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Aplinkos ministerijos pasiūlymas:
SIŪLOMA:
1. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.2.1 „Sumažinti
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų
saugojimą“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ vieno projektų atrankos kriterijaus
nustatymo:
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis regioniniam atliekų tvarkymo planui,
patvirtintam regiono plėtros tarybos sprendimu.*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir projekto pareiškėjas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano
priemonių plane nurodytą priemonę ir už jos įgyvendinimą atsakingą instituciją.

Argumentai: priemonė papildoma dviem naujomis veiklomis „Rūšiuojamuoju būdu iš
gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas ir (ar) esamos
komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui“ ir
„Gyventojų informavimas maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais“. Ir atitinkamai
siūlomas naujas kriterijus šių veiklų įgyvendinimui.
Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantė aplinkos ir energetikos klausimais G. Kuštan
pasiūlė priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
aprašymą papildyti nauju 1.4.3 papunkčiu, nustatant, kad savivaldybių komunalinių atliekų sistemą
administruojančios įmonės taip pat yra galimi pareiškėjai.
Aplinkos ministerijos atstovė V. Slavinskienė atsakydama į pateiktą pasiūlymą, atkreipė dėmesį,
kad jis nėra susijęs su priemonės projektų atrankos kriterijumi. Informavo, kad priemonės atveju
veikla, kuriai derinami atrankos kriterijai, susijusi su komunalinių maisto / virtuvės atliekų tvarkymo
pajėgumų sukūrimu / pagerinimu. Komunalinių atliekų sistemų administratoriai, kuriems savivaldybė
nepavedė vykdyti atliekų tvarkytojo funkcijos, negali būti pareiškėjais, nes tik atliekų tvarkytojai gali
tvarkyti atliekas.
Savivaldybė ar savivaldybės pavedimu, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administratorius, atrenka komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančius atliekų tvarkytojus
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 11 d.). Atliekų
tvarkytojas, teikiantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, šią veiklą savivaldybės teritorijoje gali
vykdyti tik tuo atveju, jeigu jį išrenka savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administratorius (Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 12 d.). Regiono atliekų tvarkymo centrai (RATC)
yra vieninteliai komunalinių atliekų sistemų administratoriai, kuriems savivaldybės pavedė vykdyti
atliekų tvarkytojo funkciją jų turimuose mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

2
NUTARTA:
1. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.2.1 „Sumažinti
sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų
saugojimą“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-R-008
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ vieno projektų atrankos kriterijaus
nustatymo:
4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis regioniniam atliekų tvarkymo planui,
patvirtintam regiono plėtros tarybos sprendimu.*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir projekto pareiškėjas atitinka regioninio atliekų tvarkymo plano
priemonių plane nurodytą priemonę ir už jos įgyvendinimą atsakingą instituciją.

Iš 53 Komiteto narių balsavime dalyvavo 35 nariai:
1. Adomavičienė Aistė – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
2. Akromienė Judita –Nacionalinis švietimo nevyriausybinių organizacijų tinklas;
3. Augutytė Rasa – Lietuvos muziejų asociacija;
4. Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
5. Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
6. Banys Juras – Lietuvos mokslų akademija;
7. Bingelis Eitvydas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
8. Čeponytė Laura – Užsienio reikalų ministerija;
9. Česonis Povilas – Europos socialinio fondo agentūra;
10. Dapkutė-Stankevičienė Rūta – Finansų ministerija;
11. Dirginčienė Nijolė – Regionų plėtros tarybos;
12. Gasiliauskienė Adrija – Žemės ūkio ministerija;
13. Gaubienė Gabrielė – Lietuvos verslo konfederacija;
14. Gurklienė Ramunė – Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija;
15. Kašubienė Lidija – Centrinė projektų valdymo agentūra;
16. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
17. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
18. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
19. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
20. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
21. Laurinavičienė Edita – Sveikatos apsaugos ministerija;
22. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
23. Motiejūnas Kęstutis – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
24. Muliuolis Vytis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
25. Paškevičiūtė Lina – Aplinkosaugos koalicija;
26. Pautienius-Želvys Aurimas – Lietuvos verslo paramos agentūra;
27. Poškienė Justina – Lietuvos mokslo taryba;
28. Pūrienė Alina – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
29. Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universiteto Aplinkosaugos institutas;
30. Šalavėjus Ignotas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
31. Tamulevičius Tautvydas – Vidaus reikalų ministerija;
32. Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
33. Varanauskas Arminas – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
34. Vilda Gintaras – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
35. Želionis Audrius – Finansų ministerija.
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„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
SIŪLOMA:
2. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.1 „Pagerinti
Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ Aplinkos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Vandenų srities plėtros 2017–2023
metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375 / 3D-312 „Dėl
Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau
– Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas) nuostatoms arba
Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m., patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-360 „Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos
2014–2020 m. patvirtinimo“ (toliau – Pajūrio juostos tvarkymo programa) nuostatoms.*
* Vertinama, ar projektų veiklos ir projektų vykdytojai yra numatyti ir atitinka bent vieną Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 1.1, 1.2, 1.4, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4,
2.3.6, 3.5, 3.7, 3.8.1, 3.11, 7.1, 8.6, 8.8, 10.3, 15.3, 15.4, 18.5, 18.7, 18.13, 18.14, 18.15 papunkčiuose išdėstytą
priemonę ir atsakingą vykdytoją arba Pajūrio juostos tvarkymo programos 78 punkte išdėstytą priemonę ir
atsakingą vykdytoją.

Argumentai: kriterijus tikslinamas papildomai įtraukiant Pajūrio juostos tvarkymo programos
78 punktą, kuriame nustatyta, kad, pasibaigus nustatytam Programos laikotarpiui, Aplinkos ministerija
inicijuoja Pajūrio juostos tvarkymo programos 2021–2030 m. parengimą.
NUTARTA:
2. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.1 „Pagerinti
Baltijos jūros ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ Aplinkos ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projekto atitiktis Vandenų srities plėtros 2017–2023
metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375 / 3D-312 „Dėl
Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau
– Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas) nuostatoms arba
Pajūrio juostos tvarkymo programos 2014–2020 m., patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-360 „Dėl Pajūrio juostos tvarkymo programos
2014–2020 m. patvirtinimo“ (toliau – Pajūrio juostos tvarkymo programa) nuostatoms.*
* Vertinama, ar projektų veiklos ir projektų vykdytojai yra numatyti ir atitinka bent vieną Vandenų srities
plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 1.1, 1.2, 1.4, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4,
2.3.6, 3.5, 3.7, 3.8.1, 3.11, 7.1, 8.6, 8.8, 10.3, 15.3, 15.4, 18.5, 18.7, 18.13, 18.14, 18.15 papunkčiuose išdėstytą
priemonę ir atsakingą vykdytoją arba Pajūrio juostos tvarkymo programos 78 punkte išdėstytą priemonę ir
atsakingą vykdytoją.
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„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
Susisiekimo ministerijos pasiūlymai:
SIŪLOMA:
3. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių
tinklų infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“
Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-507 „Regionų
pasiekiamumo gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 1.2.3.1– 1.2.3.6 1.2.3.11 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas
veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

Argumentai: kriterijų siūloma keisti siekiant praplėsti Preliminarų Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, atsižvelgiant į LTV patvirtintą 2014–2020 m. ES
fondų investicijų veiksmų programos priedą, kuriuo Susisiekimo ministerijai sudaryta galimybė
prisiimti daugiau įsipareigojimų projektams įgyvendinti.
NUTARTA:
3. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių
tinklų infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant
regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“
Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-507 „Regionų
pasiekiamumo gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3–249 „Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 1.2.3.1– 1.2.3.6 1.2.3.11 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas
veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
SIŪLOMA:
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4. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517
„Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus
keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 3.4.1.1.1– 3.4.1.1.5 3.4.1.1.6 papunkčiuose
nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

Argumentai: kriterijų siūloma keisti siekiant praplėsti Preliminarų Nacionalinės susisiekimo
plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą ir įtraukiant papildomą projektą, kuriam lėšos
skiriamos perskirsčius šioje priemonėje sutaupytas lėšas.
NUTARTA:
4. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517
„Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus
keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 3.4.1.1.1– 3.4.1.1.5 3.4.1.1.6 papunkčiuose
nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymas:
SIŪLOMA:
5. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus“, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų
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pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“, 8 prioriteto
,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1 „Padidinti
bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ ir 10
prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ konkretaus uždavinio
10.1.3 „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės
poreikiams“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos jungtinės priemonės J08-CPVA-V
„Funkcinių zonų vystymas“ (susidedančios iš priemonių Nr. 04.5.1-CPVA-V-931, Nr. 07.1.1CPVA-V-928, Nr. 08.4.1-CPVA-V-929, Nr. 10.1.3-CPVA-V-930) dviejų projektų atrankos kriterijų
nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka bent vienos iš integruotų teritorijų
vystymo programų, patvirtintų vidaus reikalų ministro įsakymu, kompleksinės priemonės veiksmą (us).*
* Vertinama, ar projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma)
atitinka integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane pateiktą informaciją apie kompleksinės
priemonės veiksmą, kuris įgyvendinamas projektu, t. y. veiksmo apibūdinimą, vykdytoją, lėšų sumą, reikalingą
veiksmo vykdymui. Laikoma, kad projektas atitinka veiksmų plane pateiktą informaciją apie kompleksinės
priemonės veiksmo įgyvendinimui reikalingą lėšų sumą, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija
veiksmų plane kompleksinės priemonės veiksmui numatytos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų
sumos.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu įgyvendinama kelių savivaldybių bendros
veiklos strategija.*
* Vertinama, ar projekto veiklos įgyvendina kelių savivaldybių bendros veiklos strategiją.

Argumentai: nustatomais dviem kriterijais siekiama atrinkti projektus, kurie atitinka bent
vienos iš integruotų teritorijų vystymo programų, patvirtintų vidaus reikalų ministro įsakymu,
kompleksinės priemonės veiksmą ir įgyvendina kelių savivaldybių bendros veiklos strategiją.
Numatoma, kad naujas regionų kompleksinės plėtros finansavimo modelis, jį išbandžius
įgyvendinant pagal priemonę finansuojamus projektus, bus taikomas investuojant į regionų plėtrą
ateinančiu 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu. Tai, tikimasi, leis iš esmės padidinti integruotų
teritorinių investicijų planavimo ir naudojimo regionuose efektyvumą.
NUTARTA:
5. Pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1
„Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies
dioksido išmetimus“, 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų
pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“, 8 prioriteto
,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1 „Padidinti
bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ ir 10
prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ konkretaus uždavinio
10.1.3 „Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės
poreikiams“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos jungtinės priemonės J08-CPVA-V
„Funkcinių zonų vystymas“ (susidedančios iš priemonių Nr. 04.5.1-CPVA-V-931, Nr. 07.1.1CPVA-V-928, Nr. 08.4.1-CPVA-V-929, Nr. 10.1.3-CPVA-V-930) dviejų projektų atrankos kriterijų
nustatymo:

6

7
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka bent vienos iš integruotų teritorijų
vystymo programų, patvirtintų vidaus reikalų ministro įsakymu, kompleksinės priemonės veiksmą (us).*
* Vertinama, ar projektas (projekto tikslas, projekto pareiškėjas, projektui prašoma skirti lėšų suma)
atitinka integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plane pateiktą informaciją apie kompleksinės
priemonės veiksmą, kuris įgyvendinamas projektu, t. y. veiksmo apibūdinimą, vykdytoją, lėšų sumą, reikalingą
veiksmo vykdymui. Laikoma, kad projektas atitinka veiksmų plane pateiktą informaciją apie kompleksinės
priemonės veiksmo įgyvendinimui reikalingą lėšų sumą, jeigu projektui prašoma skirti lėšų suma neviršija
veiksmų plane kompleksinės priemonės veiksmui numatytos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos fondų lėšų
sumos.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektu įgyvendinama kelių savivaldybių bendros
veiklos strategija.*
* Vertinama, ar projekto veiklos įgyvendina kelių savivaldybių bendros veiklos strategiją.

„UŽ“ balsavo 35 Komiteto nariai, „PRIEŠ“ balsavusių nėra.
2020 m. liepos 15 d. el. laišku Komitetui buvo pateikta susipažinti informacija apie Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės 06.1.1-TID-V-506 ,,Aplinkosaugos ir skrydžių saugos
tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ pakeitimus, kurie nėra tvirtinami Komiteto sprendimu.

Sekretoriato vadovė

Rūta Dapkutė-Stankevičienė
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