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Vilnius
Posėdžio pirmininkas – Ramūnas Dilba, Finansų ministerijos Investicijų departamento
direktorius, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau –
veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Investicijų departamento
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai:
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovai:
1.
Andrulis Aurimas,
2.
Dranseikaitė Edita.
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Adriulionis Gytis – Kultūros ministerija;
2.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
3.
Augustinienė Vida – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
4.
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
5.
Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
6.
Balkevičius Petras – Asociacija „Ekonomikos žinių forumas“;
7.
Beiliūnienė Inga – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
8.
Bingelis Eitvydas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
9.
Buckienė Ernesta – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
10. Budraitis Viktoras – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
11. Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
12. Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
13. Dabkevičius Zenonas – Lietuvos mokslų akademija;
14. Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
15. Dirginčienė Nijolė – Regionų plėtros tarybos;
16. Gražulis Arūnas – Vidaus reikalų ministerija;
17. Greičiuvienė Violeta – Energetikos ministerija;
18. Jakubavičius Artūras – Lietuvos inovacijų centras;
19. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
20. Jaruševičienė Lina – Sveikatos apsaugos ministerija;
21. Kašubienė Lidija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
22. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
23. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konfederacija;
24. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
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Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.
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Laurinavičienė Edita – Sveikatos apsaugos ministerija;
Liubauskaitė Lina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Macevičius Vidmantas – Energetikos ministerija;
Masiulienė Jūratė – Žemės ūkio ministerija;
Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Miškinis Gediminas – Ūkio ministerija;
Motiejūnas Kęstutis – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Muliuolis Vytis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Pautienius Aurimas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Pugačiauskaitė-Butrimienė Jurgita – Žemės ūkio ministerija;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslo taryba;
Regelskis Edvinas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
Šalavėjus Ignotas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Vaskelienė Kristina – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
Viliūnas Giedrius – Švietimo ir mokslo ministerija;
Želionis Audrius – Finansų ministerija.
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Balčytienė Eglė – Finansų ministerija;
Bečelienė Jūratė – Užsienio reikalų ministerija;
Butkevičienė Eglė – Valstybės kontrolė;
Celova Olga – Ūkio ministerija;
Daukilaitė-Džibladzė Simona – Finansų ministerija;
Jarašiūnienė Sandra – Sveikatos apsaugos ministerija;
Gradeckas Paulius – Sveikatos apsaugos ministerija;
Grigaliūnienė Milisenta – Finansų ministerija;
Kauzonas Mindaugas – Vidaus reikalų ministerija;
Kazlauskienė Natalija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Kazickienė Laurita – Finansų ministerija;
Kaziukevičiūtė Sandra – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Kojelienė Milda – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Kvietkė Julija – Finansų ministerija;
Lauruševičienė Vaida – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
Lepardinienė Jūratė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
Martinėnienė Rima – Finansų ministerija;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Maželytė Renata – Finansų ministerija;
Mikučionienė Eglė – Finansų ministerija;
Popovienė Vilma – Švietimo ir mokslo ministerija;
Rasimienė Alma – Žemės ūkio ministerija;
Sadzevičiūtė Loreta – Finansų ministerija;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Stankevičienė Jūratė – Lietuvos darbo birža;
Šemetienė Vilija – Finansų ministerija;
Tulaitė Ramunė – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Turskis Ruslanas – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Vaitkutė Banga – Finansų ministerija;
Žaltauskė Edita – Lietuvos darbo birža.
2

DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
Pristatymas „Pasirengimas naujam programavimo laikotarpiui: Lietuvos ūkio
sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimo veiklos“;
Verslo finansavimo 2014–2020 m. išankstinio vertinimo pakeitimų pristatymas;
2018–2020 m. komunikacijos plano keitimo projekto pristatymas;
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis;
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis;
Kiti klausimai.

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/04/32.
2. Pristatymas „Pasirengimas naujam programavimo laikotarpiui: Lietuvos ūkio sektorių
finansavimo po 2020 m. vertinimo veiklos“.
Finansų ministerijos atstovė V. Šemetienė pristatė Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020
m. vertinimo veiklas. Finansų ministerijos atstovė S. Daukilaitė-Džibladzė pristatė Veiksmų
programos po 2020 metų rengimo planą.
Diskusijoje pasisakė G. Viliūnas, V. Šemetienė, S. Daukilaitė-Džibladzė, R. Dilba, G.
Miškinis. Jos metu buvo aptarti vertinime vartojami terminai ir sąvokos. Pabrėžta strateginių
programų planavimo sistemos darnos svarba. Siekiant subalansuoti galiojančius ilgalaikius sektorinius
dokumentus, pasiūlyta strateginio planavimo peržiūros iniciatyva. Taip pat pasiūlyta viename iš
artimiausių Komiteto posėdžių pristatyti strateginio planavimo reformos kertinius aspektus bei jos
siekiamus pokyčius.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/05/14 iki 00/42/25.
3. Verslo finansavimo 2014–2020 m. išankstinio vertinimo pakeitimų pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė M. Grigaliūnienė pristatė Verslo finansavimo 2014–2020 m.
išankstino vertinimo pakeitimus.
Diskusijoje pasisakė E. Dranseikaitė ir L. Kazickienė. Jos metu buvo atsakyta į klausimą, ar
naujai sukurtos priemonės ir ženkliai didinamas finansavimas yra faktiškai įgyvendinti etapai.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/42/40 iki 00/52/44.
4. Pasiūlymo keisti 2018–2020 m. komunikacijos planą pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė E. Balčytienė pristatė siūlomus 2018–2020 m. komunikacijos plano
pakeitimus.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, R. Dilba, E. Bingelis, E. Dranseikaitė. Jos metu
paprašyta komunikacijos specialistų įvertinti visuomenės apklausos rodiklio žemo rezultato (49 proc.
visuomenės, mano, kad ES investicijos yra valdomos profesionaliai) priežastis; pasiūlyta
komunikacijos kampanijas kompleksiškai derinti su infrastruktūrinių priemonių įgyvendinimu. EK
atstovė ragino ateityje kelti didesnes ambicijas tiek pačioms komunikacijos kampanijoms, tiek jose
nustatytiems rodikliams; pasiūlė orientuotis į elgesį keičiančias kampanijas.
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Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/53/12 iki 01/21/52.
5. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
1) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti
energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ Energetikos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų atnaujinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
2) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.2 „Padidinti energijos
vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ Energetikos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir
plėtra“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
3) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti
energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ Energetikos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-105 „Energijos vartojimo efektyvumo
didinimas viešojoje infrastruktūroje“ keturių projektų atrankos kriterijų keitimo,
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.4.1 „Išbandyti
pažangiojo tinklo technologijų diegimo perspektyvas“ Energetikos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 04.4.1-LVPA-K-106 „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo,
5) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.3.1 „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos
vidaus energijos rinką“ Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.3.1-LVPA-K107 „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo,
6) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.2 „Padidinti energijos
vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ Energetikos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo,
7) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-CPVAK-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“
aštuonių projektų atrankos kriterijų keitimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus naikinimo,
8) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ aštuonių
projektų atrankos kriterijų keitimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus naikinimo,
9) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ aštuonių
projektų atrankos kriterijų keitimo ir trijų projektų atrankos kriterijų naikinimo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/21/53 iki 01/23/40.
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6. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
E. Laurinavičienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus,
gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti
sveiką senėjimą“ Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V617 „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo.
Diskusijoje pasisakė A. Andriulis, E. Laurinavičienė, L. Jaruševičienė, R. Martinėnienė, R.
Dilba. Jos metu EK atstovas pateikė pastabas priemonės veikloms bei rekomendacijas dėl jų tikslinimo
ir keitimo. Ministerijų atstovai pateikė intervencijų logikos argumentaciją. Pasiūlyta pritarti
teikiamiems kriterijams, o SAM – pateikti EK reikalingą argumentaciją ir suderinti reikalingus atlikti
veiksmus bei, esant poreikiui, inicijuoti veiksmų programos keitimą.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/01/53 iki 01/43/09.
R. Paškevičius pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.1 „Pagerinti mokinių ugdymo
pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ Švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos tobulinimas“ trijų projektų atrankos kriterijų keitimo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/43/20 iki 01/47/52.
O. Celova pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus keitimo ir
nustatymo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/48/17 iki 00/52/52.
O. Celova pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ šešių
projektų atrankos kriterijų keitimo ir dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, R. Dilba, V. Budraitis, A. Jakubavičius, G. Miškinis, O.
Celova. Joje, atsižvelgiant į partnerių pasiūlymus, nutarta pareiškėjų sąraše atsisakyti juridinių
asmenų, pagal jungtinės veiklos sutartį atstovaujančių įmonių konsorciumą, bei atitinkamai patikslinti
projektų atrankos kriterijaus Nr. 2 formuluotę.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/52/54 iki 02/07/04.
O. Celova pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir
kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ dešimties projektų atrankos kriterijų keitimo.
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Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/07/06 iki 02/10/48.
E. Buckienė pristatė papildomą informaciją dėl ES fondų investavimo į naujų darbo vietų
kūrimą bedarbiams ir neįgaliesiems. Informavo, kad Komiteto 2018 m. birželio 12 d. posėdyje buvo
patvirtintas priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų atrankos
kriterijaus keitimas, išplečiant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo straipsnių, kuriuos turi atitikti
projektai, sąrašas. Pažymėjo, kad ES fondų lėšomis planuojama finansuoti visas tris minėto įstatymo
44 straipsnio veiklas:
1. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas,
2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas,
3. savarankiško užimtumo rėmimas.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/11/12 iki 02/16/07.
7. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2018 m. lapkričio
mėn.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20180920.mp3)
PRIDEDAMA. Priedas prie Komiteto 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44P-4 (34), 23 lapai.

Paulius Baniūnas

Sekretoriato vadovas
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