai partneriai Ministerijos, kitos valstybės institucijos
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BPD rengimo partnerystė
Socialiniai-ekonominiai, kiti partneriai įtraukti į 
BPD darbo grupės veiklą (Lietuvos darb. sąjungos;  
Lietuvos prekybos, pram.  ir amatų rūmų asoc.;   pramonininkų 
konfederacijos; profesinių sąjungų centro; verslo darbdavių 
konfederacijos; LR Žemės ūkio rūmų ir kt. atstovai), apie 1/3visų 
darbo grupės narių ;
“atvirų durų principas” – visi suinteresuoti galėjo dalyvauti 
BPD sektorinių pogrupių darbe, viešai komentavo BPD projektą 
internete;
Informaciniai-konsultaciniai renginiai
(konferenc.”Partnerystė planuojant ES finansinę paramą”, “Žinių 
visuomenė ir struktūriniai fondai”kt.,  seminarai ir  tt.,  apie 100 
renginių, kuriuose dalyvavo FM); 
Partneriai įtraukti Į BPD įgyvendinimo priežiūros 
komitetą (visuomeninė organizacija Lietuvos žaliųjų judėjimas, 
Lietuvos mokslo taryba, asociacijos „Žinių ekonomikos forumo“ 
taryba, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, soc-ekonom
partneriai ir kt)  
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52000 20152004 2006 2008 20102002 2012

SAUGI VISUOMENĖ

Teisėkūra Aplinkos apsauga
Sveikatos apsauga

Socialinė apsauga
Krašto apsauga

Viešasis saugumas
Užsienio politika

KONKURENCINGA
EKONOMIKA

Finansų politika        Pramonė ir verslas
Energetika
Transportas ir tranzitas
Žinių ekonomika ir e-verslas
Kaimo ir žemės ūkio plėtra
Turizmas
Regionų plėtra

ŽINIŲ          VISUOMENĖ
Valstybės valdymas

Gyventojų  kompetencija
Mokslas ir švietimas

Kultūra

 
 

6

BPD  ATITIKIMAS POLITINIŲ PARTIJŲ SUTARTIEMS PLĖTROS 
PRIORITETAMS

Konkurencingo žemės ūkio kūrimas

Alternatyvūs verslai kaime

Kaimo vietovių pritaikymas prie ekonominių pokyčių

Mokslo ir technologijų parkų plėtra

Inovacijų skatinimas

Aukštųjų  technologijų pramonės formavimas

Mokslo tyrimai - verslui 

Aukščiausios klasės specialistų  verslui rengimas 

Informacinės ir žinių infrastruktūros formavimas

Profesinio mokymo sistemos tobulinimas

Mokymo visą gyvenimą sąlygų plėtojimas

Elektroninių viešųjų paslaugų plėtra

Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

Viešųjų prieigos prie Interneto  taškų kūrimas

Informacinių technologijų plėtra

Užsienio investicijų pritraukimas į “proveržio” sritis

Studijų kokybės gerinimas

Mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo su verslu skatinimas

Vieningas, kokybiškas šalies vardo kūrimas 

Transporto 
infrastruktūros 

plėtra

Energetinio ūkio 
efektyvumo 
didinimas

Aplinkos kokybės 
gerinimas ir žalos

prevencija

Informac. ir  konsult. 
paslaugų verslui 

rėmimas

Sveikatos
infrastruktūra

Socialinė ir 
švietimo 

infrastruktūra

Socialinė
integracija

Turizmo plėtra

Valstybės 
valdymo 

pertvarkymas

Strateginio 
planavimo
principų 
diegimas

Nacionalinės 
regioninės 
plėtros

investicinių 
instrumentų
sukūrimas

Mokslo
ir studijų 

teisinės bazes 
tobulinimas

E-verslo plėtra
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BPD INVESTAVIMO  PRIORITETŲ FINANSINIAI SVORIAI (895,173 MEUR)

• Transportas
• Energetika
• Aplinkos apsauga
• Sveikatos apsaugos  infrastruktūra
• Švietimo, mokslo, studijų ir socialinė 
infrastruktūra

• Užimtumas, aktyvios darbo rinkos priemonės, 
socialinė  integracija
• Švietimas ir profesinis rengimas

• Žemės ūkio, kaimo ir miškų ūkių  plėtra
• Žuvininkystės plėtra

• Parama pramonei ir verslui 
• Turizmas
• Informacinės paslaugos

SOCIALINĖS-
EKONOMINĖS 

INFRASTRUKTŪROS  
PLĖTRA

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
PLĖTRA

GAMYBINIO 
SEKTORIAUS PLĖTRA

KAIMO IR 
ŽUVININKYSTĖS PLĖTRA 

TECHNINĖ PAGALBA 

• Struktūrinių fondų paramos planavimas, 
valdymas ir BPD įgyvendinimas 
• ES Strūktūrinių fondų paramos galimybių
viešinimas ir programos vertinimas 

347,059

MEUR
%

163,814

222,429

135,015

26,855 3.0

15,08

24,85

18,3

38,77

 
 

8

Prognozuojami  BPD įgyvendinimo kiekybiniai 
rezultatai

• Sėkmingas struktūrinių fondų įsisavinimas padidintų BVP bazinio 
scenarijaus atžvilgiu nuo 1,2 procento 2004 metais iki 1,8 procento 
2006 metais arba nuo 690 mln. Lt - 2004 metais iki 1139 mln. Lt -2006 
metais.

• Nuo 16 000 iki 22 000 verslo įmonių gaus paramą  naujam verslui 
pradėti arba jau veikiančioms smulkioms ir vidutinėms įmonėms 
vystyti;

� Apie 30 000 asmenų pasinaudos parama mokymui, iš jų apie 12 000 
bus darbo jėgos atstovai, kurių mokymas bus skirtas darbo įgūdžių 
atnaujinimui ir kvalifikacijos kėlimui, o likusieji – bedarbiai, kurie 
įgys  naują bazinę kvalifikaciją.

� Gali būti sukurta apie 46 000 – 52 000 naujų darbo vietų. Įvertinus  
potencialų darbo vietų praradimą, samdomų darbuotojų skaičius 
išaugtų 28 000.
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BPD lankstumas ir pagrindinė sėkmės 
prielaida

Prioritetai nustatyti, tačiau lėšos programos viduje 
gali judėti (lengviausiai tarp veiklų priemonės 
viduje, sunkiau prioriteto viduje, sunkiausiai tarp 
prioritetų)
Programos rezultatai priklausys nuo projektų 
(svarbu ne kiekybė, o kokybė), kurie bus atrinkti jai 
įgyvendinti (pagrindinis vaidmuo atrenkant tenka 
Tarpinėms institucijoms, joms talkina Atrankos 
komitetai, projektus vertina Įgyvendinančios 
agentūros)
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Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas 
(esama situacija) 1

Kvietimai teikti paraiškas paskelbti pagal visas BPD 
priemones, išskyrus keletą priemonių veiklos sričių:
“Žvejybos uosto įrenginių statyba, plėtra ir 
modernizavimas” (numatoma skelbti š.m. spalio 20 
d.); “Socialinių užimtumo įmonių veiklos plėtra” 
(numatoma skelbti kitais metais);
Vyksta gautų paraiškų vertinimas ir atranka;
Bendra tendencija – paraiškų vertė viršija galimą 
2004 m. prisiimti įsipareigojimų (pasirašyti sutarčių) 
dydį , pvz:

- Transporto srityje – 3 kartus
- IT plėtros srityje – beveik 2 kartus
- Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimui ir 
modernizavimui – 6 kartus
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Struktūrinių fondų lėšų panaudojimas 
(esama situacija) 2

Pasirašytos 2 sutartys:
- aplinkosaugos srityje (pasirengimas tyrimų laboratorijos 
akreditacijai, Klaipėdos regionas)

- techninei pagalbai (BPD valdymas, priežiūra, kontrolė). 
Šiam tikslui parengta 14 sutarčių, bus pasirašyta 
artimiausiu metu
Pagal nacionalinės reikšmės projektus jau yra atliktų 
darbų, kurie dar nedeklaruoti (pvz.: transporto 
sektoriuje)
Vykdoma institucijų apklausa dėl prognozuojamo lėšų 
panaudojimo iki 2004 m. pabaigos
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ES lėšų įsisavinimo sparta analogiškose 
programose

Dalis visų konkrečios šalies 1-ojo Tikslo programoms 
skirtų lėšų, įsisavintų pirmaisiais įgyvendinimo 
metais:

2000 2001
Suomija (ERPF) 1.8% 9%
Suomija (ESF) 0% 3.5%
Portugalija 0% 8%
Ispanija 0% 6%

Šaltinis: ES Komisijos duomenys, Suomijos VRM duomenys
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ES struktūriniai fondai ateityje
2007-2013 (1)

• Nuo 2004 m. rugsėjo – 2005m.: diskusijos dėl naujų ES 
Sanglaudos politikos reglamentų projektų ir jų 
patvirtinimas;
• 2006 m.: Europos Komisija pateiks Strategines Sanglaudos 
gaires, kurių pagrindu šalys narės rengs 2007-2013 m. 
nacionalinius programinius dokumentus;
• Lietuva turės parengti vieną Nacionalinę strateginę 
programą, ir jos pagrindu kelias sektorines programas;

• 2005 m. vidurys – planuojama naujų programavimo 
dokumentų pradžia.
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ES struktūriniai fondai ateityje: strategijos 
rengimas  2007-2013 (2)

Programavimo pradžioje bus nustatytas naujų 
programavimo dokumentų kiekis ir struktūra;
Bus atsižvelgta į BPD įgyvendinimo rezultatus 
(įgyvendinimas tik prasidėjo);
Bus atsižvelgta į vertintojų išvadas;
Bus inicijuojamas kuo didesnis partnerių 
įtraukimas ir visuomenės įtraukimas.  
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Dr. Ramūnas Vilpišauskas 
Ekspertas 
ES fondai: motyvų, įsisavinimo metodų ir pasekmių įvertinimas 
 

Pirmiausia reikėtų pastebėti tai, jog ES yra ne perskirstanti, o reguliuojanti organizacija, 
t.y. daugiausia dėmesio yra skiriama prekybos tarp valstybių narių bei ekonominės veiklos 
reguliavimo normų kūrimui. ES biudžetas sudaro apie 1,1 proc. nuo ES BVP, o tai santykinai 
daug mažiau, nei per valstybių narių biudžetus perskirstoma BVP dalis. 

Egzistuoja du ES fondų egzistavimo aiškinimai. Vienas aiškinimas grindžiamas teiginiu, 
jog ES fondai yra politinių sandėrių ir paketinių sprendimų priemonė. EEB biudžetas, kurio 
didžioji dalis buvo ( 1984 m. net 70 proc.) ir tebėra skiriama žemės ūkiui remti yra siejamas 
pirmiausia su sandoriu tarp Vokietijos ir Prancūzijos, kuriuo Vokietija moka Prancūzijos 
ūkininkams, o laisva prekyba Bendrijos viduje suteikia priėjimą Vokietijos įmonėms prie 
Prancūzijos rinkos. Politinį ES išmokų pobūdį rodo ir fondų sąsajos su kiekviena EB plėtra. Nauji 
fondai buvo sukurti į EB įstojus Britanijai, Pietų Europos šalims (ypač už jų paramą Ekonominei 
ir pinigų sąjungai), ir net turtingoms Skandinavijos šalims. ES lėšos dažnai skiriamos arba 
siauroms interesų grupėms, arba demonstraciniams projektams.  

Antras požiūris remiasi ekonomistų aiškinimu: ES fondai – priemonė reaguoti į augančius 
ekonominio išsivystymo netolygumus, spręsti „rinkos trūkumus“. Sakoma, kad vykstant 
integracijai vieni regionai vystosi lėčiau, kiti sparčiau. Todėl fondai reikalingi tam, kad mažiau 
išsivystę regionai galėtų pasivyti išsivysčiusius regionus. Tačiau galima pastebėti, kad nėra vieningo 
sutarimo dėl teigiamo ES fondų poveikio ekonominiam augimui. Galima išskirti dvi grupes 
ekonominių argumentų: pirma, akcentuojančių ES paramos naudą ir antra, akcentuojančių jų žalą.  

Kai kam antra argumentų grupė gali skambėti keistai: kaip gaunami pinigai gali nešti žalą? 
Ekonomistų požiūriu parama gali sukurti nemažai šalutinių neigiamų pasekmių.  

Pirmiausia apie naudą. Visų pirma, nauda siejama su skirtumų tarp regionų mažinimu. 
Šalinant kliūtis prekybai Europos Sąjungos viduje, vykstant ekonominei Europos Sąjungos 
integracijai, augant prekybai ir judėjimui, ekonominė veikla koncentruojasi tam tikruose 
centruose, didžiuosiuose miestuose, industriniuose „branduoliuose“, tuo tarpu kiti regionai 
atsilieka nuo centrų. Todėl fondai reikalingi tam, kad būtų galima paremti tuos, kurie atsilieka 
integracijos procese, suteikiant jiems trūkstamų investicijų. Tai vadinamas „rinkos trūkumo“ 
argumentas, kai, pvz. įmonės turi gerų ir naujų idėjų, tačiau neturi pradinio kapitalo joms 
įgyvendinti, pvz. dideli infrastruktūros ar švietimo projektai. 

Itin svarbus, bet dažnai Lietuvoje nuvertinamas naudos argumentas yra administracinės 
kultūros kėlimas. Kartu su ES lėšomis ateina dėmesys ir tam, kaip jos įsisavinamos, kaip 
administruojamos. Teikdama paramą per Phare, SAPARD, ISPA, ES nori kontroliuoti skiriamas 
lėšas, todėl padidėja dėmesys tam, kaip mūsų ministerijos skiria ir panaudoja lėšas. Kylant 
administracinei kultūrai, galima įžvelgti didelę naudą.  

Kita vertus, galima pagrįstai teigti, kad tokio pobūdžio fondai sukelia nepageidautinas 
ekonomines pasekmes. Pirma, tai yra motyvacijos ir konkurencinių sąlygų iškreipimas. Egzistuoja 
daug pavyzdžių, kai įmonė, bet kokiu atveju ketindama vykdyti projektą, tuo pačiu nusprendė 
pasinaudoti ir ES lėšomis. T.y. lėšos buvo sunaudotos, nesukuriant pridėtinės vertės, nes tas 
projektas būtų vykdomas bet kokiu atveju ir be ES paramos. Kitas pavyzdys (aktualiausias 
ūkininkų atveju), kai parama siejama su gaminamos produkcijos kiekiu. Kuo daugiau pagamini, 
tuo daugiau gauni. Aišku, kad norima gaminti tuos produktus, už kuriuos gaunama parama, ir 
negaminti tų, kurie reikalingi vartotojams, bet neremiami.  

Antra, lėšų nukreipimas iš ten, kur jos būtų naudingiau panaudotos, į ten, kur jų vertė 
mažesnė, mažinant bendrą ekonominį augimą. Apskritai, nemažai studijų teigia, jog nors ES 
struktūrinė parama ir sumažina regioninius išsivystymo skirtumus, tačiau tuo pačiu sumažinamas 
bendras šalies ekonomikos augimas. 

Trečia, parama ugdo subsidijų mentalitetą bei stiprina paskatas korupcijai. Tie, kurie 
įpranta prie solidžios paramos, nenori jos atsisakyti, tai rodo Prancūzijos ir kitų šalių ūkininkų 
blokados ir protestai. Neabejotinai tokie procesai vyks ir Lietuvoje kai reikės pradėti galvoti apie 
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tolesnę ES Bendrosios žemės ūkio politikos reformą, mažinti dosnią, nors ir vartotojams daug 
kainuojančią, paramą ūkininkams, prie kurios pastarieji jau bus pripratę.  

Ketvirta, subsidijomis pasinaudoja apsukresni ir turtingesni mažiau išsivysčiusių regionų 
gyventojai, tuo tarpu paramos negauna tie, kuriems to labiausiai reikia.  

Penkta, biudžeto lėšos dėl kofinansavimo poreikio nukreipiamos į tas sritis, kurias 
finansuoja ES, bet jų finansavimas nėra prioritetas visuomenei. Žiūrint makro, visos Lietuvos, 
lygiu tai parama šiuo metu labiausiai reikalinga sveikatos apsaugos, švietimo, viešo 
administravimo reformoms, bet tai yra sritys, kurių nefinansuoja ES. Kyla klausimas, ar 
naudingiau investuoti į infrastruktūrą, ar skirti daugiau lėšų toms sritims, kurių nefinansuoja ES. 
Taigi, reikia pasverti alternatyvius ir biudžetinių lėšų naudojimo kaštus.  

Kalbant apie senųjų ES narių patirtį, galima pasakyti, kad ES fondai be kitų ekonominės 
politikos priemonių gali neatnešti nei didelės naudos, nei ypatingai pakenkti. Labai svarbu, kad jų 
įsisavinimas būtų suderintas su kitomis ekonominės politikos priemonėmis. Airija dažnai 
pateikiama kaip geros praktikos pavyzdys, tačiau ne vien ir ne tiek ES fondai suvaidino 
svarbiausią teigiamą vaidmenį (paminėtinas mokesčių mažinimas, imigrantų JAV vaidmuo bei jų 
investicijos). Kita vertus Graikija, kuri dažnai pateikiama kaip blogos praktikos pavyzdys nebūtų 
toks blogos praktikos pavyzdys, jei ten nebūtų įsigalėjęs protekcionizmas ir neefektyvus 
administravimas. 

Apie Lietuvos patirtį  kol kas negalima daug pasakyti. Lietuvoje iki šiol buvo skiriama 
parama tik pagal Phare, SAPARD ir ISPA programas, kurių lėšų įsisavinimą galima vertinti. Phare 
programų įsisavinimo vertinimai rodo, jog didžiausią teigiamą poveikį ES lėšos turėjo teisinėms – 
administracinėms reformoms, o ne socialiniam – ekonominiam poveikiui, nors toks poveikis 
buvo numatytas. Pagrindinė rizika, įsisavinant lėšas, kildavo dėl neįvertintų politinių ir 
ekonominių pokyčių (dažna vyriausybių kaita, Rusijos krizė). Poveikio įvertinimą dažniausiai 
apsunkindavo miglotai apibrėžti tikslai: jei neaišku, ko buvo siekiama, neįmanoma įvertinti, ar tos 
lėšos buvo įsisavintos sėkmingai. Kalbant apie SAPARD lėšų įsisavinimą, reikia daugiau dėmesio 
skirti skaidrumui ir atsakomybei, nes naudojant šias lėšas yra kilęs jau ne vienas korupcijos 
skandalas.  

Kaip vertinti bendrą programavimo dokumentą (BPD)? Pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, 
kad ES turi nusistačiusi lėšų skirstymo rėmus: ES lygiu yra nustatyti prioritetai (pvz. parama 
ūkininkams, ji Lietuvoje siekia beveik 30 proc. visų lėšų). Tai mums ypač svarbu, nes ateityje 
dalyvausime nustatinėjant prioritetus. Kita aspektas yra Lietuvos vidiniai prioritetai. Lietuvoje, 
nustatant prioritetus, buvo labiausiai orientuojamasi į tai, kur galima įsisavinti daugiausia lėšų. Tai 
viena pagrindinių priežasčių, kodėl tiek daug lėšų buvo skirta kelių statybai ir remontui. 

Keletas kritinių vertinimų, kalbant apie BPD. Pirma, pasigendama platesnės diskusijos 
apie tai, kokiais kriterijais remiantis būtų galima išskirti lėšų paskirstymo prioritetus. BPD 
naudojama SWOT analizė neįvertina skirtingų priemonių santykinio tikslingumo ir efektyvumo, 
pvz. siekiama apmokyti tam tikrą kiekį darbuotojų, o ne sudaryti geresnes sąlygas kvalifikacijos 
susiejimui su darbo rinkos poreikiais. Galbūt tie žmonės vis vien nesugebės rasti darbo, nors ir 
bus įgiję daugiau žinių. Todėl ilgalaikis ekonominis-socialinis poveikis lieka abejotinas. Antra, 
pagrindinis trūkumas yra tas, kad yra kalbama apie sektorius, o ne apie problemas, kurias reikia 
spręsti panaudojant šias lėšas. Diskusijos, kurios vyksta dėl to, ar švietimui ar infrastruktūrai 
reiktų skirti daugiau lėšų, yra neišsprendžiamos, nes nėra kriterijų, kuriais galima būtų nustatyti, 
kuri sritis yra prioritetinė ar vertingesnė. Sričių vertė keičiasi, keičiantis ekonominei – socialinei 
situacijai. Turi būti diskutuojama apie tai, kokios problemos yra sprendžiamos, kokie viešosios 
politikos tikslai yra keliami, panaudojant šias lėšas. Tik tuomet galima rasti pagrindą sprendžiant, 
kam reikia skirti daugiau lėšų. BPD rengimas buvo grindžiamas sektoriniu principu. Aišku, kad 
kiekvienas sektorius norėjo gauti daugiau, pvz. pramonininkai kritikavo BPD, kad pramonei per 
mažai skiriama lėšų. Taigi reikia kalbėti apie problemas, kurios negali būti sprendžiamos 
privačiomis, o tik tokiomis viešomis lėšomis kaip ES fondai. Trečia, komplikuotos paraiškų 
rengimo ir atsiskaitymo procedūros. Konsultantai galėtų džiaugtis, kad jie turi daugiau darbo 
konsultuojant paraiškovus, tačiau ir iš jų girdisi nusiskundimų, kad paraiškos labai komplikuotos. 
Tai paprastai mažina skaidrumą ir suteikia pagrindo korupcijai.  
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Ateities prioritetai. Svarbu išskirti du finansavimo laikotarpius, t.y. šį (2004 – 2006 m.) ir 
kitą (2007 – 2013 m.) finansinį laikotarpį. Šiuo metu yra svarbiausia užtikrinti fondų panaudojimo 
skaidrumą . Čia labai svarbus NVO vaidmuo. Tai tokių organizacijų kaip Pilietinės visuomenės 
instituto ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto bei jų inicijuoto projekto „Europos Sąjungos 
parama: panaudojimo efektyvumas“ vaidmuo. Nevyriausybinės organizacijos yra būtent ta 
grandis, kuri gali signalizuoti apie piktnaudžiavimą ir netinkamą lėšų panaudojimą. Žiniasklaida, 
žinoma, yra kitas veiksnys. Baigiantis šio BPD laikotarpiui būtina įvertinti tų lėšų naudą. Europos 
Komisija turi savas vertinimo procedūras, bet lygiai taip pat svarbus ir išorinių ekspertų vaidmuo. 
Tuos vertinimus toliau reikėtų integruoti į kito finansinio laikotarpio prioritetų išskyrimą. Žiūrint į 
ateitį, (1) reiktų labiau koncentruotis ne į tai, kaip gauti kuo daugiau lėšų, bet kaip jas panaudoti 
tikslingiausiai, t.y. nukreipti lėšas ten, kur jos šiuo metu yra reikalingiausios. Būtent dėl to 
ateinančiais metais Lietuvos atstovams derantis dėl naujos finansinės perspektyvos reikia žinoti, 
kas Lietuvai bus aktualiausia. Pvz., viešo administravimo reforma, kuri šiuo metu nefinansuojama 
iš SF, turėtų būti viena iš tų sričių, kurią reikėtų akcentuoti ir dėl kurios reiktų įtikinti ES 
partnerius, kad būtų skiriamos lėšos. (2) Mažinti tas subsidijas, kurios labiausiai iškraipo žmonių 
motyvacijas: arba skatina perteklinę produkciją, pvz. ūkininkų atveju, arba sukuria kitokį neigiamą 
poveikį, kurį reikės įvertinti. (3) Taip pat reiktų stengtis aiškiau atskirti ES paramos socialinę 
funkciją ir „rinkos trūkumų“ taisymo paskirtį (t.y. pradinio kapitalo suteikimas, švietimas, 
kvalifikacijos kėlimas). (4) Be to, reikėtų apsvarstyti ar neverta supaprastinti procedūras, didinant 
skaidrumą ir atsakomybę.  
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Eduardas Vilkas 
Akademikas 
SF naudojimo efektyvumas 
 

Bet kokių lėšų, taip pat ir ES paramos, naudojimo efektyvumas reiškia, kad lėšos 
naudojamos tam, kas duoda didžiausią naudą, ir tik tuo atveju, jei nauda didesnė už sąnaudas. 
Akivaizdu, kad neefektyvu, kai naudingam projektui panaudojama daugiau lėšų negu būtina, taip 
pat kai kad ir labai taupiai, bet finansuojamas projektas yra beprasmiškas. Bet tai, taip sakant, 
teorija. Praktiškai nustatyti kurie projektai žada didžiausią naudą, lyginant su sąnaudomis – 
uždavinys ne iš lengvųjų. Dalinai tą uždavinį reikėjo spręsti jau ruošiant Bendrąjį programavimo 
dokumentą (BPD). Išspręsti jį nepriekaištingai per tokį trumpą laiką, koks buvo tam skirtas, ir su 
tokiomis mažomis pajėgomis vargu ar buvo įmanoma. Bet turime jį geresnį negu jis tokiomis 
sąlygomis galėjo būti. Tai lėmė dvi priežastys: Europos Komisijos (EK) ekspertų pagalba ir tai, 
kad Lietuvoje buvo nemenkas programavimo įdirbis. Daugybėje programavimo dokumentų jau 
buvo sukaupta gana visapusiška analizė, nors daugiausiai ekspertinė, nesiremianti specialiais 
tyrimais. Ja iš dalies buvo pasinaudota.  
 Tačiau dokumentą mokslo žmonės ir daugelis ekspertų vertina kaip konservatyvų, 
nepakankamai suderintą su modernia ilgalaike šalies vystymosi strategija. Labiausiai kritikuojamas 
lėšų paskirstymas tarp fizinės infrastruktūros ir žmogaus kapitalo plėtros, tvirtinant, kad pastaroji 
daug svarbesnė, o jai skiriamas finansavimas pernelyg mažas. Prezidento Valdo Adamkaus 2003 
metiniame pranešime apgailestaujama, kad švietimo ir socialinėms programoms numatoma skirti 
tik 18 proc. ES fondų lėšų. Bet tuo pat metu Pramonininkų konfederacija įrodinėjo, kad 
gamybiniam ir paslaugų sektoriui 25 procentai yra nepagrįstai mažai. Ir, žinoma, kaimiečiai 
jaučiasi skriaudžiami, visi kiti taip pat nėra laimingi. Minėtame metiniame Prezidento pranešime 
skaitome: „Žmogiškųjų išteklių plėtrai − švietimo ir socialinėms programoms − ketinama skirti tik 
18 nuošimčių visų būsimų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tuo metu dabartinės 
Europos Sąjungos šalys šiai sričiai vidutiniškai skiria 23 nuošimčius, o "tigro šuolį" padariusi Airija 
- daugiau nei 33 nuošimčius visų struktūrinių fondų lėšų.“ Ir tai, esą, prieštarauja svarbiausiai 
šalies plėtros krypčiai – žinių visuomenės sukūrimui. Jei taip būtų, tikrai prieštarautų. Bet dalykas 
tas, kad visuose kituose prioritetuose taip pat figūruoja mokymas, lavinimas ir inovacijos. 
Pavyzdžiui, pirmajame, socialinės ir ekonominės infrastruktūros prioritete šalia transporto, 
energetikos, gamtosaugos ir sveikatos apsaugos infrastruktūros numatoma finansuoti švietimo, 
aukštojo mokslo ir tyrimų materialinę bazę. Jei pramonė ar žemės ūkis rūpinsis savo plėtra žinių 
pagrindu, tai jiems rūpimuose projektuose atsiras ir žmogaus išteklių tobulinimas. Taigi realiai gali 
būti ne 18 proc., o gerokai daugiau. Be to, Lietuvos ekonominės plėtros strategijos nedera 
tiesmukiškai lyginti su ES šalių strategija. Lietuva turi žymiai daugiau neatidėliotinų 
infrastruktūros plėtros problemų negu ES senbuvės. Infrastruktūros modernizacija yra brangi, bet 
būtina, kad ūkis galėtų sparčiai augti. Tarp augimo dabar ir augimo ateityje egzistuoja 
prieštaravimas, kurį nelengva teisingai išspręsti. Siekdami žinių ekonomikos ir aukštųjų 
technologijų dominavimo (tam aš entuziastingai pritariu), investuojame daugiau į ateitį. Tačiau 
norėdami daugiau investuoti į ateitį, turime turėti didesnius išteklius dabar. Beje, ES paramos 
šaliai dydis taip pat priklauso nuo tos šalies BVP: kuo sparčiau jis didės, tuo sparčiau didės ES 
parama. Vadinasi, turime protingai derinti plėtrą tuoj pat su plėtra ateityje. Be to, reikia 
neužmiršti, kad galutinis lėšų paskirstymas priklausys nuo to, kokius konkrečius projekus pateiks 
ūkio subjektai ir kurie projektai bus pripažinti vertesniais jau dabar finansuoti. Visa tai iš tikrųjų 
nėra pagyrimas BPD ir lėšų paskirstymo tarp prioritetų pateisinimas, o tik parodo, kokius 
sudėtingus uždavinius tenka išspręsti ruošiant BPD, taip pat kad naujojo BPD rengimui reikia 
skirti žymiai daugiau pastangų ir lėšų.  
 Globaliai optimalaus BPD neįmanoma pasiekti jau vien dėl to, kad jo gimimo reglamentas 
yra bent teoriškai ydingas. Pirmiausia EK pasiūlo integracijos politikos biudžetą ir taisykles 
naujam šešerių metų planavimo periodui. Paskui ES Ministrų Taryba ir Parlamentas visa tai 
patvirtina. Tada šalys narės rengia savo planus pagal EK nustatytas taisykles, kuriuos aptaria su 
EK ir kuriuos ši tvirtina. Ir tik tada pradedami rengti konkretūs projektai, kurie galiausiai lemia ar 
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visos ankstesnės veiklos pagimdyti planai ir politika yra racionalūs. Šis nuo viršaus žemyn 
procesas negarantuoja geriausio lėšų paskirstymo, bet sukuria vieningą monitoringo ir individualių 
projektų vertinimo sistemą. Sunku įsivaizduoti kaip be šito galima būtų pajudėti iš vietos. Bet 
kartu griežtos EK nustatytos taisyklės neišvengiamai sukuria nemažą biurokratiją, kurią menkiau 
išsivysčiusiems regionams nelengva įveikti. 
 ES paramos fondais siekiama suvienodinti šalių ar regionų ekomominį išsivystymą, 
tiksliau, padėti atsiliekantiems pasivyti pirmaujančius. Kokia politika tinka tam tikslui pasiekti iki 
šiol nesutaria net mokslininkai. Tačiau išeities taškas gali būti tai, kad ekonominio išsivystymo 
skirtumas vienareikšmiai priklauso nuo technologijos lygių skirtumo. Pasivyti pirmaujančias šalis 
reiškia pasivyti jas technologijos srityje. Technologijos pažangos spartinimas įsisavinant 
pirmaujančių šalių techologijas ir stiprinant gebėjimus naudoti šalies technologijos potencialą – tai 
priemonė, nekelianti didesnių abejonių. Abejonių kyla, kai reika nuspręsti, kaip šita pasiekti. 
Įvairūs tyrimai pateikia prieštaringas išvadas. 
 Skirtingai nuo BPD priemonių vertinimo, kuris yra gerokai neapibrėžtas, konkrečių 
projektų vertinimui galima rasti pakankamai patikimų argumentų. Tačiau ir čia, atrenkant 
projektus finansavimui, netrūksta net teorinių keblumų, jau nekalbant apie praktinius. Projektų 
naudos ir kaštų analizė gali nebūti pakankamai objektyvi, nes, viena vertus, linkstama atsižvelgti 
tik į savo išlaidas, tarsi ES lėšos nėra išlaidos, antra vertus, stengiamasi rinktis projektą, kuris 
labiausiai atitiktų EK reikalavimus ir todėl turėtų didesnę tikimybę gauti finansavimą. Tokiu 
atveju projekto reali nauda gali būti labai menka. Apskritai projektams vertinti gali būti naudojami 
trys metodai: konkretaus atvejo studija, modeliavimas ir ekonometrinė analizė. Kiekvienas iš šių 
metodų turi savo pranašumų ir trūkumų. Atskiriems projektams vertinti labiausiai tinka pirmasis 
metodas. Modeliavimas tinka ex-ante vertinimui, o ekonometriniai metodai – ex-post vertinimui. 
Realiai kažin ar kuris nors iš šių metodų bus naudojamas projektams atrinkti, visi jie gana brangūs 
ir reikalauja nemažai laiko. Veikiausiai bus naudojamasi ekspertų intuicija ir projekto pristatymo 
medžiagos analize. Tai pakankamai patikimas ir nebrangus būdas, jei ekspertai kompetentingi ir 
sąžiningi. Ir viena, ir kita Lietuvoje bus problematiška.   
 Projektų galutinė vertė paaiškėja tik juos įgyvendinus. Įgyvendinimo etape grėsmių 
efektyvumui dar daugiau nei planavimo etape. Pirmiausia, projekto teikėjai gali nesugebėti pasiekti 
numatytus tikslus dėl menkos kvalifikacijos ar dėl nepalankių išorinių sąlygų. Pasaulio banko 
nuomone finansinė parama veiksminga, jei projekto aplinkoje vyrauja protinga ekonominė 
vadyba, projektai stiprina institucijas ir tobulina jų politiką, pagaliau jei labiau orientuojamasi į 
idėjas, o ne į pinigus. Lietuvoje orientuotis į idėjas, o ne į pinigus stipriai trukdo ne tik 
mentalitetas, bet ir moralės problemos. Sprendžiant pagal ažiotažą dėl ES fondų naudojimo, 
kilusio rinkimų kampanijos metu, neabejotina, kad bus daug bandymų pasinaudoti jais privatiems 
interesams tenkinti. Blogiausia, kad tai daryti gali įtakingi politikai. 
 ES fondų naudojimo administravimą reikia vertinti išdėstytų samprotavimų požiūriu. 
Administravimo institucijas ir tvarką detaliai reglamentuoja EK, ir čia ne ką galime pakeisti, 
nebent laikotarpiui nuo 2007 metų. Joks, net tobuliausias reglamentas negarantuoja efektyvumo, 
o biurokratiją sukuria būtinai. Neefektyvumas dėl  taisyklių nelankstumo, nekompetencijos ar 
nesąžiningumo gali rastis bet kuriame planavimo ir įgyvendinimo etape. Ir visiškai šito išvengti 
neįmanoma, nes didesnis efektyvumas vienoje vietoje pasiekiamas efektyvumo sąskaita kitoje  
arba prisireikia tokių didelių kaštų, kad jokios naudos nebelieka. Vadinasi, ne tik fondų naudojimo 
efektyvumą, bet ir praktines priemones efektyvumui užtikrinti reikia vertinti naudos ir kaštų 
analizės metodu. Turint šita galvoje, galima teigti, kad SF naudojimo efektyvumo tyrimai ir 
rekomendacijos kaip efektyvumą didinti yra nelengvas ir intelekto imlus užsiėmimas, tačiau 
būtinas ir neatidėliotinas. Jį turėtų ženkliai palengvinti SF naudojimo eigos analizė. 
 Galima padaryti tokias preliminarias išvadas:  
1. Rengiantis naujam programavimo periodui būtina atlikti ekonominius tyrimus, galbūt susijusius 
su ilgalaikės strategijos stebėsena, kad galima būtų ne tik tobulinti naują BPD, bet ir 
argumentuotai dalyvauti diskusijose, koreguojant ES paramos politiką. 
2. Pilnai įgyvendinti EK reglamentų reikalavimus dėl socialinių partnerių dalyvavimo ir viešumo 
visuose SF naudojimo etapuose. 



 15 

3. Projektų ekspertizę pavesti atlikti nepriklausomai keliems ekspertams, pagal galimybes 
anonimiškai. 
4. Organizuoti mokymus ne tik projektų teikėjams, bet ir ekspertams. 
5. Pastoviai analizuoti fondų naudojimo procesą ir informuoti visuomenę apie jį, parodant 
teigiamus ir neigiamus pavyzdžius. 
6. Įvesti stiprią dalykinę ir finansinę kontrolę iš pat pradžių, kad susiformuotų viešoji opinija, jog 
pasipelnyti iš SF sunkiai įmanoma ir todėl bandymų tai daryti sumažėtų.  
7. Sukurti apeliacijų dėl atmestų projektų mechanizmą. 
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Prof. Eugenijus Butkus 
Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas 
Lietuvos mokslo padėtis: esama situacija ir ES parama 
 

Lietuvos mokslo padėtis : esama 
situacija ir ES parama

E. Butkus
Lietuvos mokslo taryba

  
 

Biudžetinis MTEP finansavimas, % BVP, 2003
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MTEP vienam tyrėjui (1000 €) , 2001

  
 

Nauji mokslų daktarai 1000 gyventojų (amžiaus grupė 25-34, 2001 m.); 
skliausteliuose augimo greitis (%), 1998-2001   
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3% - AN ACTION PLAN FOR EUROPE     
PRESS BRIEFING, 17 MARCH 2004
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Žinių (mokslu paremta) ekonomika

• Optimizuoti švietimo ir mokslo sistemą, siekiant 
paruošti specialistus, galinčius ne tik įsisavinti, bet ir 
kurti naujas technologijas. 

• Steigti mokslo tyrimo centrus ir parkus, kartu su
universitetais įsisavinti pasaulinę patirtį ir adaptuoti ją 
šalies sąlygoms bei kurti inovacijas. 

• Parengti ekonomines ir teisines prielaidas, kurios 
sudaro sąlygas inovacijoms - efektyviam žiniomis 
paremto verslo vystymui.

• Kurti informacinę visuomenę ir reikiamą 
infrastruktūrą efektyviam informacijos apdorojimui ir 
sklaidai. 

  
 

Bendrasis programavimo dokumentas

• Bendrajame programavimo dokumente (BPD) Lietuva 
parodo, kaip ir kur investuos Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą 2004-2006 metais.

• Būdama Europos Sąjungoje ir įgydama galimybę naudotis 
struktūriniais fondais, Lietuva atsiduria bendroje 
konkuruojančioje ekonominėje erdvėje, bet gali 
pasinaudoti išaugančios finansinės paramos privalumais. 
Tai skatina Lietuvą surasti stipriausias savo ekonomikos 
vietas ir tinkamai išnaudoti didžiausią augimo potencialą 
turinčias ūkio kryptis, kurios padės įsitvirtinti bendrojoje 
Europos rinkoje. Būtent šiuo siekiu ir pagristas naujas 
Nacionalinis 2004–2006 metų plėtros planas, arba 
Bendrasis programavimo dokumentas Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų finansinei paramai gauti

.
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ŠVIETIMO, PROFESINIO MOKYMO, MOKSLO IR STUDIJŲ
BEI SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS PRIEINAMUMO IR 

PRODUKTYVUMO PLĖTRA

• Viena iš pagrindinių sąlygų kokybiškai ir efektyviai
žmogiškųjų išteklių plėtrai yra tinkamos infrastruktūros
sukūrimas ir jos palaikymas. Savalaikės investicijos į
švietimo, mokslo ir studijų infrastruktūros plėtrą
laiduos paslaugų atitikimą nūdienos poreikiams bei
užtikrintų vienodą prieinamumo lygi visoje šalies
teritorijoje.

  
 
 

• Žinių ekonomikai numatyta skirti 39 mln. Lt.
• Disproporcija tarp švietimo sistemos, mokslo ir studijų 

institucijų ir kitų sričių finansavimo.
• Neracionalūs prioritetai skirstant asignavimus 2-ojo

prioriteto priemonėms. Žmonių išteklių kokybės 
moksliniuose tyrimuose ir inovacijose priemonei, 
turinčiai didžiulę reikšmę technologinei pažangai, 
skiriama vos ne dvigubai mažiau lėšų, negu mokymosi 
visą gyvenimą plėtotei. Pastaroji priemonė, be abejo, 
yra svarbi, tačiau turi mažesnės įtakos technologinei  
pažangai.
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LIETUVOS MOKSLO TARYBA
Kodas 9871628 Gedimino pr. 3, LT-2601, Vilnius, tel. (5) 2124933, faks. (5) 2618535

______________________________________________________________
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA

Kodas 1195885 Gedimino pr. 3, LT-2601, Vilnius, tel. (5) 2613651, faks. (5) 2618464
______________________________________________________________

2004 m.  balandžio 27 d. Nr.  

Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui 

Lietuvos mokslo taryba ir Lietuvos mokslų akademija 2003 m. lapkričio 6 d. kreipėsi 
į Seimo Pirmininką p. A. Paulauską ir Vyriausybės Ministrą Pirmininką dr. A. M. 

Brazauską dėl 2004 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų paskirstymo, atkreipdami dėmesį
į tai, kad 2004 metų valstybės biudžete mokslui lėšų skirta mažiau nei derėtų. 2003 
metais Lietuvos mokslo ir studijų institucijos kartu su ūkio subjektais Vyriausybės 

pavedimu pradėjo vykdyti 33 didelės apimties prioritetinių mokslo krypčių ir 
aukštųjų technologijų plėtros programas. Šias programas finansuoja Lietuvos 

valstybinis mokslo ir studijų fondas, tačiau fondui 2004 metams skirti asignavimai 
liko tos pat apimties, kokie buvo ir 2003 metais. Lietuvos mokslo taryba atliko 

Pasaulio banko išvadų analizę, ir parengti siūlymai ypatingą dėmesį skirti mokslo 
eksperimentinę plėtrą, pasiekimų inovacijoms ir komercializavimui. Siekiant 3% 
BVP investicijų į mokslą ir būtina įgyvendinti kompleksą papildomų priemonių.   

 

Prognozuojamos neigiamos pasekmės

• Tolesnis mokslo atsilikimas, tuo pačiu pagrindų 
žinojimo ekonomikai nesukūrimas 

• Mokslininkų emigracija

• Lietuvos mokslas Europos kontekste –
dalyvavimas ES programose, Framework V ir VI

• Tuo būdu švietimo ir mokslo prioritetas 
nerealizuojamas 
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Prof. Vincentas Dienys 
Profesinio mokymo metodikos centras 
Ar Lietuva sugebės efektyviai panaudoti ES paramą? 
 
Pastaba. Informacija ir samprotavimai liečia tik paramą švietimo bei žmonių išteklių plėtros 
srityje. 
 
*** 
 
ES parama iki šiol daugiausia buvo teikiama Phare programos rėmuose.  
 
Pirmosios programos, vykdytos 1996-2000 metais atnešė daug naujovių ir yra buvo tikrai 
efektyvios.  
 
Phare 2000 programa, kuri buvo organizuota regioniniu principu (Klaipėdos-Tauragės, 
Marijampolės ir Utenos apskritys), buvo mažiau efektyvi, nes veiklos daugeliu atvejų buvo 
dubliuojamos. 
 
Phare 2001 projektai ką tik baigti, ir apie jų efektyvumą bus galima įvertinti tik išanalizavus 
pasiektus rezultatus. 
 
Netrukus prasidės ES Struktūrinių fondų projektų įgyvendinimas. Peržvelgus patirtį, įgytą 
vykdant Phare 2001 projektus bei rengiant paraiškas ES Struktūriniams fondams, pagrindinėmis 
problemomis įvardinčiau šias: 
• Pavėluotas pasirengimas ES Struktūrinių fondų įsisavinimui. Apie būtinybę rengti koordinavimo 

struktūras ES paramos įsisavinimui Švietimo ir mokslo ministerija buvo informuota jau 2001 
metais. Tačiau Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas ir ES paramos koordinavimo skyrius 
Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo įsteigti tik 2002 m. antrojoje pusėje. Todėl personalas 
buvo komplektuojamas skubotai, atėję žmonės neturėjo laiko įgyti reikiamą kompetenciją, 
visą laiką buvo atsiliekama nuo numatytų pasirengimo terminų ir pan. Buvo nespėta 
kokybiškai pasirengti projektų rengėjų apmokymo seminarams. Jaučiasi, kad yra spragų ir 
projektų vertintojų parengime.  

• Nesubalansuota Švietimo ir mokslo ministerijos struktūra. Švietimo sistemoje yra keturios 
pagrindinės grandys: bendrasis lavinimas, profesinis mokymas, aukštasis mokslas ir suaugusiųjų 
švietimas. Joms visoms turėtų būti skiriamas maždaug vienodas dėmesys. Tuo tarpu dabar 
ŠMM mano kukliais paskaičiavimais bendrąjį lavinimą kuruoja 33, aukštąjį mokslą – 13, o 
Specialistų rengimo departamente, kuris atsakingas už dvi grandis – profesinį mokymą ir 
suaugusiųjų švietimą, yra 16 darbuotojų. Europos socialinis fondas labai daug dėmesio skiria 
pastarosioms dviem grandims, ir Švietimo ir mokslo ministerija stokoja pajėgumų 
iškylančioms problemoms spręsti. 

• Kai kurie koordinuojančių struktūrų ir vykdytojų bendravimo principai yra koreguotini. Paminėsiu du. 
Pirma, koordinuojančios struktūros stengiasi palengvinti sau darbą, apsidrausti nuo galinčių 
iškilti problemų, neįvertindamos, kad tai apsunkina projektų parengimą ir vykdymą. 
Pavyzdžiui, Gairės projektams rengti visoms Žmonių išteklių plėtros prioriteto priemonėms 
parengtos pagal vieną šabloną. Antra, nesistengiama atsižvelgti į vykdytojų užimtumą. 
Pavyzdžiui, 2.4 priemonės “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra” Gairės projektų rengimui 
buvo oficialiai paskelbtos rugpjūčio 1 d., nurodant projektų pateikimo datą rugsėjo 24 d. 
Nebuvo atsižvelgta į tai, kad rugpjūtis yra atostogų metas, kad rugsėjis švietimo institucijoms 
yra labiausiai užimtas mėnuo, kad spalio 1 d. baigiasi Phare 2001 programos projektai. 
Pikčiausia, kad patys nemažai uždelsė Gairių parengimo terminus: 2004 m. vasario mėn. 17 d. 
paskelbtų Gairių preliminarioms paraiškoms teikti 17 punkte rašoma, kad kvietimas teikti 
pagrindines paraiškas bus skelbiamas 2004 m. balandžio 3-4 savaitėmis. 
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• Darbas tik sau. Paanalizavus vykdytus projektus, išryškėja tendencija, kad kiekviena institucija 
stengiasi spręsti tik savo problemas. Toks iš pirmo žvilgsnio visai logiškas elgesys kelia pavojų 
ES fondų pagrindinės idėjos – mažinti išsivystymo skirtumus – sužlugdymui: geriausius projektus 
sugeba parengti stipriausios institucijos. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į universitetų, kurie 
pagal savo misiją privalėtų padėti ir kitoms švietimo grandims tobulėti, orientaciją. 

• Ekspertų stoka. Mažai dėmesio buvo skiriama specialistų, dirbančių žmonių išteklių plėtros ir 
užimtumo baruose. Nesunku pastebėti, kad aptariant paminėtus klausimus nuolat susitinka 
beveik tas pats asmenų ratas. Pavyzdžiu gali būti užimtumo sritis, kurioje nė vienas 
universitetas nėra pradėjęs sisteminių tyrimų. Todėl yra pavojus, kad projektų vykdymui, ypač. 
priemonėje 2.4, pritrūks kompetetingų ekspertų. Problemą apsunkina ir tai, kad valstybės 
tarnautojams negalima papildomai atsilyginti už atliktą darbą, o mūsų sąlygomis ekspertizė 
neretai yra sukoncentruota būtent valstybinėse struktūrose. Tuo tarpu kai kuriais atvejais, 
pavyzdžiui Statistikos departamentas, valstybės tarnautojų paslaugų praktiškai neįmanoma 
atsisakyti, nes tik jie gali prieiti prie duomenų bazių. 

• Operatyvinių lėšų projektams vykdyti stygius. Jau 2001 m. vykusiame seminare ekspertas iš 
Suomijos perspėjo, kad ES lėšos pasiekia vykdytojus pavėluotai, kad tenka projektus vykdyti 
savomis lėšomis, o vėliau jos kompensuojamos. Profesinio mokymo metodikos centras su šia 
problema susidūrė vykdydamas derybų keliu (negotiated procedure) pavestą projektą 
“Kvalifikacijų sistemos plėtra”. Phare 2001 subsidijų komponentės projektams ši problema 
bent jau dalinai buvo išspręsta. Tačiau aptariant “Kvalifikacijų sistemos plėtros” projekto 
įgyvendinimą valdymo komitete, Finansų ministerijos atstovas buvo tos nuomonės, kad 
operatyvinių lėšų stygius vykdant ESF projektus bus juntamas dar labiau. Tai gali apsunkinti 
projektų įgyvendinimą, nes biudžetinės ir nevyriausybinės organizacijos, kurios vyrauja 
Žmonių išteklių prioriteto pareiškėjų tarpe, kreditų gauti praktiškai negali. 

• Disbalansas tarp pareiškėjo/partnerių darbuotojų ir ekspertų atlyginimų. Gairėse nurodoma, kad 
pareiškėjo ir partnerių atlyginimas už darbą projekte turi atitikti rinkos sąlygas, t.y. būti artimas 
vidutiniam atlyginimui, kai tuo tarpu eksperto atlyginimas gali siekti 300 Eurų į dieną. 
Skirtumas yra maždaug 10 kartų. Tuo tarpu pareiškėjo darbuotojų kompetencija dažniausiai 
atitinka numatomų samdyti darbuotojų kompetenciją. Tai labai apriboja partnerystę ir 
pareiškėjo darbuotojų motyvaciją vykdyti projektus. 

 
*** 
 
Mano žiniomis žmonių išteklių plėtros prioritetas aplamai yra atsiradęs tik “spaudžiant 
Briuseliui”. Kai 2000 m., pavedus atstovauti Švietimo ir mokslo ministeriją tuomet vadinto 
Nacionalinio plėtros plano rengime, dalyvavau beveik visų ministerijų pasitarimuose šiuo 
klausimu, apie žmonių išteklių plėtrą, išskyrus a Švietimo ir mokslo ministeriją, niekur nebuvo 
savarankiškai užsiminta. Tokia buvo pradžia.  
 
Bendrajame programavimo dokumente lėšos tarp prioritetų paskirstytos taip: 

• Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra – 24,7 proc. 
• Žmogiškųjų išteklių plėtra – 18,3 proc. 
• Gamybos sektoriaus plėtra – 24,8 proc. 
• Kaimo plėtra ir žuvininkystė – 15,1 proc. 
• Techninė pagalba – 3 proc. 

Ar tai geros proporcijos? Iš vienos pusės – ne, nes, kiek teko girdėti, iš visų naujųjų ES narių 
Lietuva žmonių išteklių plėtrai skyrė mažiausią teikiamos paramos dalį. Iš kitos pusės, dauguma 
valstybių pirmaisiais ES fondų naudojimo metais sunkiausiai įsisavino būtent žmonių išteklių 
plėtrai skirtas lėšas. Tai nesunku suprasti -“geležį” nupirkti yra daug paprasčiau, negu efektyviai 
investuoti į žmonių kompetenciją.  
 
*** 
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Neabejoju, kad tai, kas pasiekta įsisavinat arba siekiant įsisavinti ES paramą, nėra optimalu. Veiklą 
siūlau tobulinti trim kryptimis: 
1. Pradėti darbą ties 2007-2012 metų Bendruoju programavimo dokumentu nedelsiant. Šiam uždaviniui 

spręsti turėtų būti sudaryta darbo grupė. Organizuojant jos veiklą reikėtų išvengti klaidų, 
kurios buvo padarytos rengiant dabartinį BPD, būtent: 
• Darbas grupėje turi būti įteisintas, kaip pagrindinė/(viena iš pagrindinių) darbo grupės narių funkcijų. 

Formaliai kiekviena ministerija buvo sudariusi darbo grupes BPD rengti. Tačiau bent jau 
Švietimo ir mokslo ministerijos atveju realiai dirbo 2 žmonės. Pabaigoje buvo deleguotas 
ir aukštojo mokslo atstovas. Visiems šiems žmonėms pagrindinės darbo funkcijos nebuvo 
sumažintos. Joks papildomas atlyginimas nebuvo mokamas. 

• Turi būti užtikrintas darbo grupės sąstato ir rengimą koordinuojančių asmenų pastovumas. Rengiant 
dabartinį BPD, net 3 kartus keitėsi atsakingi už rengimą koordinatoriai, buvo keista už 
rengimą atsakinga institucija. Tai labai neigiamai atsiliepė darbo organizavimo kokybei. Be 
to, būtent darbo grupės nariai turėtų dalyvauti atitinkamuose mokymo renginiuose, jeigu 
jie bus organizuojami. 

• Turi būti pasiekta, kad galutinis dokumento tekstas būtinai būtų aprobuotas darbo grupės. 
Galutiniame BPD tekste yra pastebimi pakeitimai, atsiradę darbo grupėms baigus darbą. 
Be to, yra neatitikimų angliškame ir lietuviškame dokumento tekstuose. 

• Naujo dokumento rengimas turi būti pagrįstas išsamiais tyrimais. Negalima teigti, kad dabartinis 
BPD nesiremia tyrimų duomenimis. Šiuo atveju pirmoje eilėje turimi omenyje specialiai 
ES paramos efektyviam įsisavinimui skirti tyrimai. Pavyzdžiui, turi būti atlikti išsamūs 
tyrimai, kaip Lietuvos reikmes atitinka jau pateikti projektai. 

2. Pasiekti, kad parama būtų skirta tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Struktūrinai fondai visų pirma 
yra skiriami netolygumų mažinimui. Dabartinė projektų pateikimo ir atrankos sistema palanki 
jau dalyvavusiems projektinėje veikloje, kurioje palankesnes sąlygas dalyvauti turėjo daugiau 
pažengę. Yra pavojus, kad skirtumai gali dar daugiau išaugti, kas kai kuriais atvejais 
nepriimtina. Todėl būtų tikslinga: 
• Nustatyti regionus, o atskirais atvejais ir subjektus, kuriems pagalba labiausiai reikalinga ir 

padėti jiems įsijungti į projektinę veiklą. Parengti kokybišką programą projektų rengėjams 
apmokyti. 

• Pasiekti, kad universitetai, kuriuose yra sutelktas pagrindinis žmonių išteklių plėtros 
potencialas, plačiau atsivertų kitoms švietimo grandims ir institucijoms. 

Paminėtas veiklas reikėtų įgyvendinti pakankamai greitai, kad jau kitame kvietime teikti 
projektus, kuris bus skelbiamas 2005 m. pavasarį, “išlyginimo” procesas prasidėtų. 

3. Plėtoti ekspertizę užimtumo ir žmonių išteklių plėtros srityse. Kaip jau buvo minėta, labai trūksta 
ekspertų, kurie padėtų efektyviai įsisavinti ES paramą žmonių išteklių srityje. Todėl būtina 
gausinti ekspertų gretas. Tuo tikslu siūloma: 
• Pasiekti, kad profesinio rengimo problemos sistemiškai būtų pradėtos nagrinėti dar bent 

viename universitete (kol kas tai vykdoma tik Vytauto Didžiojo universitete). 
• Pasiekti, kad užimtumo problemos būtų pradėtos sistemiškai nagrinėti bent dviejuose 

universitetuose (šiuo metu tuo neužsiima nė vienas universitetas). 
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Dr. Vytautas Knašys                              
VšĮ ‘Kaimo verslo projektai’ valdybos pirmininkas 
Lietuva ES paramą kaimui galėtų efektyviau panaudoti  

Kaimas jau gavo specialią - bandomąją ES paramą pagal SAPARD programą. Nacionalinės 
mokėjimo agentūros (NMA) šių metų  spalio mėn. duomenimis, su žemės ūkio ir kaimo 
subjektais per tris metus pasirašytos 869 sutartys 616,4 mln. Lt sumai.  

Kaimo plėtros plano priemonių (KPP) įgyvendinimui 2004-2006 metams skirta 2,11 milijardų 
litų. Vien šiems metams - 635,7  mln. Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 
,,Kaimo plėtros ir žuvininkystės“ prioriteto priemonėms įgyvendinti trejiems metams skirta 663 
mln. Lt., iš jų  šiems metams - 171,7 mln. Taigi, iš viso pagal KPP ir BPD kaimui skiriama 
metams apie 800 ml Lt, arba daugiau nei per tris metus skirta  pagal SAPARD.  

      Planuojama, kad po 2007 metų kaimo plėtros finansavimas dar padidės. Bus siekiama trijų 
pagrindinių tikslų – didinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą, didėjantį dėmesį skirti 
aplinkosaugai ir gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui. Ypač svarbia taps BPD  
LEADER+ priemonė. Tai  viena iš  įdomiausių ES programų. Leader plius skirta skatinti pačius 
kaimo vietovių gyventojus, drauge su verslininkais ir valdžia, plėtoti verslą, saugoti gamtą, 
puoselėti tradicijas, kultūros paveldą. Tai įgyvendinti patikima bendruomenėms ir Vietos veiklos 
grupėms - teritoriniu pagrindu susikūrusioms nevyriausybinėms organizacijoms. Vadovaujantis 
Vietos veiklos grupių (VVG) darbo principais bus paskirstoma maždaug pusė ES  lėšų. Laikas 
parodys ar esame tinkamai  pasirengę priimti šią ypatingai svarbią ne tiktai kaimo ekonomikai, bet 
ir aplinkosaugai, kultūrai, bei  žmonių pilietiškumui ugdyti paramą.  
        Lietuva neblogai išmoko SAPARD pamoką. Netinkamai išmokėtų lėšų suma sudaro vos 
0,13 proc., kai kitose valstybėse šis rodiklis nepalyginti didesnis.  Nepaisant to,  labai pravartu 
pamąstyti kaip panaudoti didėjančią  ES paramą tikslingiau ir efektyviau. Manome, kad galima:  

1. Paramą efektyviau naudoti regioninės kaimo plėtros politikai įgyvendinti 
2. Greičiau mažinti  prekinių ūkių efektyvumo skirtumus 
3. Geriau padėti  neperspektyviems gamintojams atsisakyti  prekinio žemės ūkio  
4. Labiau skatinti kaimo nevyriausybinių organizacijų veiklą 
5. ES paramos administravimą padaryti  skaidresnį 

 
Neužmiršti regioninės politikos 

           Europos Sąjungos parama sudaro palankiausias sąlygas regioninei  žemės ūkio ir kaimo 
plėtrai. Patirtis rodo, jog laisvoji rinka savaime negarantuoja subalansuotos ekonominės, juolab 
kaimo plėtros. Laisvoji konkurencija dažnai netgi pablogina  neišsivysčiusių ir depresuojančių 
regionų būklę 

Mūsų šalyje Žemės ūkio regioninės plėtros politika įteisinta. Jos tikslas - sudaryti prielaidas 
formuotis racionaliai, gamtines sąlygas atitinkančiai, lyginamuosius pranašumus turinčiai 
regioninei žemės ūkio specializacijai. Tai padėtų efektyviau plėtoti žemės ūkio veiklą, mažinti 
žemės ūkio subjektų pajamingumo skirtumus regionuose, formuotis racionaliems ir gyvybingiems 
ūkiams. Numatyta remti ir skatinti kiekvieną Lietuvos regioną, siekiant kuo geriau išnaudoti jo 
potencialų indėlį į šalies ūkio augimą, sukurti lygias galimybes kiekvienam regionui nors 
minimaliai naudotis bendrais Lietuvos ūkio socialinio-ekonominio vystymosi rezultatais.  
             Lietuvos regionai saviti pagal gamtinių išteklių palankumą gaminti įvairią žemės ūkio 
produkciją.  Gamybos intensyvumas ir efektyvumas labiausiai priklauso nuo dirvožemio našumo, 
kuris rajonuose įvairuoja nuo 30 iki 50 balų. Žemės ūkio augalų derlingumas tarp rajonų skiriasi 
iki 3, sąlyginis gyvulių skaičius 100 hektarų žemės ūkio naudmenų – iki 4, bendroji žemės ūkio 
produkcija – iki 3 kartų. Dėsninga, kad derlingesnių žemių šeimininkai, daugiausia stambūs ūkiai,  
gavo ženklesnę SAPARD paramą žemės ūkio gamybai vystyti. Tačiau kaip verstis žemės ūkiui 
mažiau palankiose teritorijose gyvenantiems kaimo žmonėms? Mažiausia SAPARD paramos teko 
būtent tokių regionų žemdirbiams. 
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           Šešių SAPARD krypčių tarpe, trečioji, Ekonominės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų 
skatinimas, buvo palanki regioninei politikai. Deja, jai teko vos penkiolika procentų visų 2000-
2003 m. skirtų lėšų, o iš 869 paramos sutarčių – pasirašytos vos pekiasdešimt dvi. Šia kukloka 
ekonominės veiklos plėtrai ir alternatyvių pajamų skatinimui skirta parama ne ką geriau už 
geriausias  pasinaudojo Alytaus, Tauragės, Utenos, Vilniaus  ir Telšių. apskritys, kuriose 
daugiausia  nepalankių ūkininkavimui rajonų. Iš krypčiai skirtų 25,78 ml litu Tauragės ir Telsiu 
apskritims teko vos per milijoną kartu paėmus.  Kažkodėl neturtingoms apskritims patvirtinta vos 
kas antra paraiška, kai turtingoms - dvi iš trijų  Tauragės apskritis pateikė aštuonias, o sutartį su 
Nacionaline mokėjimų agentūra pasirašė tiktai vieną, Utenos - iš septyniolikos vos septynias...  
 O, antai,  turtinga Kauno apskritis apskritai rekordininkė – sugebejo gauti paramą keturiolikai 
paraiškų is šešiolikos ir panaudoti beveik ketvirtadalį visų  SAPARD lėšų. Ne daug nuo jos 
atsiliko Panevėžio ir Šiaulių apskritys.  Iš visų SAPARD milijonų panaudotų lėšų penkios 
nepalankesnių žemių apskritys tegavo mažiau trečdalio 
 
Smulkesni ūkiai SAPARD paramos beveik negavo 
         SAPARD  parama beveik nepasinaudojo smulkieji ūkininkai, kurių šalyje daugiausia.   
Šiais metais visi žemdirbiai gaus tiesiogines išmokas. Jomis tenkinsis trečdalis šalies smulkių 
ūkelių, neparduodančių savo produkcijos. Teoriškai, visi ūkiai  galės gauti paramą investicijoms 
pagal BPD priemones ir KPP.   Tačiau ar ją  realiai galės gauti siekiantys išlikti prekinėje 
gamyboje smulkesni ūkininkai? Tokių ir didesnių prekinių ūkių šalyje yra ne tiek daug - apie 
keturiasdešimt tūkstančių, arba vos kas šeštas- septintas.  Iš jų kas antras turi nuo penkių iki 
dvidešimties  hektarų žemės ūkio naudmenų. Per šimtą hektarų turi vos keturi procentai ūkių. 
Tačiau negi mūsų perspektyva tiktai tūkstantis ar du stambių ūkių? 
          Iš šešių kaimo plėtros plano priemonių (KPP) tiktai viena skirta smulkių ūkininkų 
įsitvirtinimui prekinėje gamyboje – tai  parama pusiau natūrinių ūkių restruktūrizavimui. Kitos 
skirtos smulkiųjų ūkininkų išstūmimui iš rinkos arba vienodai prieinamos visiems žemdirbiams.  

          Išskirtinė parama natūriniams ūkiams – tai yra, mišrios gamybos ūkiams nuo penkių iki 
penkiolikos hektarų žemės ūkio naudmenų dydžio, laikantiems nuo penkių iki dešimties karvių, 
arba keturių aštuonių hektarų žemės ūkio naudmenų dydžio ūkiams  auginantiems daržoves, nuo  
hektaro iki keturių  plote – sodus ir uogynus. Tokie ūkiai turi galimybę restruktūrizacijai  penkis 
metus gauti po tris su puse tūkstančių litų kasmet hektarui žemės. Prognozuojama, jog apie 
septyniolika tūkstančių jų parama pasinaudos. Jiems bus skirti šimtas penki milijonai litų.  
           BPD reglamentuojama parama smulkiems žemdirbiams beveik neprieinama. SAPARD 
patirtis parodė, kad netgi stambiems ūkiams sunkiai pavyksta sukaupti lėšas projektų 
gyvendinimui. Ką bekalbėti apie smulkius. Todėl žūtbūtinai reikalinga palankesnė, valstybės 
remiama kreditavimo sistemą ne tiktai stambiems, bet ir perspektyviems smulkesniems ūkiams.  
        Labai griežti apribojimai niekais verčia pradedančių jaunųjų entuziazmą pasinaudoti jiems 
skirtos paramos ‘jauniesiems ūkininkams įsikurti’. Tūkstančio eurų išmoka hektarui turimos 
žemės šiokia tokia paspirtis toliau vystant verslą. Tačiau maksimali suma galėtų būti didesnė negu 
numatyti dvidešimt penki tūkstančiai eurų. Ir nepilni septyni procentai nuo visam Kaimo ir 
žuvininkystės prioritetui skirtų lėšų - per mažai, kad daugiau jaunų įsitvirtintų kaime. 

         Pradedantiems ir smulkiems ūkininkams gal nebūtina iš pradžių turėti visą reikalingą 
techniką. Tačiau, kur gauti šią paslaugą?  Kooperacija iki šiolei stringa. Nacionalinio biudžeto 
parama nutraukta. Jos neskiria  ir ES. Tiesa, BPD yra priemonė  - Kaimo vietovių pritaikymas ir 
plėtra.  Ji skirta Žemės ūkio ir artimų ekonominės veiklos sričių įvairinimui, jų tarpe  ir plėtrai.  
Deja, jai  tenka   vos šeštoji dalis visam prioritetui numatytų paramos lėšų.  Realiai parama 
neprieinama, kadangi ūkininkas, pagal įstatymus, pajamoms už paslaugas viršijus pajamas iš žemės 
ūkio, gali prarasti lengvatas. Dar svarbiau, kad , šioje priemonėje ir konkurencija labai didelė.  
Tad, ar atkus mūsų smulkūs ūkininkai? Ar jiems padės valstybė su ES bent ateityje?  
 
  Nestabdyti neperspektyvių gamintojų pasitraukimą iš prekinio žemės ūkio  
          SAPARD buvo numatyta parama norintiems pakeisti nenašių žemių paskirtį apželdinant 
jas mišku. Deja, SAPARD administravimo patirtis šioje srityje apgailėtina. Dėl dviejų ministerijų 
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nesusikalbėjimo ūkininkai negalėjo laiku pateikti paraiškas nenašių žemių apželdinimui mišku. 
Paramos negavo net ir tie trys ūkininkai, kurie kažkaip įveikė biurokratinius barjerus. 
          Kaimo plėtros plane Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui mišku per tris metus 
numatyta skirti daugiau kaip devyniasdešimt milijonus litų Ūkininkams, jų asociacijoms, kitiems 
žemės šeimininkams bus kompensuojamos ne tik miško įveisimo, penkis metus įveisto miško 
priežiūros, bet ir – dvidešimt metų prarastos pajamos, kurios būtų gautos iš žemės ūkio veiklos.  
Ši priemonė, Aplinkos ministerijos vieno iš vadovų nuomone, realiausia  ir jai daugiausiai skirta 
lėšų. Kitokią paramą dėl Briuselio biurokratijos ir nepagrįstų Nacionalinės mokėjimo agentūros 
reikalavimų, anot jo, įsisavinti nerealu. 

Deja, ir šis tikslas šiais metais nėra pasiekiamas, nes laiku gerai nepasiruošta. 
Žemdirbiai norėtų tūkstančius hektarų apsodinti mišku.Bet reikia turėti pinigų,nes išlaidos bus 
kompensuojamos tiktai atlikus darbus. Ypatingai bus sunku surasti lėšų smulkiems (2-3 ha) 
ūkininkams, dirbantiems nederlingą žemę. Jie santaupų neturi, todėl veikiant kompensavimo 
principui, neturi galimybių dalyvauti programoje. Todėl reikalinga aiški darbų kreditavimo 
sistema. 
           Pagal Kaimo plėtros 2004 - 2006 metų planą, ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės 
ūkio gamybos priemonei skiriama beveik 448 ml litų, arba daugiau kaip penktadalis visos 
paramos. Tai didelė parama kaimo restruktūrizavimui. Tačiau ar sugebėsime tinkamai panaudoti 
paramą skirtą naujų verslų plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse?  Abejonės kyla, 
vėlgi, dėl to, kad šios, labai aktualios problemos sprendimas priklauso nuo kelių ministerijų darbo. 
Tiktai politinė valia ir darnus vyriausybės darbas panaikintų ministerijų veiklos užribius.  
 
 Mokytis dirbti su kaimo nevyriausybinėmis organizacijomis       
        Trims artimiausiems metams LYDER + paskirta  2,7 ml EU kaimo gyventojų veiklos 
suaktyvinimui, mokymui ir informavimui, bandomųjų vietovės strategijų parengimui  Jos  
paskatins kaimo vietovės plėtrą – pastangas efektyviau panaudoti vietos galimybes, pritraukti kitus 
rezervus. 
         Po  2006 metų ES ūkių pertvarkymui teskirs  vos 15 proc. biudžeto lėšų. Dvigubai daugiau 
teks būtent kaimo plėtros politikai įgyvendinti. Ir  dar 45 proc. - agrarinei aplinkosaugai . Nes 
kaimo plėtra – ne tik žemės ūkis, miškininkystė ar žuvininkystė. Tai ir socialinė, verslo plėtra ir 
kultūrinė veikla.  Siekiama, kad kaime būtų patrauklu  ir saugu gyventi. Jame gyvenantiems 
patikima ne tik puoselėti, bet ir išsaugoti sveiką aplinką, kraštovaizdį ir kultūrinį paveldą 
ateinančioms kartoms.  
         Didelė Kaimo plėtros rūpesčių dalis guls ant kol kas trapių kaimo bendruomenių, Vietos 
veiklos grupių (VVG) pečių. Jų savarankiškumas  – tai pirmiausia planavimas “iš apačios į viršų” . 
Speciali Europos Sąjungos programa LEADER plius pirmiausia  ir skirta mažų kaimo teritorijų , 
vientisų,  geografiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu, integruotų kaimo plėtros bandomųjų  
strategijų parengimui ir bendruomenės narių įgūdžių gerinimui.    
        Vietos veiklos grupių veikla prasideda. Tikėkimės, kad jos neliks be valdžios dėmesio. VVG 
lyderiai neretai pageidauja, kad  jų ir kaimo žmonių mokymas bei konsultavimas būtų labiau 
koordinuotas. Sutelkus struktūrinių fondų paramą kaimo žmonių mokymui, konsultavimui ir 
LYDEAR + įgūdžių įsisavinimui,  galima efektyviai apmokyti kaimo lyderius, palengvinti jų darbą 
rengiant kaimo vietovių strategijas, veiklos planus ir organizuojant bendruomenių bei VVG darbą. 
Apskritai,  būtų labai pravartu, nepaisant politinių įsitikinimų, apjungti visas kaimo ir jam artimas 
jėgas, kurios teiktų paramą nevyriausybinėms organizacijoms, padėtų mokyti žmones. Neretai 
kaimo veikėjai pageidauja, kad  ir vietinės valdžios pareigūnai būtų mokomi, nes dar esama tokių, 
kurie kaimo aktyvistus laiko lyg ir  konkurentais. Žemės ūkio ministerijoje pasigendama žmonių, 
kurie konkrečiai ir nuolatos dirbtų su kaimo bendruomenėmis. 
 
ES paramos administravimas galėtų  būti skaidresnis 
        NMA, mūsų nuomone, galėtų skelbti paramos gavėjų sąrašus Internete ir žiniasklaidos 
priemonėse. Tai niekaip nesukeltų pavojaus paramos gavėjams, kaip kartais sakoma. Kas nori, vis 
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tiek apie paramą sužino. Be to, paramos grandinėje gryni pinigai necirkuliuoja. Paramos gavėjas 
pradžioje investicijai naudoja nuosavas lėšas. 
        Abejotina nuostata, kad ne tik paramos gavėjai, bet ir ekspertai neturi teisės kreiptis į 
paramos administratorius dėl konsultacijų paraiškų pateikimo klausimais. Tokią nuostatą ypatingai 
deklaravo Ūkio ministerijos vadovai. Juolab nepagrįstas grasinimas, kad dėl to, atseit – dėl 
‘spaudimo’, gali būti   netgi atmestos paraiškos. Jau puikiai žinome, kad abejotini sandėriai 
greičiau sudaromi tarp draugų, be ‘spaudimo’, prie kavos puodelio ar pan. 
         Kol kas neaišku kaip efektyviai dirbs ministerijų pareigūnų pagrindu sudaryti projektų 
Atrankos komitetai. Jeigu jų sudėtyje nebus pakankamo skaičiaus pilnateisių nevyriausybinių 
organizacijų, regionų valdžios atstovų gali žlugti geri norai įgyvendinti regioninę politiką ir kilti, 
gal būt, bereikalingų abejonių dėl jų priimtų sprendimų.  
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Mindaugas Kiznis 
Projekto „Europos Sąjungos parama: panaudojimo efektyvumas“  pristatymas 
 
Pagrindiniai projekto tislai: 

• Sudaryti visuomenei sąlygas dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su ES parama. 
• Atlikus dabartinės būklės studiją, pateikti konkrečius pasiūlymus valdžios institucijoms dėl 

skaidresnio, efektyvesnio ir tikslingesnio ES paramos panaudojimo Lietuvoje. 
• Sukurti ES paramos panaudojimo visuomeninės stebėsenos modelį . 

 
Bus atlikta studija šiais požiūriais: 

• ES SF administravimo efektyvumo analizė. 
• ES SF lėšų skirstymo skaidrumo analizė. 
• ES SF prioritetų atitikimo šalies poreikiams analizė.  

 
Po tyrimų ir viešųjų diskusijų bus: 
 

• Pateikti pasiūlymai 2007 – 2013 m. BPD; 
• Pateikti pasiūlymai 2007 – 2013 m. BPD priedui; 
• Pateikti pasiūlymai pareiškėjų gairėms; 
• Sukurtas visuomeninės stebėsenos modelis. 

 
Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.  
Projekto įgyvendintojai: 
Pilietinės visuomenės institutas, Lietuvos laisvosios rinkos institutas 
 
Projekto vadovas: Mindaugas Kiznis, Nacionalinės plėtros instituto direktorius 
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“ES lėšų panaudojimas”. Apklausos rezultatų analizė 
 
Tyrimą atliko „Vilmorus“ Pilietinės visuomenės instituto užsakymu. Procentai atspindi vieną kurį 
atsakymą pasirinkusiųjų proporciją vienoje grupėje. 
 
I. Bendrosios išvados 
Į akis krenta tai, kad itin mažai respondentų (2,2 %) ES paramos prioritetu laiko kelių tiesimą ir 
statybą – tą sritį, kuriai Lietuva skiria labai didelę ES paramos lėšų dalį. 
Pagrindiniu prioritetu daugiausia (40,6 %) respondentų laiko paramą socialinių ir sveikatos 
apsaugos problemų sprendimui. Antras pagal svarbą prioritetas – parama kaimui ir žemės ūkiui 
(30 % respondentų). 
Paramos skyrimo prioritetų pasirinkimo statistika ganėtinai nedviprasmiškai atspindi kiekvienos 
respondentų grupės interesus; antai kaimo gyventojai labiausiai susirūpinę parama kaimui ir žemės 
ūkiui (51,7 %), o jaunimui mažiausiai iš visų grupių rūpi socialinių ir sveikatos apsaugos problemų 
sprendimas (28,4 %), tačiau rūpi švietimas ir kvalifikacijos kėlimas (29,6 %). 
 
II. Paskiri pjūviai 
1. Amžiaus pjūvis 
Visų pirma matyti tai, kad būtent jaunimo iki 29 m. grupėje yra daugiausia asmenų, suinteresuotų, 
kad ES parama būtų skirta mokslo ir technologijų kūrimui (17,3 %) beigi švietimui ir suaugusiųjų 
kvalifikacijos kėlimui (29,6 %). Kitose amžiaus grupėse šie prioritetai kur kas žemesni ir turi 
tendenciją žemėti respondentų amžiui didėjant. Taigi labiausiai parama švietimui ir 
mokslinėms bei technologinėms inovacijoms suinteresuotos jaunesnės respondentų 
grupės. Jaunimas mažiausiai iš kitų grupių rūpinasi parama kaimui ir žemės ūkiui (16,7 %) bei ES 
paramos skyrimui socialinėms ir sveikatos apsaugos problemoms spręsti (28,4 %). Vyresni 
žmonės labiau susirūpinę socialinių ir sveikatos apsaugos problemų sprendimu (ir kuo vyresni, 
tuo labiau: 36,6 % 30-39 m. amžiaus grupės respondentų, 44,9 % 40-49 m., 48,5 % 50-59, 
nedidelis smuktelėjimas virš 60 m. grupėje – 43,1 %). Sulig amžiumi auga ir susirūpinimas parama 
kaimui bei žemės ūkiui: 30-39 m. 28,5 %, 40-49 m. 29,8 %, 50-59 m. 31,6 %, virš 60 m. 36,9 %. 
 
2. Išsilavinimo pjūvis 
Nebaigtą vidurinį išsilavinimą turintys žmonės labiausiai iš kitų grupių susirūpinę parama kaimui 
ir žemės ūkiui (43,3 %) ir mažiausiai iš kitų rūpinasi parama mokslui bei technologijų kūrimui (5,5 
%) ir švietimui bei suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui (4,6 %). Aukštąjį išsilavinimą turintys 
respondentai mažiausiai iš visų grupių dėmesio skiria kaimui (15,9 %), daugiausia – mokslo bei 
technologijų kūrimui (20,6 %) ir švietimui bei suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui (15,3 %). 
Vidurinįjį ir specialųjų vidurinįjį išsilavinimą turintys respondentai pastarajam prioritetui irgi skiria 
palyginti daug dėmesio (13,3 %), o kitais požiūriais užima tarpinę padėtį. Visose grupėse didelė 
parama socialinių ir sveikatos apsaugos problemų sprendimui. 
Taigi matyti vienas „skurdo rato“ simptomų: mažiausiai išsilavinimo turinti grupė yra 
mažiausiai suinteresuota suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimu, o savo interesus sieja 
pirmiausia su tiesiogine parama kaimui ir socialinių problemų sprendimu. 
 
3. Pajamų pjūvis 
Mažiausiai pajamų gaunančioje respondentų grupėje daugiausia paramos kaimui (40,4 %). Augant 
pajamoms, parama kaimui ir žemės ūkiui mažėja; turtingiausioje respondentų grupėje (>500 Lt 
šeimos nariui) kaimą ir žemės ūkį ES paramos prioritetu laiko tik 18,4 % respondentų. 
Turtingiausia respondentų grupė labiau negu kitos suinteresuota parama mokslui ir 
technologijoms (16,8 %; neturtingiausiųjų grupėje – 7 %), ir švietimui bei suaugusiųjų 
kvalifikacijos kėlimui (18,4 %). Socialinių ir sveikatos apsaugos problemų sprendimu labiausiai 
suinteresuotas aukštesnes vidutines pajamas (301-500 Lt. šeimos nariui) gaunantys respondentai 
(44 %), nors didesnių skirtumų čia nematyti. 
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4. Socialinės padėties pjūvis 
Kaimu ir žemės ūkio rėmimu labiausiai rūpinasi bedarbiai (42,2 %), namų šeimininkės (40,7 %) ir 
pensininkai (36,4 %), mažiausiai – specialistai (15,3 %) ir moksleiviai bei studentai (19,6 %). 
Parama mokslui ir technologijoms besirūpinančių daugiausia tarp moksleivių ir studentų (30,4 %) 
ir specialistų (21,4 %), mažiausia – tarp namų šeimininkių (3,7 %), bedarbių (4,8 %) ir pensininkų 
(7,8 %), palyginti nedaug tarp tarnautojų (14,4 %). Moksleiviai ir studentai mažiausiai rūpinasi 
parama socialinių ir sveikatos problemų sprendimui (26,1 %), tačiau labiau už kitus – parama 
švietimui ir suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui (21,7 %). Mažiausiai parama šioms sritims, be 
pensininkų, rūpinasi darbininkai (13 %), bedarbiai (13,3 %) ir specialistai (14,3 %). 
Vėlgi žmones, kuriems kvalifikacijų kėlimas galėtų būti naudingiausias, regime esant 
mažiausiai šia sfera suinteresuotus; jie mažiau už kitus tikisi sau gauti naudos iš ES 
paramos skyrimo šiai sferai. 
 
5. Gyvenamosios vietos pjūvis 
Matyti aiški poliarizacija paramos klausimais tarp kaimo ir miestų interesų. Mažiausiai parama 
kaimui suinteresuoti Vilniaus respondentai (12,3 %), labiausiai – kaimo (51,7 %), tarpines padėtis 
užima keturi didieji miestai (19,6 %) ir kiti miestai (25,2 %). Vilniaus gyventojai labiausiai 
suinteresuoti parama socialinių ir sveikatos problemų sprendimui (55,2 %) ir švietimui ir 
suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui (15,3 %). Kitų miestų – tiek keturių didžiųjų, tiek kitų miestų – 
parama šiam prioritetui tik nežymiai mažesnis (atitinkamai 12,9 % ir 13,9 %). Keturių didžiųjų 
miestų gyventojai už kitus daugiau suinteresuoti parama mokslui bei technologijoms (16,9 %; 
Vilnius ir kiti miestai – po 11,7 %). Vis dėlto labiausiai į akis krenta tai, kad visų miestų prioritetai 
su tam tikrai svyravimais daugelyje sričių panašūs, tačiau matyti ryškus skirtumas nuo kaimo 
respondentų prioritetų – mažiausiai iš visų grupių jie rinkosi ne tik paramą mokslui bei 
technologijoms ir švietimui bei suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui (abu 6,7 %), bet ir socialinių bei 
sveikatos apsaugos problemų sprendimą (25,6 %). Taigi kaimo gyventojai savo ateities 
lūkesčius sieja būtent su tiesiogine ES parama kaimui ir žemės ūkiui. 
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ES paramos skyrimas 
 
Kokiai sričiai Lietuva turėtų skirti daugiausia ES paramos?  

VIENAS ATSAKYMAS 
1. Kaimui ir žemės ūkiui 
2. Mokslui ir technologijų kūrimui 
3. Socialinėms ir sveikatos apsaugos problemoms spręsti 
4. Kelių tiesimui ir statyboms 
5. Švietimui ir suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimui 
6. Kita (įrašykite)_________________________________________ 
7. Nežinau. 

 
 N % 

1 302 30,0% 

2 115 11,4% 

3 409 40,6% 

4 22 2,2% 

5 117 11,6% 

6 6 ,6% 

7 36 3,6% 

 1007 100,0% 
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   1 2 3 4 5 6 7 

Iš 
viso 

Lytis Vyras N 142 62 143 15 55 5 19 441 
  % 32,2% 14,1% 32,4% 3,4% 12,5% 1,1% 4,3% 100,0% 
 Moteris N 160 53 266 7 62 1 17 566 
  % 28,3% 9,4% 47,0% 1,2% 11,0% ,2% 3,0% 100,0% 

Amžius iki 29 m. N 27 28 46 9 48  4 162 
  % 16,7% 17,3% 28,4% 5,6% 29,6%  2,5% 100,0% 
 30-39 m. N 53 22 68 4 31 2 6 186 
  % 28,5% 11,8% 36,6% 2,2% 16,7% 1,1% 3,2% 100,0% 
 40-49 m. N 59 25 89 5 16  4 198 
  % 29,8% 12,6% 44,9% 2,5% 8,1%  2,0% 100,0% 
 50-59 m. N 43 13 66 1 8 2 3 136 
  % 31,6% 9,6% 48,5% ,7% 5,9% 1,5% 2,2% 100,0% 
 60 ir daugiau m. N 120 27 140 3 14 2 19 325 
  % 36,9% 8,3% 43,1% ,9% 4,3% ,6% 5,8% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 103 13 92 4 11 1 14 238 
  % 43,3% 5,5% 38,7% 1,7% 4,6% ,4% 5,9% 100,0% 
 Vid. ir spec. vid. N 168 63 241 14 77 3 13 579 
  % 29,0% 10,9% 41,6% 2,4% 13,3% ,5% 2,2% 100,0% 
 Aukštasis N 30 39 76 4 29 2 9 189 
  % 15,9% 20,6% 40,2% 2,1% 15,3% 1,1% 4,8% 100,0% 

Pajamos šeimos nariui iki 200 Lt N 69 12 60 2 21  7 171 
  % 40,4% 7,0% 35,1% 1,2% 12,3%  4,1% 100,0% 
 201-300 Lt N 70 27 76 3 15 4 7 202 
  % 34,7% 13,4% 37,6% 1,5% 7,4% 2,0% 3,5% 100,0% 
 301-500 Lt N 120 37 175 10 42  14 398 
  % 30,2% 9,3% 44,0% 2,5% 10,6%  3,5% 100,0% 
 501 ir daugiau Lt N 34 31 75 6 34 2 3 185 
  % 18,4% 16,8% 40,5% 3,2% 18,4% 1,1% 1,6% 100,0% 

Socialinė padėtis Bedarbis N 35 4 27 1 11 1 4 83 
  % 42,2% 4,8% 32,5% 1,2% 13,3% 1,2% 4,8% 100,0% 
 Namų šeimininkė N 22 2 18 1 9  2 54 
  % 40,7% 3,7% 33,3% 1,9% 16,7%  3,7% 100,0% 
 Pensininkas N 130 28 160 4 16 1 18 357 
  % 36,4% 7,8% 44,8% 1,1% 4,5% ,3% 5,0% 100,0% 
 Moksleivis, studentas N 9 14 12 1 10   46 
  % 19,6% 30,4% 26,1% 2,2% 21,7%   100,0% 
 Specialistas N 15 21 42 1 14 1 4 98 
  % 15,3% 21,4% 42,9% 1,0% 14,3% 1,0% 4,1% 100,0% 
 Tarnautojas N 21 15 47 3 18   104 
  % 20,2% 14,4% 45,2% 2,9% 17,3%   100,0% 
 Darbininkas N 55 23 81 8 26 2 5 200 
  % 27,5% 11,5% 40,5% 4,0% 13,0% 1,0% 2,5% 100,0% 

Gyvenamoji vieta Vilnius N 20 19 90 5 25 3 1 163 
  % 12,3% 11,7% 55,2% 3,1% 15,3% 1,8% ,6% 100,0% 
 Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 

Panevėžys 
N 50 43 118 3 33  8 255 

  % 19,6% 16,9% 46,3% 1,2% 12,9%  3,1% 100,0% 
 Kiti miestai N 69 32 121 6 38 1 7 274 
  % 25,2% 11,7% 44,2% 2,2% 13,9% ,4% 2,6% 100,0% 
 Kaimas N 163 21 80 8 21 2 20 315 
  % 51,7% 6,7% 25,4% 2,5% 6,7% ,6% 6,3% 100,0% 
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ES paramos skaidrus ir efektyvus panaudojimas 
 
Ar tikite, kad Lietuva sugebės Europos Sąjungos paramą panaudoti skaidriai ir efektyviai? 

1. Taip, sugebės 
2. Greičiau sugebės 
3. Greičiau nesugebės 
4. Ne, nesugebės 
5. Nežinau 

 
 N % 

1 50 5,0% 

2 233 23,1% 

3 388 38,5% 

4 239 23,7% 

5 97 9,6% 

 1007 100,0% 
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   1 2 3 4 5 

Iš 
viso 

Lytis Vyras N 29 100 166 100 46 441 
  % 6,6% 22,7% 37,6% 22,7% 10,4% 100,0% 
 Moteris N 21 133 222 139 51 566 
  % 3,7% 23,5% 39,2% 24,6% 9,0% 100,0% 

Amžius iki 29 m. N 13 58 49 28 14 162 
  % 8,0% 35,8% 30,2% 17,3% 8,6% 100,0% 
 30-39 m. N 8 48 72 43 15 186 
  % 4,3% 25,8% 38,7% 23,1% 8,1% 100,0% 
 40-49 m. N 8 34 92 55 9 198 
  % 4,0% 17,2% 46,5% 27,8% 4,5% 100,0% 
 50-59 m. N 6 28 59 29 14 136 
  % 4,4% 20,6% 43,4% 21,3% 10,3% 100,0% 
 60 ir daugiau m. N 15 65 116 84 45 325 
  % 4,6% 20,0% 35,7% 25,8% 13,8% 100,0% 

Išsimokslinimas Nebaigtas vidurinis N 13 40 83 59 43 238 
  % 5,5% 16,8% 34,9% 24,8% 18,1% 100,0% 
 Vid. ir spec. vid. N 30 137 220 144 48 579 
  % 5,2% 23,7% 38,0% 24,9% 8,3% 100,0% 
 Aukštasis N 7 56 84 36 6 189 
  % 3,7% 29,6% 44,4% 19,0% 3,2% 100,0% 

Pajamos šeimos nariui iki 200 Lt N 13 28 65 45 20 171 
  % 7,6% 16,4% 38,0% 26,3% 11,7% 100,0% 
 201-300 Lt N 7 46 74 61 14 202 
  % 3,5% 22,8% 36,6% 30,2% 6,9% 100,0% 
 301-500 Lt N 17 88 155 86 52 398 
  % 4,3% 22,1% 38,9% 21,6% 13,1% 100,0% 
 501 ir daugiau Lt N 10 63 72 36 4 185 
  % 5,4% 34,1% 38,9% 19,5% 2,2% 100,0% 

Socialinė padėtis Bedarbis N 8 12 25 26 12 83 
  % 9,6% 14,5% 30,1% 31,3% 14,5% 100,0% 
 Namų šeimininkė N 3 15 20 10 6 54 
  % 5,6% 27,8% 37,0% 18,5% 11,1% 100,0% 
 Pensininkas N 17 75 121 92 52 357 
  % 4,8% 21,0% 33,9% 25,8% 14,6% 100,0% 
 Moksleivis, studentas N 2 20 14 7 3 46 
  % 4,3% 43,5% 30,4% 15,2% 6,5% 100,0% 
 Specialistas N 3 25 49 19 2 98 
  % 3,1% 25,5% 50,0% 19,4% 2,0% 100,0% 
 Tarnautojas N 7 28 44 19 6 104 
  % 6,7% 26,9% 42,3% 18,3% 5,8% 100,0% 
 Darbininkas N 9 42 90 48 11 200 
  % 4,5% 21,0% 45,0% 24,0% 5,5% 100,0% 

Gyvenamoji vieta Vilnius N 7 52 62 27 15 163 
  % 4,3% 31,9% 38,0% 16,6% 9,2% 100,0% 
 Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 

Panevėžys 
N 6 64 112 56 17 255 

  % 2,4% 25,1% 43,9% 22,0% 6,7% 100,0% 
 Kiti miestai N 17 67 109 49 32 274 
  % 6,2% 24,5% 39,8% 17,9% 11,7% 100,0% 
 Kaimas N 20 50 105 107 33 315 
  % 6,3% 15,9% 33,3% 34,0% 10,5% 100,0% 

 
 
 


