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Vilnius
Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras (2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) pirmininkas).
Posėdžio sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės
paramos valdymo departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vyriausioji
specialistė.
Dalyviai:
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
2.
Ananjevas Nikita – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
3.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
4.
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
5.
Baniūnas Paulius – Finansų ministerija;
6.
Balkevičius Petras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
7.
Balsevič Eleonora – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
8.
Besagirskas Sigitas – Lietuvos pramoninkų konfederacija;
9.
Bingelis Eitvydas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
10. Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
11. Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
12. Dargužas Gvidas – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
13. Grigolovičienė Danguolė – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
14. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
15. Jarockis Romas – Kultūros ministerija;
16. Kašubienė Lidija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra”;
17. Kauzonienė Svetlana – Švietimo ir mokslo ministerija;
18. Kavolytė Rasa – Finansų ministerija;
19. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
20. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
21. Kliopova Irina – Kauno technologijos universitetas;
22. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
23. Kvieskienė Giedrė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
24. Leichteris Edgaras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
25. Levickis Vaidotas – Lietuvos darbdavių asociacija;
26. Ližaitytė Eglė – Lietuvos Respublikos turizmo rūmai;
27. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
28. Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
29. Mikalauskaitė Audra – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
30. Palionis Mindaugas – Žemės ūkio ministerija;
31. Pareščius Marius – Nacionalinių kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija;
32. Plikšnys Arūnas – Vidaus reikalų ministerija;
33. Petraitienė Irena – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
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Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.
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Predkelis Gintautas – Transporto investicijų direkcija;
Prievelytė Laura – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Razmislavičiūtė-Palionienė Agnė – Žemės ūkio ministerija;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija;
Skarupskas Marius – Ūkio ministerija;
Spruogis Aleksandras – Energetikos ministerija;
Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Šalavėjus Ignotas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Šarkauskaitė Eglė – Vidaus reikalų ministerija;
Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Varna Aleksas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
Vilimas Darius – Sveikatos apsaugos ministerija;
Vitkauskas Aloyzas – Finansų ministerija;
Zabotka Audrius – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga.

Kiti posėdžio dalyviai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Antanaitis Aurimas – Finansų ministerija;
Daukilaitė Simona – Finansų ministerija;
Dapkutė-Stankevičienė Rūta – Finansų ministerija;
Grigaliūnaitė Dovilė – Finansų ministerija;
Jecevičiūtė Eglė – Užsienio reikalų ministerija;
Jermakovičiūtė Karolina – Finansų ministerija;
Kasperovičienė Monika – Finansų ministerija;
Kazlauskaitė Agnė – Finansų ministerija;
Marcelienė Kristina – Energetikos ministerija;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Navickaitė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Nazarovienė Daiva – Kultūros ministerija;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Patapienė Irma – Finansų ministerija;
Pauša Kęstutis – VĮ „Energetikos agentūra“;
Perevičiūtė Laura – Finansų ministerija;
Raišys Aivaras – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Rimkus Ramūnas – Susisiekimo ministerija;
Simonaitytė Živilė – Valstybės kontrolė;
Švabauskas Laimonas – Energetikos ministerija;
Vilkinis Tomas – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Valūnė Eglė – Aplinkos ministerija;
Zabulienė Ramunė – Kultūros ministerija;
Zajankauskaitė Gintarė – Žemės ūkio ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties keitimo svarstymas ir
tvirtinimas;
3. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo svarstymas ir tvirtinimas;
4. Kiti klausimai.
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1. SVARSTYTA. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas
Aloyzas Vitkauskas padėkojo visiems į posėdį susirinkusiems dalyviams ir pakvietė tylos minute
pagerbti teroro išpuolių aukų Belgijoje atminimą. Pristatė posėdžio darbotvarkės projektą.
2.
SVARSTYTA. Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties (toliau –
Partnerystės sutartis) keitimo
Finansų ministerijos (toliau – FM) atstovas P. Baniūnas pristatė Partnerystės sutarties keitimo
procedūrą ir paaiškino, kad Komitetas turi pritarti Partnerystės sutarties keitimui.
Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) atstovė A. Razmislovičiūtė-Palionienė pristatė
pasiūlymus dėl Partnerystės sutarties keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
Pritarti pasiūlymams dėl Partnerystės sutarties keitimo.
3.
SVARSTYTA. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo svarstymas ir
tvirtinimas
Komiteto pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, atsižvelgdamas į tai, kad Europos Komisijos (toliau –
EK) atstovai posėdyje dalyvauti neturi galimybės ir projektų atrankos kriterijų derinimo metu nėra
prieita bendro sutarimo, pasiūlė šiame posėdyje nesvarstyti pasiūlymų dėl Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – SADM) administruojamos priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės
atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“, Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM)
administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir
technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ ir Ūkio ministerijos (toliau – ŪM)
administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė“ projektų atrankos kriterijų.
ŪM atstovė R. Armonienė pasiūlė pristatyti pakeistus priemonės „Pameistrystė“ projektų
atrankos kriterijus bei ŪM poziciją.
FM atstovė L. Maskaliovienė informavo, kad EK pateikė pastabas dėl priemonės „Pameistrystė“
efektyvumo bei tinkamumo finansuoti Europos socialinio fondo lėšomis. Pažymėjo, kad iki šio
posėdžio dėl priemonės nėra bendrai sutarta, todėl posėdyje nedalyvaujant EK atstovams, nėra prasmės
dėl šios priemonės diskutuoti.
Komiteto pirmininkas prašė Komiteto narių pritarti, kad diskusijas keliančių klausimų
svarstymas būtų atidėtas.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas K. Jankauskas pasiūlė skirti penketą minučių nuomonių
pasikeitimui be galutinio balsavimo.
Komiteto pirmininkas, atkreipęs dėmesį, kad klausimai susiję ne su projektų atrankos kriterijais,
o su priemonėmis, pasiūlė taupyti laiką ir ŪM bei ekonominiams socialiniams parneriams
nuomonėmis pasikeisti kito formato dvišaliuose susitikimuose, o šiame Komiteto posėdyje diskusinių
klausimų nesvarstyti.
ŠMM atstovė S. Kauzonienė pažymėjo, kad priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir
technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ yra parengta ir gali būti pristatyta. Pritarė
pasiūlymui, kad dėl susidariusių aplinkybių ŠMM administruojamos priemonės svarstymas būtų
atidėtas ir paprašė šį klausimą įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę.
ŪM atstovė nepritarė pateiktam Komiteto pirmininko pasiūlymui atidėti ŪM administruojamos
priemonės svarstymą.
Aplinkos ministerijos (toliau – AM) atstovas I. Kiškis pristatė siūlymą dėl veiksmų programos 5
prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
konkretaus uždavinio 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius” AM
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administruojamos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato
kaitos atsirandančius nuostolius” AM administruojamos priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007
„Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektaso turi atitiktis savivaldybės paviršinių
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajam planui arba kitam vietovės lygmens, kurioje
planuojama vykdyti numatytas veiklas, teritorijų planavimo dokumentuosei, kuriame numatytas
paviršinių nuotekų infrastruktūros tvarkymo infrastruktūros priemones plėtra.*
* Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos (išskyrus paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų
inventorizaciją) atitinka savivaldybės vietovės, kurioje planuojama vykdyti numatytas veiklas, paviršinių
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiąjame plane ir/arba kituoseame vietovės lygmens teritorijų
planavimo dokumentuose (inžinerinės infrastruktūros vystymo plane) numatytąas spręstinas problemas ir/ar
paviršinių nuotekų tvarkytoją ir įgyvendinimo priemones infrastruktūros tvarkymo priemones.

I. Kiškis pristatė siūlymą 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“ AM administruojamos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų
paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“ penkių projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas R. Čapas klausė, kodėl ribojamas priemonės
pareiškėjų ratas.
I. Kiškis informavo, kad pareiškėjai ribojami tam, kad šios priemonės veiklos nedubliuotų ŪM
administruojamų priemonių veiklų.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui 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“ AM
administruojamos priemonės Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti
pajėgumų plėtra“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi prisidėti prie Valstybinio atliekų
tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12
d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ (toliau –
VATP), 230.4 papunktyje nustatytos valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduoties
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar planuojami įsigyti ir/ar modernizuoti atliekų pradinio apdorojimo įrenginiai skirti
popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų paruošimui perdirbti.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjas yra atliekas tvarkanti įmonė, veikianti ne
trumpiau kaip dvejus metus.*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra veikianti atliekų tvarkymo įmonė, t. y. ar įmonė įregistruota Atliekų
tvarkytojų valstybės registre ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos
ir, ar pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytus reikalavimus pateiktose

5
praėjusių dvejų (arba bent vienerių, jeigu už praėjusius kalendorinius metus atliekų tvarkymo apskaitos
ataskaitos dar nereikėjo pateikti arba Aplinkos apsaugos agentūra jos dar nepatvirtino) kalendorinių metų
atliekų tvarkymo apskaitos metinėse ataskaitose nurodė, kad vykdė atliekų tvarkymo veiklą.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Planuojamų įsigyti ir/ar modernizuoti atliekų pradinio
apdorojimo įrenginių, kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui, pajėgumai ne mažesni kaip 4
tonos per valandą.*
* Vertinama, ar atliekų pradinio apdorojimo įrenginių, kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui,
pajėgumai yra ne mažesni kaip 4 tonos per valandą.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Investicijų (tinkamų finansuoti išlaidų) į atliekų
pradinio apdorojimo įrenginius, kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui, dydžio ir šių įrenginių
pajėgumų santykis.*
* Vertinamas investicijų (tinkamų finansuoti išlaidų) į projekto metu kuriamų ar pagerinamų atliekų
pradinio apdorojimo įrenginių, kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui, dydžio (Eur) ir šių įrenginių
pajėgumų (t/val.) santykis.
Kriterijus skaičiuojamas investicijas (tinkamas finansuoti išlaidas) į kuriamus ar pagerinamus atliekų
pradinio apdorojimo įrenginius, kuriais siekiama atliekas paruošti perdirbimui, padalinant iš šių įrenginių
pajėgumų.
Kuo mažesnis investicijų (tinkamų finansuoti išlaidų) dydžio ir šių įrenginių pajėgumų santykis, tuo
daugiau balų suteikiama pareiškėjui.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Pareiškėjo prašomos projekto finansuojamosios dalies
ir didžiausios pagal priemonę pareiškėjui galimos projekto finansuojamosios dalies santykis.*
* Vertinamas santykis tarp pareiškėjo nurodytos projekto finansuojamosios dalies (proc. nuo visų
tinkamų finansuoti projekto išlaidų) ir didžiausios projekto finansuojamosios dalies (proc. nuo visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų), kuri pagal priemonę gali būti nustatyta šiam pareiškėjui.
Kriterijus skaičiuojamas pareiškėjo prašomą projekto finansuojamąją dalį padalinant iš didžiausios
pagal priemonę pareiškėjui galimos projekto finansuojamosios dalies.
Kuo mažesnis pareiškėjo nurodytos prašomos projekto finansuojamosios dalies ir didžiausios projekto
finansuojamosios dalies, kuri pagal priemonę gali būti nustatyta šiam pareiškėjui, santykis, tuo daugiau balų
suteikiama pareiškėjui.

Energetikos ministerijos (toliau – EM) atstovė K. Marcelienė pristatė siūlymą dėl veiksmų
programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1 „Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos
naudojimą“ EM administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-K-110 „Nedidelės galios biokuro
kogeneracijos skatinimas“ penkių projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1 „Padidinti
atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ EM administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPAK-110 „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtros
2015–2021 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d.
nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“
(toliau – Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa), 1 tikslo „Mažinti šilumos
energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant
pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.1 uždavinio „Siekiant didinti
vietinės konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją“
1.1.3 priemonę. *
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* Vertinama ar projektas atitinka Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 1 tikslo
„Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant
pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams“ 1.1 uždavinio „Siekiant didinti vietinės
konkurencingos elektros energijos gamybos apimtį, skatinti didelio naudingumo kogeneraciją“ 1.1.3 priemonę
„Statant naujus kogeneracinius pajėgumus, užtikrinti, kad kitų miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje
papildomai būtų įrengta 43 MW elektrinės galios biokuro ir (ar) biodujų kogeneracinių įrenginių“ (2 priedo
1.1.3 papunktis).

2. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektai, kuriuos įgyvendinus bus padengiamas
hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos vidutinis šilumos galios poreikis nešildymo sezono
metu (praėjusių metų iki pateikiant paraišką duomenys) ir iš dalies šildymo sezono poreikis.*
* Projektų atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu, nes priėmus sprendimą finansuoti
projektą atrankos kriterijų stebėti nebeaktualu.
Projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią, turi būti atsižvelgta į tai, kad įrenginys
galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 h) kogeneracijos režimu, t. y. būtų patenkinamas hidrauliškai
vientisos sistemos šilumos poreikis nešildymo sezono metu ir iš dalies šildymo sezono poreikis. Parenkant
atrankos kriterijų vadovautasi Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos 25 punkto
nuostatomis, numatančiomis, kad „biokuro kogeneraciniai įrenginiai visur, kur techniškai gali būti įrengiami,
turi padengti bazinius ir iš dalies šildymo sezono poreikius“.
Duomenys apie vidutinį šilumos galios poreikį nešildymo sezono metu yra pateikiami už praėjusius metus
iki paraiškos pateikimo, t. y. jei paraiška pateikiama 2016 m. bet kurį mėnesį, paraiškoje ir (arba)
investiciniame projekte pateikiami duomenys už 2015 metus.
Atsižvelgiant į keliamus reikalavimus projektams bei šiuo metu vyraujančias technologijas, hidrauliškai
vientisoje šilumos tiekimo sistemoje, maksimali galima instaliuoti projekte numatyto statyti įrenginio šiluminė
galia apskaičiuojama pagal formulę:
P=p×3;
kur:
P – maksimali galima instaliuoti projekte numatyto statyti įrenginio šiluminė galia, MW;
p – hidrauliškai vientisos šilumos teikimo sistemos vidutinis šiluminės galios poreikis nešildymo sezono
metu, MW, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:
p=Q/t
kur:
p – hidrauliškai vientisos šilumos teikimo sistemos vidutinis šiluminės galios poreikis nešildymo sezono
metu, MW;
Q – šilumos kiekis, patiektas į tinklą ne šildymo sezono metu, MWh;
t – nešildymo sezono trukmė, h.
Aukščiausi balai suteikiami projektams, kuriuos įgyvendinus, būtų padengiamas hidrauliškai vientisos
šilumos tiekimo sistemos vidutinis šilumos galios poreikis nešildymo sezono metu visais hidrauliškai vientisoje
sistemoje biokurą naudojančiais įrenginiais (praėjusių metų iki pateikiant paraišką duomenys) ir iš dalies
šildymo sezono poreikis.
Apskaičiuojamieji balai suteikiami projektams, kuriuos įgyvendinus iš dalies padengiamas hidrauliškai
vientisos šilumos tiekimo sistemos vidutinis šilumos galios poreikis nešildymo sezono metu visais hidrauliškai
vientisoje sistemoje biokurą naudojančiais įrenginiais (praėjusių metų iki pateikiant paraišką duomenys) ir iš
dalies šildymo sezono poreikis (kuo labiau atitinka poreikį, tuo balas aukštesnis).
Balai nesuteikiami projektams, kuriuos įgyvendinus viršijamas hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo
sistemos vidutinis šilumos galios poreikis nešildymo sezono metu visais hidrauliškai vientisoje sistemoje biokurą
naudojančiais įrenginiais (praėjusių metų iki pateikiant paraišką duomenys) ir iš dalies šildymo sezono
poreikis.

3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Biokuro panaudojimo skatinimas, neviršijant
Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje nustatytos optimalaus šilumos
gamybos kuro balanso ribos.*
* Projektų atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu, nes jis tampa pertekliniu ir
nebeaktualiu stebėti, kadangi kintant rinkos sąlygoms situacija 2021 m. gali būti pasikeitusi ir nebus vieningo
atskaitos taško pagal kurį kriterijus galėtų būti objektyviai pakartotinai įvertintas.
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Atitiktis kriterijui įvertinama remiantis duomenimis, pateiktais investicijų projekte. Duomenys turi būti
pagrįsti pridedamais dokumentais (pvz., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ar kitos
kompetentingos institucijos skelbiamais duomenimis (nuoroda), pateiktomis pažymomis ir kt.).
Aukščiausi balai suteikiami projektams, kuriuos įgyvendinus hidrauliškai vientisoje centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje bendra biokurą naudojančių įrenginių įrengtoji šiluminė galia (MW) 2021 m. padengs 70
proc. vidutinio metinio šilumos poreikio (MWh).
Apskaičiuojamieji balai suteikiami, jeigu hidrauliškai vientisoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje
bendra biokurą naudojančių įrenginių įrengtoji šiluminė galia (MW) 2021 m. padengs nuo 10 proc.
(suteikiamas žemesnis apskaičiuojamasis balas) iki 70 proc. (suteikiamas aukštesnis apskaičiuojamasis balas)
vidutinio metinio šilumos poreikio (MWh).
Balai nesuteikiami, jeigu įgyvendinant projektą hidrauliškai izoliuotoje centralizuoto šilumos tiekimo
sistemoje bendra biokurą naudojančių įrenginių įrengtoji šiluminė galia (MW) hidrauliškai izoliuotoje 2021 m.
padengs daugiau kaip 70 proc. vidutinio metinio šilumos poreikio (MWh).

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektai, kuriuos įgyvendinant elektros energijos
gamybos įrenginių įrengtosios elektros galios vieneto (1 MWel) įrengimo sąnaudos būtų mažiausios.*
* Atitiktis kriterijui įvertinama remiantis duomenimis investicijų projekte ir (arba) paraiškoje, kuriose
pateikiamas reikiamų projektui įgyvendinti sąnaudų ir ketinamų sukurti elektros galingumų santykis (t. y. visos
projekto sąnaudos dalinamos iš projekto metu ketinamų sukurti MWel).
Prioritetas teikiamas tiems projektams, kuriuose numatyta mažiausiomis sąnaudomis įrengti elektros
energijos gamybos pajėgumų galios vienetą (toliau – 1 MWel), lyginant su kitų tinkamumo finansuoti vertinimą
praėjusių projektų 1 MWel įrengimo sąnaudomis.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie konkrečios integruotos
teritorijų vystymo programos (toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.*
*Projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, suteikiami balai. Bus
vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje
ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo. Jeigu projektas
įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie bent vieno
konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus skiriami balai. Informacijos šaltiniai: paraiška,
patvirtinta ITVP.

Kultūros ministerijos (toliau – KM) atstovė D. Nazarovienė pristatė siūlymą dėl veiksmų
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą
ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ KM administruojamos
priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ vieno projektų
atrankos kriterijaus nustatymo ir vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas R. Čapas klausė, ar Prioritetinių kultūros paveldo
objektų aktualizavimo sąrašas yra sudarytas ir juo yra pagrindžiama projektų prioritetinė eilė.
D. Nazarovienė informavo, kad projektų atrankos kriterijus nustatomas pagal tai, ar kultūros
paveldo objektas prioriteto tvarka yra įtrauktas į vieną iš sąrašų, t. y. aktualizavimo programos
prioritetinių objektų sąrašą arba į Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) nutarimu
patvirtintą Lietuvos sakralinių kultūros paveldo objektų, finansuojamų prioritetine tvarka 2016–2020
metais, sąrašą. Pažymėjo, kad projektų eilės sąrašas yra strateginio dokumento dalis. Informavo, kad
valstybės projektų sąrašas dar nėra sudarytas, galimi projektų vykdytojai bus kviečiami pateikti
investicinių projektų pasiūlymus, kurie bus vertinami ir atsižvelgiant į rezultatus tinkami projektai bus
įtraukiami į valstybės projektų sąrašą.
LRV kanceliarijos atstovė A. Stankaitienė pasiūlė, kad siekiant išvengti painiavos, projektų
atrankos kriterijuose nurodyti tik patį strateginį dokumentą, o ne sudedamąsias jo dalis, t. y.
prioritetinių objektų sąrašus.
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FM atstovė L. Maskaliovienė priminė, kad priemonių, įgyvendinamų valstybės projektų
planavimo būdu, projektų atrankos kriterijai turi turėti nuorodas į konkrečias strateginių dokumentų
dalis, kuriose aiškiai būtų nurodytos priemonės ar projektai bei atsakingi vykdytojai.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir
gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos
supančią aplinką“ KM administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 „Aktualizuoti
kultūros paveldo objektus“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo ir keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Objektai turi būti įtraukti į Kultūros objektų
aktualizavimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014
m. spalio 6 d. įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos
patvirtinimo“ (toliau – Aktualizavimo programa), 1 priedą „Prioritetinių kultūros paveldo objektų
aktualizavimo sąrašas“ arba Lietuvos sakralinių kultūros paveldo objektų, finansuojamų prioritetine
tvarka 2016–2020 metais, sąrašą (toliau – Sakralinių objektų sąrašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 164 „Dėl Lietuvos sakralinių kultūros paveldo
objektų, finansuojamų prioritetine tvarka 2016–2020 metais, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – LRV
nutarimas).*
* Bus vertinama ar pareiškėjas bei numatomas tvarkyti objektas yra prioriteto eilės tvarka nurodyti
Sakralinių objektų sąraše (sakralinio kultūros paveldo objekto atveju) arba Aktualizavimo programos 1 priede
(kitais atvejais).

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Kultūros objektų aAktualizavimo
2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d.
įsakymu Nr. ĮV-711 „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014–2020 metų programos patvirtinimo“
(su Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-373 patvirtintais
pakeitimais), nuostatas.*
* Bus vertinama, ar projekte numatomas tvarkyti kultūros paveldo objektas įgyvendina Kultūros objektų
aAktualizavimo 2014–2020 metų programos IV skyriaus 20-22 p. nuostatas bei atitinka minėtos programos 23
p. nustatytus bendruosius (netaikoma sakralinio paveldo objektams) ir 24 p. nustatytus specialiuosius
reikalavimus; taip pat projekto vykdytojas bei numatomas tvarkyti objektas turi būti prioriteto eilės tvarka
nurodyti šios programos 1 priede.
Atrankos kriterijus netaikomas veiklai, skirtai sakralinio kultūros paveldo objektų kompleksiškam
sutvarkymui ir pritaikymui kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir
panašioms reikmėms.

Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) atstovas D. Vilimas pristatė siūlymą dėl veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkrečių uždavinių 8.1.3
„Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei
sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“
SAM administruojamos jungtinės priemonės Nr. J02-CPVA-V (susidedančios iš priemonių Nr.
08.1.3-CPVA-V-605 ir Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo
(pridedama).
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovas E. Bingelis pažymėjo, kad priemonės
veiklos labiau yra orientuotos į sergančiųjų tuberkulioze gydymą ir išreiškė atstovaujamų organizacijų
nuogąstavimą, kad nepakankamai dėmesio bus skiriama sergančiųjų tuberkulioze paieškai. Informavo,
kad tinklo partneriai Vokietijoje naudoja specialias benamiams lankyti skirtas transporto priemones,
kuriose jie gali nusiprausti, gauti naujų drabužių bei išsitirti sveikatą. Nustatyti sergantys asmenys yra
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įtraukiami į specialias gydymo programas. Pasiūlė pristatytos priemonės veiklas, susijusias su
sergančių asmenų, esančių socialinėje atskirtyje, paieška, vykdyti konkurso būdu, kad minėtiems
asmenims surasti ir pritraukti būtų naudojami kūrybiški sprendimai. Pasiūlė nesteigti naujų kabinetų
didinant administracinę naštą SAM, kuriuose nuo tuberkuliozės besigydantiems asmenims būtų
teikiama socialinė parama ir dalinami maisto daviniai, o pasinaudoti savivaldybės jau įsteigtais
punktais paramai dalinti.
D. Vilimas atkreipė dėmesį, kad prie kiekvienos iš penkių stacionarių ligoninių bus įsteigtas
kabinetas ir skirtas funkciškai pritaikytas automobilis. Automobiliais savivaldybėms galės būti
pristatomi vaistai, lankomi tuberkulioze sergantys neįgalieji bei vaikai. Informavo, kad SAM yra
suplanavusi priemones skirtas sveikos gyvensenos skatinimui regioniniu lygiu bei bendradarbiavimo
skatinimo ir netolygumų mažinimo sveikatos srityje. Strateginiuose dokumentuose bus numatyta, kad
prie savivaldybių veikiantys visuomenės sveikatos centrai vykdys tiesioginę informacijos gavimo,
sklaidos ir grįžtamojo ryšio užtikrinimo funkciją. Pastarieji vykdys bendradarbiavimą su
nevyriausybinėmis organizacijomis (toliau – NVO). Konkurso būdu galės būti atrinktos NVO,
socialiniai partneriai, kurie savo mobiliosiomis priemonėmis galės vykdyti sergančių asmenų paiešką
bei informaciją apie juos teikti pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms. Pabrėžė, kad siekiant apriboti
tuberkulioze, ypač atvira ir užkrečiama jos forma, sergančių asmenų kontaktą su sveikais asmenimis,
numatyti specializuoti kabinetai, kuriuose, kaip paskata, bus teikiama socialinė parama besigydantiems
ir reguliariai vaistus vartojantiems asmenims. Pažymėjo, kad SAM palaiko bendradarbiavimo su NVO
idėją.
FM atstovė L. Maskaliovienė paprašė SAM atstovo, kai bus nagrinėjamos paminėtos SAM
administruojamos regioninio planavimo ir konkursinės priemonės, plačiau į diskusijas įtraukti
ekonominius socialinius partnerius bei atsižvelgti į jų siūlomas idėjas bei įvertinti galimybę efektyviau
apibrėžti veiklas.
D. Vilimas informavo, kad šiuo metu vyksta paskutinis minėtų priemonių derinimas dėl
strateginių dokumentų, siekiant aiškiai pagrįsti visas veiklas. Patikino, kad bus bendradarbiaujama su
ekonominiais socialiniais partneriais.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ konkrečių uždavinių 8.1.3 „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 „Sumažinti
sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms
gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“ SAM administruojamos jungtinės priemonės Nr.
J02-CPVA-V (susidedančios iš priemonių Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 ir Nr. 08.4.2-CPVA-V-618
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“) projektų atrankos kriterijaus keitimo2:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas.*
* Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 veiklas, Vvertinama, ar projekto
veiklos ir pareiškėjai yra numatyti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl
2

Komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdyje buvo patvirtinti priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 ir priemonės Nr. 08.4.2CPVA-V-618 projektų atrankos kriterijai. Šias dvi priemonės sujungus į vieną bendrą jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ abiejų priemonių
projektų atrankos kriterijai buvo sujungti į šį vieną bendrą projektų atrankos kriterijų ir Komiteto 2016 m. kovo 24 d.
posėdyje buvo teikiamas vieno sujungto projektų atrankos kriterijaus pakeitimas.

10
sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo ,,Tuberkuliozės
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ (toliau – Tuberkuliozės
profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas) 23.5, 23.6, 23.15, 24.1, 24.2.3,
24.2.4, 24.3, 24.4, 24.5, 24.10 papunktčiuose.
Jei kreipiamasi paramos pagal priemonės Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 veiklas, Vvertinama, ar projekto
veiklos ir pareiškėjai yra numatyti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2020 m. veiksmų plano,
patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815,1
priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašaso“ 23.123.323.1, 23.2, 23.3, 23.6, 23.8, 23.12-23.16, 23.13, 23.14, 23.15, 24.6 papunktčiuose.

Susisiekimo ministerijos (toliau – SM) atstovas R. Rimkus pristatė siūlymą 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“ SM administruojamos
priemonės Nr. 04.5.1-TID-K-519 „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“ penkių
projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui 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“
SM administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-K-519 „Viešojo transporto paslaugų
prieinamumo didinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 3
tikslo ,,Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ (toliau – 3 tikslas) 3
uždavinį ,,Skatinti dviračių transporto infrastruktūros plėtrą miestuose: kurti vientiso dviračių tinklo
sistemas, integruoti dviračių transporto infrastruktūrą į bendrą transporto sistemą, siekti, kad pėsčiųjų
ir dviračių tinklo plėtra būtų patraukli ir saugi jos naudotojui“ (toliau – 3 uždavinys) ir (arba) 4
uždavinį ,,Skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir didinti viešojo transporto patrauklumą,
atnaujinant transporto priemones, gerinant viešojo transporto infrastruktūrą, diegiant universalaus
dizaino sprendimus, didinti viešojo transporto prieinamumą, diegti viešojo transporto pirmumo
sistemas ir plačiau taikyti ITS sprendimus“ (toliau – 4 uždavinys).*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“, 3 tikslo 3 uždavinį ir (arba) 4 uždavinį.
Projektų atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Specialiųjų poreikių turinčių
žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadove, patvirtintame
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų
poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo
patvirtinimo“, nustatytas gaires. *
* Vertinama, ar projektas, kuriuo numatoma pritaikyti viešojo transporto priemones riboto judumo ir
specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, atitinka visas rekomendacijas, nustatytas Specialiųjų poreikių turinčių
žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių
susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo“, 55 (išskyrus 55.1
papunktį), arba 57, arba 59 punkte.
Projektų atrankos kriterijus taikomas 1 priemonės veiklai.
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3. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma pritaikyti kuo naujesnes viešojo
transporto priemones specialiųjų poreikių turintiems žmonėms ir dviračiams laikyti / pervežti.*
* Vertinamas viešojo transporto priemonių, kurias numatoma pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems
žmonėms ir dviračiams laikyti / pervežti, amžius.
1. 5 balai bus skiriami projektams, kuriais numatoma pritaikyti naujus arba ne senesnius nei 3 metai nuo
pirmosios registracijos tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusus; 4 balai – ne naujesnius nei 4 metai, bet ne
senesnius nei 5 metai; 3 balai – ne naujesnius nei 6 metai, bet ne senesnius nei 7 metai; 2 balai – ne naujesnius
nei 8 metai, bet ne senesnius nei 10 metų; 1 balas – ne naujesnius nei 11 metų, bet ne senesnius nei 12 metų.
2. 5 balai bus skiriami projektams, kuriais numatoma pritaikyti naujus arba ne senesnius nei 5 metai nuo
pirmosios registracijos vietinio susisiekimo keleivinių traukinių vagonus; 4 balai – ne naujesnius nei 6 metai,
bet ne senesnius nei 10 metų; 3 balai – ne naujesnius nei 11 metų, bet ne senesnius nei 20 metų; 2 balai – ne
naujesnius nei 21 metai, bet ne senesnius nei 25 metai; 1 balas – ne naujesnius nei 26 metai, bet ne senesnius
nei 30 metų.
3. 5 balai bus skiriami projektams, kuriais numatoma pritaikyti naujus arba ne senesnius nei 5 metai nuo
pirmosios registracijos reguliaraus susisiekimo laivus ir keltus; 4 balai – ne naujesnius nei 6 metai, bet ne
senesnius nei 10 metų; 3 balai – ne naujesnius nei 11 metų, bet ne senesnius nei 20 metų; 2 balai – ne
naujesnius nei 21 metai, bet ne senesnius nei 25 metai; 1 balas – ne naujesnius nei 26 metai, bet ne senesnius
nei 30 metų.
Projekto atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

4. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma prisidėti prie abiejų Priemonės
veiklų įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektu numatoma prisidėti prie abiejų Priemonės veiklų įgyvendinimo. 5 balai bus
skiriami projektams, kuriais numatoma prisidėti prie abiejų Priemonės veiklų įgyvendinimo.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama atliekant paraiškos vertinimą ir projektų įgyvendinimo metu.
Projekto atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

5. Prioritetinis projektų atrankos kriterijus. Projektu numatoma pritaikyti daugiau nei vieną
viešojo transporto priemonę.*
* Vertinamas viešojo transporto priemonių, numatomų pritaikyti riboto judumo ir specialiųjų poreikių
turintiems žmonėms ir dviračiams laikyti / pervežti skaičius:
1 balas bus skiriamas projektams, kuriais numatoma pritaikyti 2 transporto priemones; 2 balai bus
skiriami projektams, kuriais numatoma pritaikyti 3 transporto priemones; 3 balai bus skiriami projektams,
kuriais numatoma pritaikyti 4 transporto priemones; 4 balai bus skiriami projektams, kuriais numatoma
pritaikyti 5 transporto priemones; 5 balai bus skiriami projektams, kuriais numatoma pritaikyti 6 ir daugiau
transporto priemonių.
Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama atliekant paraiškos vertinimą ir projektų įgyvendinimo metu.
Projekto atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

R. Rimkus pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir
pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės
susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos
priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-506 ,,Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniame
oro uoste“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos priemonės Nr. 06.1.1TID-V-506 ,,Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniame oro uoste“ projektų
atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
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nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1
tikslo ,,Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant ES transeuropinio transporto tinklo pagrindinio
tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant
skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvu“ 5 uždavinį ,,Užtikrinti tvarų krovinių ir keleivių judumą
oro transportu, modernizuoti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų infrastruktūrą“.*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
patvirtinimo“, 1 tikslo 5 uždavinį.

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“, 1.5.1.1, 1.5.1.3, 1.5.1.5, 1.5.1.6, 1.5.1.9–1.5.1.11
papunkčiuose nurodytus projektus, projektų veiklas ir projektų vykdytojus.

ŠMM atstovas R. Paškevičius pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.1.1 „Siekti
aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų
(toliau – MTEPI) infrastruktūros panaudojimo“ ŠMM administruojamos priemonės Nr. 01.1.1CPVA-V-701 ,,MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ trijų
projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.1.1 „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros
panaudojimo“ ŠMM administruojamos priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701 ,,MTEPI
infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų atrankos kriterijų
keitimo:
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Kuriama MTEPI infrastruktūra (taikoma veiklai
„MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse“).*
* Vertinama, ar projekte ne mažiau nei 80% naujai kuriamos infrastruktūros bus naudojama MTEPI
veiklai vykdyti (taikoma veiklaioms „MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse“ ir
„Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą“).

4. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Užtikrinamas sukurtos MTEPI infrastruktūros
įveiklinimas (taikoma veiklai „MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos
kryptyse“).*
* Vertinama, ar projekto metu sukūrus MTEPI infrastruktūrą bus pakankamas tyrėjų skaičius, kuris
užtikrintų optimalų MTEPI infrastruktūros veikimą (taikoma veiklaioms „MTEPI infrastruktūros atnaujinimas
sumanios specializacijos kryptyse“ ir „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros
atnaujinimo 2-ąjį etapą“).

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Kuriama infrastruktūra atitinka ūkio poreikius
(taikoma veiklai „MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse“).*
* Vertinama, ar įgyvendinus projektą ne mažiau kaip 10 proc. pareiškėjo vykdomos MTEPI veiklos bus
skirta verslo užsakymams vykdyti, o 3 metai po projekto įgyvendinimo ne mažiau kaip 20 proc. pareiškėjo
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vykdomos MTEPI veiklos bus skirta verslo užsakymams vykdyti. (taikoma veiklaioms „MTEPI infrastruktūros
atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse“ ir „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant
infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą“).

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” ŠMM administruojamos priemonės Nr.
09.2.1-ESFA-V-726 „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų
kūrimas ir diegimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui 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” ŠMM administruojamos priemonės Nr. 09.2.1-ESFAV-726 „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir
diegimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Informacinių ir komunikacinių
technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V436 „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą
2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas (su 2016 m. sausio 25 d. pakeitimais).*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Informacinių ir komunikacinių technologijų
diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-436 „Dėl informacinių ir
komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, bent vieną iš 1 priedo 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1 papunkčiuose nurodytų veiklų ir
3 priede nurodytą pareiškėją.
Papunkčiai 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1 taikomi veiklai „skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir
diegimas bei jo pritaikymas mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“;
Papunktis 3.1.4 taikomas veiklai „saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas (informacinių ir
komunikacinių technologijų diegimas bendrojo ugdymo mokyklose)”.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų,
vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, nuostatas ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 1 d.
įsakymą Nr. V-295 „Dėl įgaliojimo suteikimo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo
centrui įgyvendinti projektus „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir organizavimo
modelių kūrimas“ ir „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“ bei Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. V-60 „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinti projektus“ (toliau – Įsakymai).*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808
„Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio
ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1 priedo 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.2.5, 1.2.6 papunkčiuose nurodytų veiklų ir bent vieną šias veiklas vykdyti Įsakymais įgaliotą
pareiškėją.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas veiklai „bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių
kūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“.
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R. Paškevičius pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.2 „Sumažinti anksti iš švietimo
sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ ŠMM
administruojamos priemonės Nr. 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir
prieinamumo didinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė L. Prievelytė informavo, kad savivaldybėse nuo
praėjusių metų yra įgyvendinamos vaikų neformaliojo švietimo programos. Pažymėjo, jog labai
svarbu, kad įgyvendinama priemonė turėtų tęstinumą. Klausė, kaip bus užtikrinta, kad priemonės
veiklas galėtų vykdyti savivaldybės ir paslaugų tiekėjai, šiuo metu įgyvendinantys vaikų neformaliojo
švietimo programas bei kada numatoma pradėti įgyvendinti projektus pagal šią priemonę.
R. Paškevičius informavo, kad neformaliojo vaikų švietimo veikla nėra nauja, tik dabar ji yra
didinama pristatyme nurodyta apimtimi. Priminė, kad vaikų neformaliojo švietimo modelis buvo
sėkmingai išbandytas parėjusiame laikotarpyje. Pažymėjo, kad šią veiklą finansuoti yra tikslinga,
kadangi vaikų neformaliojo ugdymo lygis Lietuvoje yra gan žemas. Patikino, kad veiklų finansavimas
bus pradėtas kaip įmanoma greičiau ir tikimasi, kad jau nuo š. m. balandžio 1 d. bus sklandžiai
pasirašytos sutartis ir veiklos galės būti įgyvendinamos toliau. Savivaldybės įgyvendinamose
priemonės veiklose dalyvaus kaip partneriai. Pabrėžė, kad savivaldybių su paslaugų tiekėjais sudarytos
sutartys turėtų būti tęsiamos, nes priešingu atveju priemonė netenka prasmės.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovas E. Bingelis pasiteiravo, ar ŠMM gali
užtikrinti, kad nuo 2016 m. balandžio 1 d. bus pradėtas finansavimas neformalaus švietimo tiekėjams.
R. Paškevičius informavo, kad pradėjus įgyvendinti priemonės veiklas, pagal finansinę apimtį
išlaidos turėtų būti tinkamos finansuoti nuo 2016 m. balandžio 1 d.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.2 „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ ŠMM
administruojamos priemonės Nr. 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir
prieinamumo didinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Vaikų ir jaunimo socializacijos
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 „Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo” (kartu su 2016 m. kovo 14 d. Nr. V-187 pakeitimu) nuostatas.*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016
metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymu
Nr. V-485 „Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo”, bent vieną iš 1
priedo 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.4.2, 1.1.4.8 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą
pareiškėją.

ŪM atstovė R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti
mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“
ŪM administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
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plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ŪM administruojamos priemonės Nr.
01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant
investuotojo įmonių grupės pajamas) per paskutinius 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra
ne mažesnės kaip 1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų, o investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį
bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą vidutinių metinių pajamų arba
investuotojo turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius
metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnis kaip 1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų.*
* Siekiama paskatinti tiesioginių užsienio investicijų MTEPI srityje pritraukimą, todėl vertinama, ar
investuotojo vidutinės metinės pajamos (įskaitant investuotojo įmonių grupės pajamas) per paskutinius 3
finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų, o
investicijos į MTEPI sritį per šį laikotarpį bent vienais finansiniais metais sudarė ne mažiau nei 1 procentą
vidutinių metinių pajamų. (iInvesticijos į MTEPI sritį vertinamos remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta
informacija) arba investuotojo turtas (įskaitant investuotojo įmonių grupės turtą) per paskutinius finansinius
metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnis kaip 1 000 000,00 (vienas milijonas) eurų.

R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių
tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ŪM
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ dviejų projektų
atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros
ir inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ ŪM administruojamos priemonės Nr.
01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-196 (toliau – Veiksmų plano)
įgyvendinimo.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Veiksmų plano 4 tikslo „.Didinti inovacijų politikos formavimo
ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti inovacijas viešajame sektoriuje“, 4.2 uždavinio „Kurti inovacijų
paklausos skatinimo priemones, padedančias spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius“ 4.2.7
veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus energetikos ir tvarios aplinkos
srityje“, 4.2.8 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvias technologijas ir procesus
įtraukios ir kūrybingos visuomenės srityje“, 4.2.9 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti
inovatyvius produktus agroinovacijų ir maisto technologijų srityje“, 4.2.10 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius
pirkimus, siekiant sukurti naujus produktus, gamybos procesus, medžiagas, technologijas ar paslaugas“, 4.2.11
veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvius produktus sveikatos technologijų ir
biotechnologijų srityje“ arba 4.2.12 veiksmo „Vykdyti ikiprekybinius pirkimus, siekiant sukurti inovatyvų
transportą, logistiką ir informacines ir ryšių technologijas“ įgyvendinimo.
Taip pat vertinama, ar pareiškėjas atitinka už aukščiau nurodyto Veiksmų plano veiksmo įgyvendinimą
atsakingą vykdytoją.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos)
krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
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įgyvendinimo programos patvirtinimo“, nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto
veiksmų planą.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį
specifiškumą.

R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti
kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą
apie juos supančią aplinką“ ŪM administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra“ vieno projektų atrankos kriterijaus naikinimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo
(pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir
gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos
supančią aplinką“ ŪM administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes
jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų
atrankos kriterijaus naikinimo ir keitimo:
3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti integruotą teritorijos (-jų)
vystymo programą.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie konkrečios Integruotos Teritorijų Veiksmų Programos (toliau –
ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje
arba su tiksline teritorija susietoje teritorijoje, prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato
rodiklio pasiekimo ir yra įtrauktas į ITVP veiksmų planą.

5. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektuo numatomos veiklos, kuriomis numatoma
įrengti kelio ženklus, turi atitikti Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo
automobilių keliuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V(E)-4 „Dėl lankytinų vietų ir laikinų
renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių LVMOT 15 patvirtinimo“, 7 punkte
nustatytus reikalavimus.*
* Vertinama, ar įgyvendinant projektą veiklas, kuriomis numatoma įrengti kelio ženklus, bus įrengiami
tik Lankytinų vietų ir laikinų renginių maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių 7 punkte nustatyti
informaciniai kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ (išskyrus krypties rodyklę į lankytiną
vietą su grafiniu lankytinos vietos vaizdu) ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“.

Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) atstovė E. Šarkauskaitė pristatė pasiūlymą dėl
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus
uždavinio 8.6.1 „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę
integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ VRM
administruojamos priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“
dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su
skurdu“ konkretaus uždavinio 8.6.1 „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti
bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
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ryšius“ VRM administruojamos priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka vietos plėtros strategiją, kuri vidaus
reikalų ministro įsakymu įtraukta į siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą
arba siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą.*
* Vertinama, ar projektas (projekto tikslas ir planuojamos veiklos) atitinka bent vieną iš veiksmų,
nurodytų vietos plėtros strategijos, kuri vidaus reikalų ministro įsakymu įtraukta į siūlomų finansuoti didžiųjų
miestų vietos plėtros strategijų sąrašą arba siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, dalyje „Vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas atitinka miesto vietos veiklos grupės
atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.*
* Vertinama, ar projektas (projekto tikslas, veiklos, vykdytojas reikalingo finansavimo dydis) atitinka
miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše pateiktą informaciją
apie projektą, projekto vykdytoją ir projektui siūlomą skirti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir
valstybės biudžeto lėšų sumą.

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai
Komiteto pirmininkas informavo, kad kitas Komiteto posėdis numatomas 2016 m. balandžio 21
d.

Posėdžio pirmininkas
Sekretoriato vadovė
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Aloyzas Vitkauskas
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