
PAŽANGOS IR TĘSTINĖS VEIKLOS IŠLAIDŲ ATSKYRIMO GAIRĖS 

 

Pažangos priemonėmis laikomos tokios priemonės, kurios atitinka visus žemiau išvardintus 

kriterijus: 

 Įgyvendina konkrečius Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinius (kurie 

planuojami NPP ir perkeliami į Plėtros programas (toliau – PP)); 

 Apima bent vieną iš žemiau nurodytų pažangos išlaidų tipų: 

 naujos viešosios paslaugos sukūrimo išlaidas; 

 esamos viešosios paslaugos efektyvumo ir / ar prieinamumo didinimo ir / ar jos kokybės 

gerinimo išlaidas; 

 viešosios paslaugos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidas; 

 naujos viešojo administravimo funkcijos sukūrimo išlaidas; 

 viešojo administravimo funkcijos reorganizacijos / optimizavimo ir / ar jos teikimo 

kokybės tobulinimo išlaidas; 

 viešojo administravimo funkcijos perkėlimo į elektroninę erdvę išlaidas; 

 naujų išmokų ar lengvatų formų tam tikrai paslaugos gavėjų grupei įvedimo išlaidas; 

 esamų išmokų ar lengvatų tam tikrai paslaugų gavėjų grupei didinimo (kai jis nesusijęs su 

teisės aktais numatytu indeksavimu ar natūraliais tikslinės grupės dydžio pokyčiais) 

išlaidas; 

 vienkartines stojimo į tarptautinę organizaciją ar kitas panašias tarptautinių įsipareigojimų 

vykdymo išlaidas (išskyrus narystės ir kitas periodines įmokas). 

 Apima vienkartinio, ne nuolatinio, pobūdžio išlaidas arba apima pirmų metų nuolatinio 

pobūdžio išlaidas (kurios vėlesniais metais jau laikomos tęstinės veiklos išlaidomis). 

Tęstinės veiklos priemonėmis laikomos tokios priemonės, kurios atitinka visus žemiau 

išvardintus kriterijus: 

 Neįgyvendina konkrečių NPP uždavinių (kurie planuojami NPP ir perkeliami į PP)1; 

 Apima bent vieną iš žemiau nurodytų tęstinės veiklos išlaidų tipų: 

 esamos viešųjų paslaugų kokybės ir apimties užtikrinimo palaikymui reikalingas išlaidas; 

 esamų viešojo administravimo funkcijų ir įstaigos vykdomų funkcijų vykdymo 

užtikrinimo išlaidas; 

 esamų išmokų ir / ar lengvatų tam tikroms paslaugų gavėjų grupėms palaikymo išlaidas; 

 dotacijas užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms, periodines narystės ar 

kitas įmokas. 

 Apima nuolatinio, kartotinio pobūdžio išlaidas. 

Detalesni pažangos ir tęstinės veiklos išlaidų pavyzdžiai pateikiami lentelėje žemiau.

                                                                 
1 Tęstinės veiklos priemonės gali prisidėti prie minimuose dokumentuose numatytų strateginių tikslų įgyvendinimo, pavyzdžiui, 

užtikrinant esamos situacijos palaikymą, tačiau tęstinės veiklos priemonės negali užtikrinti numatytų tikslų pasiekimo, t. y. strateginio 

lygmens dokumente apibrėžtos esamos situacijos gerėjimo tuo mastu, kuriuo ją pagerinti siekiama konkrečiame strateginio lygmens 

dokumente. 



Išlaidų tipas 

pagal 

funkciją 

Išlaidų tipas 

pagal 

veiklos tipą 

Bendrieji pavyzdžiai 

Viešų 

paslaugų 

teikimo 

išlaidos 

Pažangos 

išlaidos 

Išlaidos, skirtos studijoms, analizėms, tyrimams, reikalingiems siekiant pasirengti sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau2,, platesniu mastu arba perkelti ją į 

elektroninę erdvę (kai šiems darbams atlikti yra samdomi išorės ekspertai) finansuoti (pvz., galimybių studija, ruošiantis įgyvendinti reformą ir kt.) 

Išlaidos, skirtos techninių projektų, specifikacijų, pirkimo dokumentų parengimo, ekspertizės darbams, reikalingiems rengiantis sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą 

efektyviau, platesniu mastu arba perkelti ją į elektroninę erdvę, finansuoti (kai šiems darbams atlikti yra samdomi išorės ekspertai) (pvz., techninės specifikacijos įrangos įsigijimui 

parengimas ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo naujų viešųjų paslaugų teikimui, esamų paslaugų teikimo efektyvumo arba masto didinimui arba perkėlimui į elektroninę erdvę, 

sukūrimui arba įsigijimui (pvz., pastatai, įranga ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo naujų viešųjų paslaugų teikimui, esamų paslaugų teikimo efektyvumo arba masto didinimui arba perkėlimui į elektroninę erdvę, 

pagerinimui, jo vertės padidinimui (pvz., kapitalinė pastatų renovacija, įrangos atnaujinimas ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio nematerialiojo turto, reikalingo naujų viešųjų paslaugų teikimui, esamų paslaugų teikimo efektyvumo arba masto didinimui arba perkėlimui į elektroninę erdvę, 

sukūrimui (pvz., IT sistemos, duomenų bazės, naujų paslaugų modelių sukūrimas ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio nematerialiojo turto, reikalingo naujų viešųjų paslaugų teikimui, esamų paslaugų teikimo efektyvumo arba masto didinimui arba perkėlimui į elektroninę erdvę, 

pagerinimui (pvz., naujo modulio esamoje IT sistemoje sukūrimas ir įdiegimas ir kt.) 

Investicinės priemonės ar projekto, kuriuo siekiama sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba esamą paslaugą perkelti į elektroninę erdvę, 

vykdymo ir administravimo išlaidos (pvz., investicinį projektą vykdančių / administruojančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, jeigu projekto įgyvendinimo administravimui 

priimami nauji darbuotojai arba atsiranda papildomas krūvis esamiems, išorės ekspertų darbo užmokesčio išlaidos ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiams mokymams, siekiant išmokyti personalą naudotis sukurtu / pagerintu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu teikiant naują paslaugą ar teikiant 

esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba perkėlus ją į elektroninę erdvę 

Dotacijos savivaldybių viešųjų paslaugų gerinimo projektų, kuriais siekiama sukurti naują paslaugą ar teikti esamą paslaugą efektyviau, platesniu mastu arba perkelti į elektroninę 

erdvę, įgyvendinimui (priskiriamos visos anksčiau paminėtos išlaidos) 

Išlaidos, skirtos sisteminiams esamų darbuotojų mokymams arba mokymams, reikalingiems suteikti gebėjimus atlikti funkcijas, kurios iki šiol nebuvo vykdomos arba buvo 

vykdomos mažesne apimtimi (pvz., mokymai visiems sistemos darbuotojams, padedant prisitaikyti prie reformos metu įvykusių ar įvyksiančių pokyčių ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiams naujų darbuotojų, kurie priimti siekiant užtikrinti naujai sukurtos paslaugos, ar išplėsto masto paslaugos teikimą, mokymams (pvz., reformos metu 

išplėtus teikiamos paslaugos apimtį, jai teikti priimtų darbuotojų mokymai ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiam esamų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, kai jis atliekamas siekiant plėsti ar gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir nėra nulemtas tokių objektyvių, 

visoms viešosios politikos sritims vienodai taikytinų, veiksnių, kaip MMA didėjimas ar pan. (pvz. sisteminis pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, sisteminis jaunų 

mokslininkų darbo užmokesčio didinimas) 

Visuomenės informavimo ir komunikacinių veiksmų išlaidos, kai informuojama ar komunikuojama apie numatomą ar įvykdytą naujos viešosios paslaugos sukūrimą, jos teikimo 

masto ar efektyvumo padidinimą, perkėlimą į elektroninę erdvę  (pvz., reklaminio vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir kt.) 

Tęstinės 

veiklos 

išlaidos 

Išlaidos ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms teikti, palaikymui (pvz., komunalinėms paslaugoms apmokėti, paprastojo remonto darbams atlikti, aplinkos 

išlaikymui ir kt.) 

Išlaidos ilgalaikio nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms teikti, palaikymui (pvz., valstybės nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo suteiktoms paslaugoms 

apmokėti ir kt.) 

Išlaidos nuolatinėms esamų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo / mokymų veikloms, reikalingoms viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimui (pvz., periodiniai sveikatos priežiūros 

specialistų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo mokymai ir kt.) 

Išlaidos pavienių naujų darbuotojų mokymams, reikalingiems dėl natūralios darbuotojų kaitos (pvz., kai apmokomi anksčiau paslaugą teikusius darbuotojus pakeičiantys nauji 

darbuotojai ir kt.) 

Išlaidos viešąsias paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant jo didinimą dėl tokių objektyvių, visoms viešosios politikos sritims vienodai taikytinų veiksnių, kaip 

MMA didėjimas ir pan.) (pvz., sveikatos priežiūros specialistų, pedagoginių darbuotojų ir kt.) 

 

Viešojo 

Pažangos 

išlaidos 

Išlaidos, skirtos studijoms, analizėms, tyrimams, reikalingiems siekiant pasiruošti viešojo administravimo funkcijų reorganizacijai / optimizavimui, šių funkcijų perkėlimui į 

elektroninę erdvę ar jų kokybės gerinimui (kai šiems darbams atlikti yra samdomi išorės ekspertai), finansuoti (pvz., galimybių studija, ruošiantis įgyvendinti reformą ir kt.) 

                                                                 
2 Čia ir toliau „efektyvesnis viešosios paslaugos teikimas“ suprantamas kaip: 1) esamos kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei esamais kaštais; 2) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio 

tikslinei grupei esamais kaštais; 3) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei esamais kaštais; 4) esamos kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio tikslinei grupei mažesniais kaštais; 5) esamos 

kokybės paslaugos teikimas didesnei tikslinei grupei mažesniais kaštais; 6) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas esamo dydžio tikslinei grupei mažesniais kaštais; 7) aukštesnės kokybės paslaugos teikimas didesnei 

tikslinei grupei mažesniais kaštais. 
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pagal 
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Išlaidų tipas 
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veiklos tipą 

Bendrieji pavyzdžiai 

administravi

mo išlaidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos, skirtos  techninių projektų, specifikacijų, pirkimo dokumentų parengimo, ekspertizės darbams, reikalingiems rengiantis viešojo administravimo funkcijų reorganizacijai / 

optimizavimui, šių funkcijų perkėlimui į elektroninę erdvę ar jų kokybės gerinimui,  finansuoti (kai šiems darbams atlikti yra samdomi išorės ekspertai) (pvz., techninės specifikacijos 

įrangos įsigijimui parengimas ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo viešojo administravimo funkcijų reorganizacijai / optimizavimui, šių funkcijų perkėlimui į elektroninę erdvę ar jų kokybės 

gerinimui, sukūrimui arba įsigijimui (pvz. pastatai, įranga ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo viešojo administravimo funkcijų reorganizacijai / optimizavimui, šių funkcijų perkėlimui į elektroninę erdvę ar jų kokybės 

gerinimui, pagerinimui, jo vertės padidinimui (pvz., kapitalinė pastatų renovacija, įrangos atnaujinimas ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio nematerialiojo turto, reikalingo viešojo administravimo funkcijų reorganizacijai / optimizavimui, šių funkcijų perkėlimui į elektroninę erdvę ar jų kokybės 

gerinimui, sukūrimui (pvz., IT sistemos, duomenų bazės, naujų paslaugų modelių sukūrimas ir kt.) 

Investicijos ilgalaikio nematerialiojo turto, reikalingo viešojo administravimo funkcijų reorganizacijai / optimizavimui, šių funkcijų perkėlimui į elektroninę erdvę ar jų kokybės 

gerinimui, pagerinimui (pvz., naujo modulio esamoje IT sistemoje sukūrimas ir įdiegimas ir kt.) 

Investicinės priemonės ar projekto, kuriuo siekiama reorganizuoti / optimizuoti viešojo administravimo funkcijas, šias funkcijas perkelti į elektroninę erdvę ar pagerinti viešojo 

administravimo funkcijų kokybę, vykdymo ir administravimo išlaidos (pvz., investicinį projektą vykdančių / administruojančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, jeigu projekto 

įgyvendinimo administravimui priimami nauji darbuotojai arba atsiranda papildomas krūvis esamiems, išorės ekspertų darbo užmokesčio išlaidos ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiams mokymams, siekiant išmokyti personalą naudotis sukurtu / pagerintu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu vykdant reorganizuotą / optimizuotą, 

perkeltą į elektroninę erdvę ar aukštesnės kokybės viešojo administravimo funkciją 

Išlaidos, skirtos sisteminiams esamų darbuotojų mokymams arba mokymams, reikalingiems suteikti gebėjimus atlikti funkcijas, kurios iki šiol nebuvo vykdomos (pvz., 

mokymai visiems sistemos darbuotojams, padedant prisitaikyti prie reformos metu įvykusių ar įvyksiančių pokyčių ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiams naujų darbuotojų, kurie priimti siekiant užtikrinti atnaujintos ar išplėtos viešojo administravimo funkcijos vykdymą mokymams (pvz., reformos 

metu sukūrus naują arba išplėtus esamos viešojo administravimo funkcijos vykdymo apimtį, jai vykdyti priimtų darbuotojų mokymai ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiam esamų darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, kai jis atliekamas siekiant plėsti ar gerinti viešojo administravimo funkcijas ir nėra nulemtas tokių 

objektyvių, visoms viešojo administravimo sritims vienodai taikytinų, veiksnių, kaip MMA didėjimas ar pan. (pvz. sisteminis konkrečios institucijos tarnautojų darbo užmokesčio 

didinimas) 

Patirties mainų organizavimo ir patirties sklaidos vykdymo išlaidos, kuriomis siekiama pagerinti viešojo administravimo funkcijos vykdymui reikalingus gebėjimus ir tokiu būdu 

pagerinti vykdomos viešojo administravimo funkcijos kokybę (pvz., patirties mainų renginio organizavimo išlaidos, kai tikimasi, kad patirties pasidalijimas sudarys prielaidas pagerinti 

renginio dalyvių vykdomos viešojo administravimo funkcijos kokybę) 

Visuomenės informavimo ir komunikacinių veiksmų išlaidos, kai informuojama ar komunikuojama apie numatomą ar įvykdytą viešojo administravimo funkcijos reorganizavimą / 

optimizavimą, šios funkcijos perkėlimą į elektroninę erdvę ar kokybės pagerinimą (pvz., reklaminio vaizdo klipo sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir kt.) 

Tęstinės 

veiklos 

išlaidos 

Išlaidos ilgalaikio materialiojo turto, reikalingo viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, palaikymui (pvz., komunalinėms paslaugoms apmokėti, paprastojo remonto darbams 

atlikti ir kt.) 

Išlaidos ilgalaikio nematerialiojo turto, reikalingo viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, palaikymui (pvz., valstybės nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo suteiktoms 

paslaugoms apmokėti ir kt.) 

Išlaidos nuolatinėms kvalifikacijos kėlimo / mokymų veikloms, reikalingoms viešojo administravimo funkcijų vykdymo užtikrinimui (pvz., kasmetiniai ministerijų tarnautojų 

kvalifikacijos kėlimo mokymai ir kt.) 

Išlaidos pavienių naujų darbuotojų mokymams, reikalingiems dėl natūralios darbuotojų kaitos (pvz., kai apmokomi anksčiau viešąją funkciją atlikusius darbuotojus pakeičiantys nauji 

darbuotojai ir kt.) 

Išlaidos viešojo administravimo funkcijų vykdymui reikalingų darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant jo didinimą dėl tokių objektyvių, visoms viešojo administravimo sritims 

vienodai taikytinų veiksnių, kaip MMA didėjimas ir pan.) (pvz., ministerijų tarnautojų darbo užmokestis ir kt.) 

Išlaidos 

susijusios su 

išmokų ir 

kitos 

finansinės 

paramos 

tikslinėms  

Pažangos 

išlaidos 

Naujų išmokų formų pagrindimo ir sukūrimo, lengvatų tam tikrai paslaugos gavėjų grupei įvedimo, naujų pašalpų, pensijų, stipendijų ar pan. įvedimo išlaidos (pvz., „vaiko pinigų“ 

įvedimas ir pan.) (prie pažangos išlaidų tokios naujos išmokos priskiriamos tik pirmaisiais metais, o antraisiais metais jau traktuojamos kaip tęstinės veiklos išlaidos) 

Esamų teisės aktuose numatytų išmokų padidinimas, išskyrus atvejus, kai išmokos didinamos teisės aktuose numatytu indeksavimo dydžiu arba dėl demografinių pokyčių (pvz., 

atskiru įstatymo pakeitimu numatomas išmokų vaikams padidinimas) (prie pažangos išlaidų toks padidinimas priskiriamas tik pirmaisiais metais, o antraisiais metais jau traktuojamas 

kaip tęstinės veiklos išlaidos) 

Tęstinės 

veiklos 

Teisės aktais nustatytų išmokų, pašalpų, pensijų, stipendijų, subsidijų ir pan. (išskyrus atvejus, kai įvedamos naujos išmokos arba didinamos esamos išmokos), išmokėjimas (pvz., 

išlaidos senatvės pensijoms, nedarbo pašalpoms, socialinėms pašalpoms išmokėti ir kt.) 



Išlaidų tipas 

pagal 

funkciją 

Išlaidų tipas 

pagal 

veiklos tipą 

Bendrieji pavyzdžiai 

grupėms 

teikimu 

išlaidos Išmokų didinimas teisės aktuose numatytu indeksavimo dydžiu  dėl infliacijos ar kitų makroekonominių, socialinių rodiklių arba demografinių pokyčių (pvz., papildomos išlaidos 

teisės aktuose numatytu dydžiu indeksavus senatvės pensijas ir kt.) 

Valstybės pagalba ūkio subjektams ekstremalios situacijos ar krizės  sąlygomis (pvz., subsidijos įmonėms COVID-19 krizės metu) 

Tarptautinių 

įsipareigojim

ų vykdymo 

išlaidos 

Pažangos 

išlaidos 

Stojimo į tarptautinę organizaciją išlaidos (išskyrus periodines narystės ar kitas įmokas), pvz., pradiniai įnašai, mokami stojant į Tarptautinę plėtros asociaciją (priklausančią Pasaulio 

banko organizacijų grupei) ir pan. 

Visuomenės informavimo ir komunikacinių veiksmų išlaidos, kai informuojama ar komunikuojama apie naujai prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus (pvz., reklaminio vaizdo klipo 

sukūrimo ir transliavimo išlaidos ir kt.) 

Išlaidos, skirtos sisteminiams mokymams, siekiant išmokyti esamą ar naujai priimtą personalą vykdyti naujas funkcijas, susijusias su naujų prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų 

vykdymu (pvz., darbuotojų, turinčių dalyvauti tarptautinių organizacijų, kurių nare Lietuva iki šiol nebuvo, veikloje, mokymai ir kt.) 

Tęstinės 

veiklos 

išlaidos 

Dotacijos užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms (pvz., LR užsienio reikalų ministerijos skirtos lėšos humanitarinei pagalbai Ukrainai, Jungtinių Tautų vyriausiojo 

pabėgėlių reikalų komisaro biurui ir kt.) 

Periodinės narystės ar kitos įmokos  (pvz.,  įmokos į Europos Sąjungos biudžetą, privalomi kasmetiniai įnašai į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos biudžetą ir kt.) 

Išlaidos nuolatinėms kvalifikacijos kėlimo / mokymų veikloms, reikalingoms tarptautinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui (pvz., kasmetiniai ministerijų tarnautojų 

kvalifikacijos kėlimo mokymai ir kt.) 

Išlaidos tarptautinių įsipareigojimų vykdymui reikalingų darbuotojų darbo užmokesčiui (pvz., ministerijų tarnautojų ir kt.) 



Siekiant atskiri pažangos ir tęstinės veiklos priemones rekomenduojama naudotis žemiau 

esančiame paveiksle pateikta pažangos ir tęstinės veiklos priemonių identifikavimo matrica. 

 



Pažangos ir tęstinės veiklos priemonių 

identifikavimo matricos 

1 priedas 

Finansavimo šaltiniai3, kuriais finansuojamos priemonės laikomos pažangos priemonėmis 

 Europos regioninės plėtros fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.1.1); 

 Europos socialinio fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.1.2); 

 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.1); 

 Užkrečiamų ligų kontrolės programos bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.2); 

 Europos žemės ūkio garantijų fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.3); 

 Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.19); 

 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.20); 

 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.21); 

 ES solidarumo fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.29); 

 Kitų bendrai finansuojamų projektų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.34); 

 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.35); 

 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.37); 

 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.42); 

 Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.43); 

 2021–2027 m. Europos žemės ūkio fondų bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.53); 

 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.54); 

 2021–2027 m. Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.55); 

 2021–2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo sienų valdymo ir vizų finansinės paramos 

priemonės bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.56); 

 ES aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.2.1); 

 Europos regioninės plėtros fondo lėšos (1.3.2.1.1); 

 Europos socialinio fondo lėšos (1.3.2.1.2); 

 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1); 

 Užkrečiamų ligų kontrolės programa (1.3.3.1.2); 

 Europos žemės ūkio garantijų fondo lėšos (1.3.3.1.3); 

 Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa (1.3.3.1.19); 

 Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa (1.3.3.1.20); 

 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos (1.3.3.1.21); 

 ES solidarumo fondo lėšos (1.3.3.1.29); 

                                                                 
3 Šaltiniai įvardijami taip, kaip jie apibrėžti LR finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakyme Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų 

valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“, 

kartu su minėtame įsakyme jiems priskirtais kodais 



 Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 

(1.3.3.1.34); 

 Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšos (1.3.3.1.37); 

 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšos (1.3.3.1.42); 

 Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos (1.3.3.1.43); 

 2021–2027 m. Europos žemės ūkio fondų lėšos (1.3.3.1.53); 

 2021–2027 m. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos (1.3.3.1.54); 

 2021–2027 m. Vidaus saugumo fondo  lėšos (1.3.3.1.55); 

 2021–2027 m. Integruoto sienų valdymo fondo sienų valdymo ir vizų finansinės paramos 

priemonės lėšos (1.3.3.1.56); 

 Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (1.3.3.1.57). 



Pažangos ir tęstinės veiklos priemonių 

identifikavimo matricos 

2 priedas 

Finansavimo šaltiniai4, kuriais finansuojamos priemonės laikomos tęstinės veiklos 

priemonėmis 

 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM (1.1.1.1.2); 

 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų 

netinkamoms deklaruoti Europos Komisijai išlaidoms, kai jos turi būti apmokėtos projektų 

vykdytojams (1.1.1.1.3); 

 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.7.1); 

 2014–2020 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.7.2); 

 2021–2027 m. ES techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos (1.2.2.8.2); 

 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.13); 

 2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.36); 

 Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.40); 

 2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos bendrojo 

finansavimo lėšos (1.2.3.1.44); 

 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos bendrojo 

finansavimo lėšos (1.2.3.1.45); 

 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos 

(1.2.3.1.46); 

 2014–2021 m. Norvegijos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.47); 

 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų valdymo 

bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.48); 

 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo bendrojo 

finansavimo lėšos (1.2.3.1.49); 

 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos 

bendradarbiavimo per sieną programos bendrojo finansavimo lėšos (1.2.3.1.52); 

 2014–2020 m. ES struktūrinė parama (1.3.2.7.1); 

 2014–2020 m. ES techninė parama (1.3.2.7.2); 

 2021–2027 m. ES techninės paramos lėšos (1.3.2.8.2); 

 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programa (1.3.3.1.13); 

 Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos (1.3.3.1.35); 

 2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos (1.3.3.1.36); 

 Vidaus saugumo fondo lėšos (1.3.3.1.40); 

                                                                 
4 Šaltiniai įvardijami taip, kaip jie apibrėžti LR finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakyme Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų 

valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“, 

kartu su minėtame įsakyme jiems priskirtais kodais 



 2014–2020 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos lėšos 

(1.3.3.1.44); 

 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos lėšos (1.3.3.1.45); 

 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos lėšos (1.3.3.1.46); 

 2014–2021 m. Norvegijos finansinės paramos lėšos (1.3.3.1.47); 

 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir 

programų valdymo lėšos (1.3.3.1.48); 

 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo 

lėšos (1.3.3.1.49); 

 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos 

(1.3.3.1.50); 

 2014–2021 m. Norvegijos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos (1.3.3.1.51); 

 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos 

bendradarbiavimo per sieną programos lėšos (1.3.3.1.52). 


