LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. kovo 6 d. Nr. 1K-78
Vilnius
P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu I skyrių „Bendrieji rezultato stebėsenos rodikliai“:
1.1. Pakeičiu rodiklio R.B.029 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.029

„Dalyviai, kurie baigę
dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių
pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą“

Skaičius

Priskiriamas bedarbis arba neaktyvus asmuo, kuris
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose
pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką
darbą, o pradėdamas dalyvauti ESF veiklose buvo
bedarbis arba neaktyvus.
Skaičiuojami 15 metų ir vyresni asmenys.
6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose pabaigos –
laikotarpis, kuris trunka ne ilgiau kaip 6 mėnesius
(180 kalendorinių dienų) nuo asmens paskutinio
dalyvavimo ESF veiklose pabaigos.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Bedarbis – asmuo, kuris atitinka Lietuvos
Respublikos užimtumo įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2
dalyse nustatytus kriterijus ir yra įsiregistravęs

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą,
naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu.

Pirminiai šaltiniai:
VšĮ Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys
renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 m.
ir 2023 m. (kurios

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma 2018 m. ir
2023 m. pabaigoje
atliekant tyrimą, kurio
metu asmuo
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių
dienų) po dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos
jis pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
atliekant tyrimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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teritorinėje darbo biržoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Bedarbiu taip pat laikomas asmuo, esantis nėštumo
ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos
apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo kodekse),
jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo
asmuo, kurio negalima priskirti nei prie užimtų
asmenų, nei prie bedarbių (šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas:
https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas).
Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, tačiau
mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal
formaliojo profesinio mokymo programą arba
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės
formos studijų programas, jis laikomas neaktyviu
asmeniu.
Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo,
esantis vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui
sukaks treji metai) ir neregistruotas kaip bedarbis.
Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir
pareigas) ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais
įgyti darbo teises ir sukurti darbo pareigas) turintis
fizinis asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir
veiksnumą įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų,
išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis:
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos

Europos Komisijai
teikiamos 2019 m. ir
2025 m. atitinkamai),
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

3

Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu).
Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra vaiko priežiūros
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 11 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį
neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).

1.2. Pakeičiu rodiklio R.B.032 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.B.032

„Dalyviai, kurių
padėtis yra nepalanki,
kurie baigę dalyvauti
ESF veiklose po 6
mėnesių pradėjo
dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“

Skaičius

Dalyviai, kurių padėtis yra nepalanki, – asmenys,
kurie priskirti prie šių produkto stebėsenos rodiklių:
- P.B.012 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose niekas neturi
darbo“;
- P.B.014 „ESF veiklose dalyvavę asmenys,
gyvenantys vienišų suaugusių asmenų namų
ūkiuose, kuriuose yra išlaikomų vaikų“;
- P.B.015 „Migrantai, užsienio kilmės dalyviai,
mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes,

Įvedamasis

Skaičiuojamas
atliekant tyrimą,
naudojant
reprezentatyvią
dalyvių imtį kiekvieno
investicinio prioriteto
lygiu.

Pirminiai šaltiniai: VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūros atlikto
tyrimo ataskaita.
Tyrimo duomenys
gaunami iš SODROS
duomenų bazės ir (ar)
kitų registrų.
Jei tokios galimybės
nėra, duomenys

Pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė
nustatoma 2018 m. ir
2023 m. pabaigoje
atliekant tyrimą, kurio
metu asmuo, kurio
padėtis yra nepalanki,
deklaruoja, kad
praėjus 6 mėnesiams
(180 kalendorinių

Už duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
apskaičiavimą
atliekant tyrimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
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pavyzdžiui, romus), dalyvavę ESF veiklose“;
- P.B.016 „Neįgalieji, dalyvavę ESF veiklose“;
- P.B.017 „Kiti asmenys, kurių padėtis yra
nepalanki, dalyvavę ESF veiklose“.
ESF veikla – Europos socialinio fondo lėšomis
finansuojamo projekto veikla.
Skaičiuojami 15 metų ir vyresni asmenys.
Pradėjęs dirbti asmuo – asmuo, kuris tapo
darbuotoju, valstybės tarnautoju arba savarankiškai
dirbančiu asmeniu.
Darbuotojas – fizinis asmuo, įsipareigojęs
atlygintinai atlikti darbo funkciją pagal darbo
sutartį su darbdaviu. Darbuotoju gali būti darbinį
teisnumą (galėjimas turėti darbo teises ir pareigas)
ir veiksnumą (galėjimas savo veiksmais įgyti darbo
teises ir sukurti darbo pareigas) turintis fizinis
asmuo. Darbuotojas darbinį teisnumą ir veiksnumą
įgyja, kai jam sukanka šešiolika metų, išskyrus
įstatymų nustatytas išimtis (šaltinis: Lietuvos
Respublikos darbo kodeksas).
Įskaičiuojamas asmuo, kuris:
- dirba subsidijuojamą darbą, t. y. dalyvauja
įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones;
- turi darbą arba verslą, tačiau laikinai nedirba dėl,
pavyzdžiui, ligos, atostogų, profesinio konflikto
arba mokymosi;
- yra nėštumo ir gimdymo atostogose arba tėvystės
atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos darbo kodekse).
Neįskaičiuojamas šauktinis, net jei tam tikrą darbą
jis atlieka už atlygį ar pelną (jis laikomas
neaktyviu). Neįskaičiuojamas asmuo, kuris yra
vaiko priežiūros atostogose (kaip jos apibrėžtos
Lietuvos Respublikos darbo kodekse); šie asmenys
skaičiuojami kaip neaktyvūs asmenys, jei jie nėra
registruoti kaip bedarbiai.
Valstybės tarnautojas – fizinis asmuo, einantis
pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2
straipsnio 11 dalyje nurodytą viešojo
administravimo veiklą (šaltinis: Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas).
Savarankiškai dirbantis asmuo – fizinis asmuo,
kuris užsiima šia pagal savo pobūdį ir turinį

renkami apklausos
būdu.
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 m.
ir 2023 m. (kurios
Europos Komisijai
teikiamos 2019 m. ir
2025 m. atitinkamai),
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

dienų) po dalyvavimo
ESF veiklose pabaigos
jis pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką
darbą.

įgyvendinančioji
institucija (VšĮ
Europos socialinio
fondo agentūra).“
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neturinčia darbo santykiams ar darbo santykiams
prilyginamiems teisiniams santykiams būdingo
darbą atliekančio asmens pavaldumo asmeniui,
kurio naudai yra atliekamas darbas, požymio
veikla, kuriai būdingas tęstinumas ir (ar)
kartotinumas bei galimybė tokią veiklą vykdyti
ateityje:
1) individualia veikla;
2) veikla įsteigus juridinį asmenį ar kitą
organizacinę struktūrą arba vykdant veiklą, kitaip
susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
3) veikla pagal paslaugų kvitus teikiant žemės ūkio
ir miškininkystės paslaugas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo
pagal paslaugų kvitą įstatymo nustatyta tvarka
(šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas).
Šis stebėsenos rodiklis yra stebėsenos rodiklio
R.B.029 „Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą“ pogrupis, t. y. šiam stebėsenos
rodikliui priskirtas asmuo taip pat įskaičiuojamas ir
į bendrą dalyvių, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose po 6 mėnesių pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą, skaičių.

2. Pakeičiu II skyriaus „Specialieji rezultato stebėsenos rodikliai“ rodiklio R.S.319 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„R.S.319

„Energijos
suvartojimas namų
ūkiuose
(neprijungtuose prie
centralizuotų šilumos
tinklų)“

Tūkst. tne

Energija – elektros energija ir (ar) šilumos energija.
Energija yra laikoma preke. Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo tikslais energijai priskiriamos
gamtinės dujos ir centralizuotai tiekiamos
suskystintos naftos dujos (šaltinis: Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymas).
Namų ūkis – asmuo, gyvenantis vienas, arba grupė
kartu tame pačiame privačiame būste gyvenančių
asmenų, kurie dalijasi išlaidas, įskaitant bendrą
apsirūpinimą gyvenimui būtinomis priemonėmis
(šaltinis:2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl
Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo
sąlygas (OL 2003 L 165, p.1)).
Šilumos tinklas – šilumos tiekimo tinklas, kuris
suprantamas kaip įrenginių kompleksas,
susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir
reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal
Kuro ir energijos
metinio statistinio
tyrimo metodiką,
patvirtintą Lietuvos
statistikos
departamento
generalinio
direktoriaus
2017 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. DĮ-222
„Dėl Kuro ir energijos
metinio statistinio
tyrimo metodikos
patvirtinimo“, kuri
skelbiama Lietuvos
statistikos
departamento interneto
tinklalapyje
https://osp.stat.gov.lt/d

Pirminiai šaltiniai:
Lietuvos statistikos
departamento
duomenys, kurie
skelbiami Lietuvos
statistikos
departamento interneto
tinklalapyje
https://osp.stat.gov.lt/s
tatistiniu-rodikliuanalize#/
(arba
http://osp.stat.gov.lt/st
atistikos-leidiniukatalogas).
Antriniai šaltiniai:
metinės veiksmų
programos
įgyvendinimo

Stebėsenos rodiklio
reikšmė nustatoma, kai
Lietuvos statistikos
departamentas
kiekvienais
einamaisiais
kalendoriniais metais
savo interneto
svetainėje paskelbia
informaciją apie
stebėsenos rodiklio
reikšmę, pasiektą iki
užpraėjusių
kalendorinių metų
pabaigos.

Už duomenų apie
stebėsenos
rodiklio pasiekimą
gavimą ir
registravimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakinga
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija.“
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matavimo prietaisų bei kitų įrenginių, skirtas
šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą
naudojančių objektų transportuoti (šaltinis: Šilumos
tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160
„Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų
įrengimo taisyklių patvirtinimo“).

ocuments/10180/1299
95/metodika_kuras_en
ergija_metine.pdf.

ataskaitos,
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
posistemis
(SFMIS2014).

Suvartota namų ūkiuose – kuras ir energija,
tiekiami gyventojams šildymo, apšvietimo, maisto
gaminimo reikmėms (šaltinis: Kuro ir energijos
metinio statistinio tyrimo metodika, patvirtinta
Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. DĮ222 „Dėl Kuro ir energijos metinio statistinio
tyrimo metodikos patvirtinimo“, kuri skelbiama
interneto tinklalapyje
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/129995/me
todika_kuras_energija_metine.pdf).
Energijos suvartojimas namų ūkiuose
(neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų)
mažėja, kai įdiegus naujus ir efektyvesnius
energijos gamybos įrenginius (katilus), kurie
šilumos gamybai naudoja atsinaujinančių išteklių
energiją, mažėja pirminės energijos (biomasės –
malkų, kurui skirtos medienos ir žemės ūkio
atliekų) suvartojimas.

3. Pakeičiu IV skyriaus „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“ rodiklio P.S.317 aprašymą ir jį išdėstau taip:
„P.S.317

„Namų ūkiai,
kuriuose padidintas
atsinaujinančių
išteklių energijos
naudojimo
efektyvumas“

Namų ūkiai

Namų ūkis – asmuo, gyvenantis vienas, arba grupė
kartu tame pačiame privačiame būste gyvenančių
asmenų, kurie dalijasi išlaidas, įskaitant bendrą
apsirūpinimą gyvenimui būtinomis priemonėmis
(šaltinis: 2003 m. birželio 16 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir
gyvenimo sąlygas).
Skaičiuojant šį rodiklį energija suprantama kaip
šilumos energija.
Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš
atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės
energija, aeroterminiai, geoterminiai,
hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija,
hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiuojamas
sumuojant namų ūkius,
kuriuose įgyvendinant
projekto veiklas buvo
padidintas
atsinaujinančių išteklių
energijos naudojimo
efektyvumas (namų
ūkių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:
sąskaitos faktūros ir
(arba) kiti dokumentai,
kuriais patvirtinama
pasiekta stebėsenos
rodiklio reikšmė.
Antriniai šaltiniai:
mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis
laikomas pasiektu, kai
projekto veiklų
įgyvendinimo metu
pasirašomos sąskaitos
faktūros ir (arba) kiti
dokumentai, kuriais
patvirtinama pasiekta
stebėsenos rodiklio
reikšmė.

Už stebėsenos
rodiklio pasiekimą
ir duomenų apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.“
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sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas,
taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių,
kurių panaudojimas technologiškai yra galimas
dabar arba bus galimas ateityje, energija (šaltinis:
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių
energetikos įstatymas).
Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo
efektyvumas suprantamas kaip pirminės energijos
(biomasės – malkų, kurui skirtos medienos ir žemės
ūkio atliekų) vartojimo sumažėjimas.
Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo
efektyvumas laikomas padidėjusiu, kai namų ūkyje,
neprijungtame prie centralizuotų šilumos tinklų,
energijos gamybos įrenginiai (katilai) pakeičiami į
efektyvesnes technologijas, naudojančias
atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai.

Finansų ministras

Vilius Šapoka

