2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO
2015 M. VASARIO 10 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. vasario 10 d. Nr. 44P-1 (3)
Vilnius
Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras (2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Komiteto) pirmininkas).
Posėdžio sekretorė – Lina Petkutė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
valdymo departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai:
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovai:
1.
Boris Luis – Europos Komisija;
2.
Guobienė Ieva – Europos Komisija;
3.
Rekerta Kęstutis – Europos Komisija;
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Ananjevas Nikita – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Antanaitis Juozas – Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
Augutytė Rasa – Lietuvos muziejų asociacija;
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
Balkevičius Petras – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
Bartkevičius Laisvūnas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Bečelienė Jūratė – Užsienio reikalų ministerija;
Beiliūnienė Inga – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Besagirskas Sigitas – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Bingelis Eitvydas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
Bružaitė Lina – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Česonis Povilas – VšĮ "Europos socialinio fondo agentūra";
Daugalienė Vilma – Žemės ūkio ministerija;
Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
Jarockis Romas – Kultūros ministerija;
Kašubienė Lidija – VšĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra";
Kauzonienė Svetlana – Švietimo ir mokslo ministerija;
Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
Levickis Vaidotas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
Liubauskaitė Lina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Mikalauskaitė Audra – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Nemunienė Marija – ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas;

Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.
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Paltanavičius Gintautas – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
Plikšnys Arūnas – Vidaus reikalų ministerija;
Predkelis Gintautas – Transporto investicijų direkcija;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Stoškus Liutauras – Aplinkosaugos koalicija;
Sutkus Valdas – Lietuvos verslo konfederacija;
Šiškauskienė Evalda – Lietuvos Respublikos turizmo rūmai;
Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Tuminas Kastytis – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Vitkauskas Aloyzas – Finansų ministerija;
Zabotka Audrius – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Zakarka Mantas – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Želionis Audrius – Finansų ministerija;
Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga.

Kiti posėdžio dalyviai:
1.
Ablingienė Vida – Lietuvos savivaldybių asociacija;
2.
Adomavičienė Renata – Finansų ministerija;
3.
Aidietienė Kristina – Finansų ministerija;
4.
Antanaitis Aurimas – Finansų ministerija;
5.
Baltmiškytė Vida – Energetikos ministerija;
6.
Biliūnaitė Lingailė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
7.
Buivydaitė Daiva – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
8.
Burakienė Danutė – Finansų ministerija;
9.
Celova Olga – Ūkio ministerija;
10.
Čepokienė Lina – VšĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra";
11.
Daukilaitė Simona – Finansų ministerija;
12.
Dilbienė Nijolė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
13.
Grumadas Arūnas – Vidaus reikalų ministerija;
14.
Indriošienė Kristina – Žemės ūkio ministerija;
15.
Jarmulkaitė Justė – Finansų ministerija;
16.
Jautakis Andrius – Kultūros ministerija;
17.
Karalienė Solėja – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
18.
Kaveckas Andrius – Lietuvos mokslo taryba;
19.
Kazickienė Laurita – Finansų ministerija;
20.
Kazlauskaitė Agnė – Finansų ministerija;
21.
Keraminas Arūnas – Valstybės kontrolė;
22.
Klimavičius Rolandas – Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
23.
Kliopova Irina – Kauno technologijos universitetas;
24.
Kovaliova Valentina – Sveikatos apsaugos ministerija;
25.
Kropienė Eglė – Finansų ministerija;
26.
Kurauskaitė Dovilė – Vyriausybės kanceliarija;
27.
Kvietkė Julija – Finansų ministerija;
28.
Maniokas Klaudijus – VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“;
29.
Marcelienė Kristina – Energetikos ministerija;
30.
Motiejūnaitė Indrė – Všį „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“;
31.
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
32.
Nazarovienė Daiva – Kultūros ministerija;
33.
Pareščius Marius – Kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija;
34.
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
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Petkutė Lina – Finansų ministerija;
Petuškaitė Ieva – Energetikos ministerija;
Raišys Aivaras – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Rojutė Sigita – Valstybės kontrolė;
Sadzevičiūtė Loreta – Finansų ministerija;
Stefanovičienė Jurgita – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Stonienė Evelina – Finansų ministerija;
Šarkauskaitė Eglė – Vidaus reikalų ministerija;
Šukytė-Kraskauskienė Živilė – Žemės ūkio ministerija;
Valūnė Eglė – Aplinkos ministerija;
Vilimaitė-Zubrickienė Vaida – Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje;
Vitkauskienė Agnė – Finansų ministerija;
Zimina Žana – Finansų ministerija;
Žirgulevičiūtė Akvilė – Finansų ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
2. 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų viešinimo ženklo
pristatymas;
3. J. C. Junckerio investicijų planas Europai: svarbiausi elementai ir ES Taryboje
vykstantys darbai;
4. ES investicijų poveikis konkurencingumui: įžvalgos pagrįstos vertinimu;
5. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
1. SVARSTYTA. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino visus dalyvius susirinkus į pirmąjį 2015 m.
Komiteto posėdį ir pristatė posėdžio darbotvarkės projektą.
2. SVARSTYTA. 2014–2020 m. ES fondų investicijų viešinimo ženklo pristatymas
Finansų ministerijos atstovė Kristina Aidietienė ir grafikos dizaineris Aidas Urbelis pristatė
2014–2020 m. ES fondų investicijų viešinimo ženklą (pridedama).
Europos Komisijos atstovas Luis Boris paprašė posėdžio pristatymus Komiteto nariams pateikti
prieš posėdį.
Finansų ministerijos atstovas Ramūnas Dilba papildydamas pažymėjo, kad naujasis ženklas
derinamas su Lietuvos heraldikos komisija, o taip pat – su Europos Komisija, dėl tinkamo atributikos
naudojimo.
3. SVARSTYTA. J. C. Junckerio investicijų planas Europai: svarbiausi elementai ir ES
Taryboje vykstantys darbai
Struktūrinės politikos atašė Vaida Vilimaitė-Zubrickienė pristatė J. C. Junkerio investicijų plano
Europai pagrindinius elementus ir ES Taryboje vykstančius darbus (pridedama).
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Aplinkosaugos koalicijos atstovas Liutauras Stoškus teiravosi, kaip nustatomi kriterijai, pagal
kuriuos bus atrinkti projektai, ir kokiu būdu bus išlaikomas balansas tarp šalių narių ir investitorių
dalyvavimo Stebėsenos taryboje (angl. Steering Board).
Vaida Vilimaitė-Zubrickienė, informavo, kad atnaujintus detalesnius kriterijus projektų sąrašui
nustatys „Task force“ darbo grupė. Taip pat pažymėjo, kad Europos Komisija diskusijų metu yra
įvardinusi tris kriterijus projektų sąrašui: 1) atitikimas teisės aktams, 2) projekto atitikimas ES
tikslams, 3) papildomumo užtikrinimas. Projektų atrankos etape investicijų komitetas nustatys
investavimo gaires, pagal kurias bus atrenkami projektai, kuriems bus skirtas finansavimas. Kalbant
apie investuotojų galimybę dalyvauti Stebėsenos taryboje, yra pabrėžiama, kad naujasis fondas nebus
politizuotas, projektai turi būti atrenkami remiantis ekonominiais, o ne politiniais kriterijais, todėl šiuo
metu vyksta diskusijos dėl leidimo privatiems investuotojams dalyvauti Stebėsenos taryboje, siekiant
išvengti viešų ir privačių interesų konflikto.
Europos Komisijos atstovas Luis Boris pažymėjo, kad šio J. C. Junckerio plano esmė yra
padidinti darbo vietų skaičiaus ir ekonomikos augimą, skatinant investicijas, kurios reikalauja protingų
veiksmų per sąlyginai trumpą laiko tarpą. Taip pat Luis Boris pažymėjo naudojamų fondų trumpinių
panašumą, kuris gali klaidinti: EFSI (angl. European Fund Strategic for Investment) – Europos
strateginių investicijų fondas, apimantis 315 mln. Eur, ir ESIF (ang. European Structural and
Investment Funds) – Europos struktūriniai ir investavimo fondai. Taip pat pažymėjo, kad trumpuoju
laikotarpiu Europos Komisija planuoja rengti diskusijas apie pasiektus rezultatus 2007–2013 m.
laikotarpiu, ką galima nuveikti 2014–2020 m. laikotarpiu ir kaip galime įgyvendinti bendrus visai
Europai tikslus.
4. SVARSTYTA. ES investicijų poveikis konkurencingumui: įžvalgos pagrįstos vertinimu
VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atstovas Klaudijus Maniokas pristatė
ES investicijų poveikio konkurencingumui vertinimo įžvalgas (pridedama).
5. SVARSTYTA. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo svarstymas ir
tvirtinimas
Finansų ministerijos atstovė Agnė Vitkauskienė pristatė siūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų
programai administruoti“ konkretaus uždavinio 11.1 „Užtikrinti efektyvų veiksmų programos
administravimą“ priemonės Nr. 11.0.1-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“ 1
projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 11 prioriteto „Techninė parama veiksmų programai
administruoti“

konkretaus

uždavinio

11.1

„Užtikrinti

efektyvų

veiksmų

programos

administravimą“ priemonės Nr. 11.0.1-CPVA-V-201 „Veiksmų programos administravimas“
projektų atrankos kriterijų nustatymo „Galimam techninės paramos gavėjui yra pavesta atlikti:
- Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą“, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos), vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo
institucijos, ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamus ūkio sektorius, įgyvendinančiosios institucijos, Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos,
Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos ar metodinės pagalbos centro funkcijas;
- ir (arba) Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, nustatytas
vadovaujančiosios institucijos, tvirtinančiosios institucijos, mokėjimo institucijos, ministerijos ir (ar)
kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus
ūkio sektorius, įgyvendinančiosios institucijos, visuotinės dotacijos valdytojo ar Viešųjų pirkimų
tarnybos funkcijas;
- ir (arba) Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos
sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, nustatytas vadovaujančiosios institucijos, mokėjimo
institucijos, tarpinės

institucijos,

įgyvendinančiosios

institucijos, auditą koordinuojančiosios

institucijos, institucijos, atsakingos už atrankinius patikrinimus, funkcijas, susijusias su projektų,
finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu;
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- ir (arba) Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos
struktūrinės paramos auditus“ 1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktuose nurodytus auditus.“*
* 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialinio fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės
ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,
(OL 2013 L 347, p. 320) 59 straipsnio „Techninė parama valstybių narių iniciatyva“ 1 dalyje yra nustatyta, kad
iš techninės paramos lėšų galima finansuoti su ES struktūrinių fondų lėšų administravimu susijusius veiksmus.
Šie veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais finansavimo laikotarpiais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis,
2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų
programas, taisyklėmis, taip pat Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos
sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“, ir Lietuvos Respublikos Seimas 2003 m. liepos 1 d. nutarimu
Nr. IX-1667 konkrečioms institucijoms pavedė atlikti ES struktūrinių fondų lėšų administravimo funkcijas.
Vadovaujančioji institucija, įvertinusi institucijoms tenkančias funkcijų administruojant ES struktūrinių
fondus apimtis, Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių
patvirtinimo“, apibrėžė galimo techninės paramos gavėjo ir techninės paramos gavėjo sąvokas, t. y. nustatė,
kurios institucijos gali gauti techninę paramą pavestoms funkcijoms vykdyti (gali įgyvendinti techninės paramos
projektus). Galimų techninės paramos gavėjų sąrašas atitinka projektų atrankos kriterijaus pavadinime minimas
institucijas.

Finansų ministerijos atstovė Akvilė Žirgulevičiūtė pristatė siūlymą dėl veiksmų programos 12
prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti” konkretaus
uždavinio 12.1 „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ priemonės Nr. 12.0.1-CPVAV-202 „Informavimas apie veiksmų programą“ 1 projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama).

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti
apie veiksmų programą ir jai vertinti” konkretaus uždavinio 12.1 „Užtikrinti informavimą apie
ES fondų investicijas“ priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-V-202 „Informavimas apie veiksmų
programą“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Galimam techninės paramos gavėjui yra pavesta
atlikti:
- Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą“, nustatytas informavimo ir komunikacijos funkcijas (komunikacijos
strategijos, metinių ir ketvirtinių komunikacijos planų sudarymas ir įgyvendinimas);
- ir (arba) Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas,
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139
„Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“, nustatytas
informavimo apie ES struktūrinę paramą funkcijas (rengia ir (ar) dalyvauja rengiant ir keičiant
informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą planą ir metinius informavimo ir viešinimo
priemonių planus, pagal informavimo plane priskirtą atsakomybės sritį dalyvauja informuojant apie ES
struktūrinę paramą).“*
*2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialinio fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės
ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,
(OL 2013 L 347, p. 320) 59 straipsnio „Techninė parama valstybių narių iniciatyva“ 1 dalyje yra nustatyta, kad
iš techninės paramos lėšų galima finansuoti su ES struktūriniais fondais susijusius informavimo ir
komunikacijos veiksmus. Šie veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais programavimo laikotarpiais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programą“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėmis,
taip pat 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas“ ir šiuo nutarimu patvirtintomis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas, taisyklėmis, konkrečioms institucijoms pavedė atlikti informavimo ES struktūrinius fondus
funkcijas.
Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014
m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“, yra
apibrėžta galimo techninės paramos gavėjo ir techninės paramos gavėjo sąvoka, t. y. nustatyta, kurios
institucijos gali gauti techninę paramą pavestoms funkcijoms vykdyti (gali įgyvendinti techninės paramos
projektus). Galimų techninės paramos gavėjų sąrašas atitinka projektų atrankos kriterijaus pavadinime minimas
institucijas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Audra Mikalauskaitė pristatė siūlymus dėl
veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
konkretaus uždavinio 7.3.1 „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei
neįgaliųjų, užimtumą“ priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-402 „Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“ 2
projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.1 „Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir
nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą“ priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-402
„Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9
straipsnio 3 punkto nuostatas;*
* Vertinama pareiškėjo atitiktis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9
straipsnio 3 punkto reikalavimui: šiame punkte nustatyta, kad už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo
organizavimą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir šią funkciją ji įgyvendina pasitelkdama Lietuvos
darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitas valstybės institucijas ir įstaigas.

2. Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204
„Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 3.4.2 priemonę*.
* Vertinama projekto atitiktis Užimtumo TVP 3.4.2 priemonei: projektas turi būti skirtas teikti profesinės
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems.

Audra Mikalauskaitė pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.2 „Padidinti
valstybės įdarbinimo tarnybos veiksmingumą ir labiau orientuoti į rezultatus“ priemonės Nr.
07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“ 1 projektų
atrankos kriterijaus nustatymo (pridedama).
Europos Komisijos atstovas Kęstutis Rekerta pasiūlė patikslinti pagal priemonę remiamos
veiklos formuluotę „Valstybės įdarbinimo tarnybos veiklos tobulinimas“, nes pagrindinis kriterijaus
tikslas nukreiptas tiesiogiai į Lietuvos darbo biržą ir aktyvių darbo rinkos politikos priemonių
stebėseną. Taip pat Kęstutis Rekerta pažymėjo, kad jo pastebėjimai skirti pagal priemonę remiamoms
veikloms, tačiau pastabų pristatytam projektų atrankos kriterijui neturi.
Audra Mikalauskaitė pažymėjo, kad išsakytos pastabos bus įvertintos.

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.2 „Padidinti valstybės įdarbinimo tarnybos
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veiksmingumą ir labiau orientuoti į rezultatus“ priemonės Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos
darbo biržos administracinių gebėjimų ugdymas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204
„Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 2.1.2 priemonę, arba Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo plano (toliau – JGI planas), patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu N. A1-584, 1.3.2 priemonę.“*
*Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 2.1 uždavinio „Gerinti profesinio orientavimo
(karjeros) paslaugų prieinamumą ir kokybę“ 2.1.2 priemonės „Pagerinti užimtumo rėmimo politiką
įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ tikslams ir remiamoms veikloms, arba projekto ir
pareiškėjo (partnerių) atitiktis JGI plano 1.3.2 priemonei „Sukurti Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėsenos
sistemą“ bei nurodytiems vykdytojams.

Audra Mikalauskaitė pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.4.1 „Sumažinti
nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“
priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ 1 projektų atrankos kriterijaus
nustatymo (pridedama).
Švietimo ir mokslo viceministrė Svetlana Kauzonienė teiravosi dėl galimybės kitoms
ministerijoms naudotis jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis, vykdant Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano priemones, ir pasiūlė projektų atrankos kriterijaus aprašymą papildyti nuostata,
kad Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano 2.2.1 priemonėje būtų numatytos ir valstybinės
profesinio mokymo įstaigos, kaip įstaigos, kuriose būtų vykdomas profesinis mokymas.
Audronė Mikalauskaitė informavo, jog pateikta formuluotė buvo iš anksto aptarta ir suderinta
ankstesniuose Komiteto posėdžiuose. Taip pat pažymėjo, kad yra numatytos trišalės sutartys ir
galimybės pačiam žmogui rinktis įstaigą, kurioje norėtų kelti kvalifikaciją.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Lingailė Biliūnaitė papildydama pažymėjo, kad
kalbant apie profesinio mokymo paslaugų teikimą, profesinis mokymas vykdomas pagal dvišales arba
trišales sutartis, o mokymo įstaigą pasirenka pats bedarbis, todėl visų institucijų numatymas partnerių
sąraše nebūtų tikslingas.
Kęstutis Rekerta paprašė atkreipti ypatingą dėmesį į tarp remiamų veiklų esančią savanorišką
praktiką, kuri yra naujovė Lietuvoje, ir įžvelgė piktnaudžiavimo sudarant savanoriškos praktikos
sutartis riziką.
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.4.1 „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir
mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 (Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1- 584 redakcija), 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 priemones (toliau – priemonės).“*
* Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano priemonių
aprašymams, tikslinėms grupėms, siekiamiems rezultatams ir vykdytojams.

Audra Mikalauskaitė pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.5.1 „Paskatinti socialinį verslumą
ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406
„Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse“ 2 projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.5.1 „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę
didinančių iniciatyvų atsiradimą“ priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems
socialinėse įmonėse“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204
„Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo programos TVP), 3.4.1 priemonę.*
*Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP nuostatoms: 3.4 uždavinio „Didinti neįgaliųjų
dalyvavimą darbo rinkoje“ 3.4.1 priemonės „Remti socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse
įmonėse“ tikslams, remiamoms veikloms.

2. Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo nuostatas.*
*Vertinama projekto atitiktis Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo nuostatoms: socialinėse
įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinės grupės, veiklos, subsidijos dydžiai, skyrimo sąlygos.
Būtina įsitikinti, ar projekto paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie Lietuvos
Respublikos socialinių įmonių įstatyme nustatytų socialinių įmonių tikslų ir veiklų įgyvendinimo, taip pat, ar
projekte numatytos veiklos ir tikslinės grupės atitinka Socialinių įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 13
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straipsnio 1 dalies 1 punkto ir šio straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, ar atsakingas vykdytojas atitinka
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarime Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ nurodytą atsakingą vykdytoją.

Audra Mikalauskaitė pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1 „Padidinti bendruomenėje
teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėtoti paslaugas šeimai“ priemonės Nr. 08.4.1ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“ 1 projektų atrankos kriterijaus nustatymo
(pridedama).

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1 „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų kokybę ir
prieinamumą, plėtoti paslaugas šeimai“ priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos
pertvarka“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą (toliau –
Planas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. A1-83.*
* Vertinama projekto ir pareiškėjų atitiktis Plane nurodytiems tikslams, priemonėms bei atsakingiems
vykdytojams.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Arūnas Grumadas pristatė siūlymus 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“
priemonės Nr. 05.1.1-CPVA-V-901 „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų
tobulinimas ir plėtra“ 1 projektų atrankos kriterijaus nustatymo (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“ priemonės Nr. 05.1.1-CPVA-V-901 „Gyventojų
perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus
nustatymo „Projektas turi atitikti Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–2020
metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
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Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo
politikos strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ 7 tikslo „Didinti agrarinio sektoriaus atsparumą klimato pokyčiams“ 7.3. uždavinio
„Kurti pavojų ir krizių valdymo priemones, skirtas klimato reiškinių sukeltiems ekonominiams
padariniams likviduoti“ 7.3.2 priemonę „Naudojant Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą
(GPIS), perspėti gyventojus apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas ar ekstremaliųjų situacijų
galimas grėsmes“ ir 7.3.4. priemonę „Stiprinti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
pasirengimą reaguoti į klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų gamtinių reiškinių padarinius“.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013–
2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos
strategijos 2013–2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 7.3.2
ir 7.3.4 priemonėse pateiktą informaciją apie įgyvendinančią instituciją, veiklas, finansavimo dydį ir šaltinius.

Arūnas Grumadas pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 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)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 “Pereinamojo laikotarpio
tikslinių teritorijų vystymas. I“ 3 projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 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)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-902 “Pereinamojo laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas. I“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas turi būti vykdomas pereinamojo laikotarpio tikslinėse teritorijose – 2007–2013 m.
programavimo laikotarpiu išskirtuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus,
Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir Visagino miestuose.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektą planuojama įgyvendinti
pereinamojo laikotarpio tikslinėje teritorijoje – 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtuose
regioniniuose ekonomikos augimo centruose – Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Mažeikių, Utenos ir
Visagino miestuose.

2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
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3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.

Arūnas Grumadas pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.2.1 „Sumažinti geografinių sąlygų ir
demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ priemonės Nr. 08.2.1-CPVAR-908

„Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ 3 projektų atrankos kriterijų nustatymo

(pridedama).

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.2.1 „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų
sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ priemonės Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo
gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas turi būti vykdomas gyvenamojoje vietovėje, turinčioje nuo 1 iki 6 tūkstančių
gyventojų.*
*Vertinant atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas bus vykdomas gyvenamojoje
vietovėje, turinčioje nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų ir išskirtoje regiono plėtros tarybos sprendimu, vadovaujantis
regiono plėtros tarybos patvirtintais kriterijais, kurie nustatyti vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2014 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-655 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš gyvenamųjų vietovių grupės, apimančios
mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkstančių gyventojų, išskyrus savivaldybių centrus,
principų“.

2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.

Vidaus reikalų ministerijos atstovė Eglė Šarkauskaitė pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties 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“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“ 2 projektų atrankos kriterijų nustatymo (pridedama).
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Liutauras Stoškus teiravosi, ar Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, yra nustatytas
apribojimas dalyvauti teikiant projektinius pasiūlymus tik toms bendruomenės, kurios įsiteisinusios
kaip asociacijos. Jis pažymėjo, kad dalis vietos bendruomenių yra įteisinusios savo veiklą kaip
viešosios įstaigos, tokiu būdu šis kriterijus eliminuoja dalį bendruomenių nuo dalyvavimo teikiant
pasiūlymus. Taip pat Liutauras Stoškus teiravosi, ar asociacijos, įsisteigusios iki veiksmų programos
patvirtinimo, praranda galimybę dalyvauti projektinių pasiūlymų teikimo procese. Galiausiai Liutauras
Stoškus pasitikslino, ar persidengiant dviems teritorijoms, pirmenybę turi bendruomenė, kuri įsikūrusi
anksčiau.
Eglė Šarkauskaitė pažymėjo, kad strategijų rengimas gali būti finansuojamas iš kitų finansavimo
šaltinių, o strategijos, kurios parengtos ir patvirtintos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse
nustatyta tvarka, būtų atrenkamos jungtinio komiteto. Taip pat pažymėjo, kad antrasis projektų
atrankos kriterijus nustatytas siekiant išvengti dvigubo finansavimo ir pasirinkti finansuoti tų strategijų
rengimą, prie kurių savivaldybės prisijungia pirmiausia, nes norima, kad tos pačios problemos ir tikslai
nebūtų sprendžiami keliomis priemonės lėšomis finansuojamomis strategijomis.
Arūnas Plikšnys papildydamas pažymėjo, kad šie projektų atrankos kriterijai taikomi strategijų
rengimo finansavimui. Jis informavo, kad Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės buvo derinamos
nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. ir jas rengiant buvo įvertintas aspektas, kad strategijų atrinkimas konkurso
būdu, išskyrus didžiuosius miestus, yra naujas instrumentas, tačiau atsižvelgta į tai, kad finansavimas,
skiriamas strategijų įgyvendinimui, yra ribotas ir siekiama išvengti veiklų dubliavimo. Galiausiai
Arūnas Plikšnys informavo, kad naujas darinys – vietos veiklos grupė, kaip nurodoma Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklėse, steigiama pagal asociacijų įstatymą, ir vietos veiklos grupės steigime gali
dalyvauti įvairios nevyriausybinės organizacijos, kurių juridinė forma nėra ribojama.
Liutauras Stoškus pažymėjo, kad būtų naudinga Komiteto nariams pateikti išsamesnę
informaciją, susijusią su projektų atrankos kriterijais, kuri paaiškintų planuojamų tvirtinti projektų
atrankos kriterijų platesnį kontekstą.

NUTARTA: Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymams dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 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“ priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų atrankos
kriterijų nustatymo:
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1. Projekto pareiškėjas atitinka visus miesto vietos veiklos grupės požymius, nurodytus Vietos
plėtros strategijų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m.
sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36, 4 punkte.*
*Vertinama, ar pareiškėjas turi visus miesto vietos veiklos grupės, galinčios rengti vietos plėtros
strategiją, požymius, nurodytus Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 punkte.

2. Projekto pareiškėjo veiklos teritorija nesutampa su kito juridinio asmens, kuris taip pat turi
Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto vietos veiklos grupės požymius, veiklos
teritorija arba projekto pareiškėjo veiklos teritorija visiškai ar iš dalies sutampa su kito (-ų) juridinio (ių) asmens (-ų), kuris (-ie) taip pat turi Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto
vietos veiklos grupės požymius, veiklos teritorija, tačiau projekto pareiškėjo įregistravimo Juridinių
asmenų registre data yra anksčiausia.*
*Vertinama, ar Projekto pareiškėjo veiklos teritorija nesutampa su kito juridinio asmens, kuris turi Vietos
plėtros strategijų rengimo taisyklėse nustatytus miesto vietos veiklos grupės požymius, veiklos teritorija; jeigu
nustatoma, kad juridinių asmenų veiklos teritorijos sutampa visiškai ar iš dalies, vertinama, ar Projekto
pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre data yra anksčiausia tarp visų juridinių asmenų, kurių veiklos
teritorijos sutampa.
Projekto atrankos kriterijus atitinka Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių nuostatas, nurodančias, kad
tuo atveju, kai yra keletas visus Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nurodytus požymius
atitinkančių juridinių asmenų, kurių veiklos teritorija visiškai ar iš dalies sutampa, miesto vietos veiklos grupe,
galinčia tapti projekto pareiškėju, yra laikomas juridinis asmuo, kurio įregistravimo Juridinių asmenų registre
data yra ankstesnė.

Aplinkos ministerijos atstovė Eglė Valūnė pristatė veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ 5 projektų atrankos kriterijų nustatymo:

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės Nr.
05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų
atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų
plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu
Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos
patvirtinimo“, 27 punkte nurodyto bent vieno kriterijaus pasiekimo.*
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*Vertinama, ar projektas atitinka bent vieną Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015
metų plėtros strategijos 27 punkte nurodytą kriterijų:
1. viešai tiekiamo geriamojo vandens paslaugų prieinamumo didėjimas, palyginti su praėjusiais metais,
procentais. Dabartinė reikšmė (2007 metais) – nuo 2004 metų – 7 procentai visų šalies gyventojų, siektina
reikšmė (2015 metais) – ne mažiau kaip 22 procentai visų šalies gyventojų;
2. nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didėjimas, palyginti su praėjusiais metais, procentais.
Dabartinė reikšmė (2007 metais) – nuo 2004 metų – 4 procentai visų šalies gyventojų, siektina reikšmė (2015
metais) – ne mažiau kaip 33 procentai visų šalies gyventojų;
3. viešai tiekiamo geriamojo vandens atitikties saugos ir kokybės reikalavimams didėjimas, palyginti su
praėjusiais metais, procentais. Dabartinė reikšmė (2007 metais) – 75 procentai, siektina reikšmė (2015 metais) –
100 procentų;
4. surenkamų nuotekų išvalymo iki nustatytųjų normų didėjimas, palyginti su praėjusiais metais,
procentais. Dabartinė reikšmė (2007 metais) – 77 procentai, siektina reikšmė (2015 metais) – 100 procentų.
PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba.

2. Projektas turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planą.*
*Vertinama, ar projektas atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones.
PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba.

3. Projektas turi atitikti VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašą Nr. 05, patvirtintą Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-515„Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 05
patvirtinimo“, tačiau nebuvo finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos „VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas
ir plėtra“ ir nebuvo įgyvendintas.*
*Vertinama, ar projektas ir pareiškėjas yra nurodytasVP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąraše Nr. 05.
PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
2. Geriamojo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
3. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba;
4. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba.

4. Projektas turi atitikti Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto 2002
m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 519 „Dėl valstybinio atliekų
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tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“, 65 punktą. (Taikoma tik remtinai veiklai „Nuotekų
dumblo apdorojimo įrenginių nauja statyba“).*
*Vertinama, ar projektas atitinka Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano 65 punktą.
PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamai veiklai „Nuotekų dumblo
apdorojimo įrenginių nauja statyba“.

5. Projektas turi atitikti VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės projektų
sąrašą Nr. 01, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.
D1-667 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės projektų sąrašo
Nr. 01 patvirtinimo“, tačiau nebuvo finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos „VP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ ir nebuvo įgyvendintas.*
* Vertinama, ar projektas ir pareiškėjas yra nurodytasVP3-3.1-AM-01-V priemonės „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ valstybės
projektų sąraše Nr. 01.
PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamai veiklai „Nuotekų dumblo
apdorojimo įrenginių nauja statyba“.

Eglė Valūnė pristatė siūlymus dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2
„Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą“ priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ 4 projektų atrankos
kriterijų nustatymo (pridedama).

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ priemonės Nr.
05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1. Projektas turi prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų
plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu
Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos
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patvirtinimo“, 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo
įgyvendinimo.*
*Vertinama, ar projektas prisideda prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų
plėtros strategijos 24 punkte numatytos vizijos ir (ar) 26 punkte numatyto bent vieno tikslo įgyvendinimo:
1. 1. tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą ir gerinti jų kokybę;
1.2. tikslas – siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

2. Projektas turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros planą.*
*Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje nurodytos projekto veiklos atitinka
savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo
priemones.

3. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą.*
* Vertinama, ar projektiniame pasiūlyme ir projekto paraiškoje projekto veiklos atitinka regiono plėtros
plano atitinkamoje priemonėje pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją ir jam pavestą įgyvendinti veiklos
sritį.

4. Pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.*
*Vertinama, ar pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos.
Jei projektinio pasiūlymo teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo licencijos, kartu su projektiniu pasiūlymu turi būti pateiktas savivaldybės tarybos sprendimas dėl
įpareigojimo pareiškėjui ne vėliau kaip iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos kreiptis į
Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
licencijos gavimo.
Jei paraiškos teikimo metu pareiškėjas neturi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos,
kartu su paraiška turi būti pateikta prašymo išduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją
kopija.
Jeigu pareiškėjas iki paraiškos vertinimo pabaigos negauna geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo licencijos, paraiška yra atmetama.

Luis Boris teiravosi dėl geriamojo vandens tiekimo strategijos 2008–2015 m. laikotarpiui
užbaigimo ir kaip planuojama tęsti projektus? Taip pat Luis Boris teiravosi, ar yra numatyta rengti
naująją strategiją.
Eglė Valūnė atsakydama informavo, kad valstybinėje priemonėje nustatyta, kad projektai turėtų
būti pabaigti iki 2015 m. pabaigos. Dabartinėje strategijoje yra numatyti aukšto lygio strateginiai
tikslai, kaip – 95 % gyventojų turėtų turėti geriamą vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kuris kol
kas nepasiektas ir turėtų būti perkeltas į naują vandentvarkos ūkio strategiją, kuri neprieštaraus 2008–
2015 m. strategijos vizijai ir tikslams. Naująją 2016–2021 m. laikotarpiui skirtą strategiją planuojama
pradėti rengti 2015 m. antroje pusėje.
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Vyriausybės kanceliarijos atstovė Ana Stankaitienė pažymėjo, kad ministerijoms pristatant
priemones reikėtų plačiau pristatyti jų esmę, siekiant tinkamai suprasti pristatomų projektų atrankos
kriterijų kontekstą.
Liutauras Stoškus papildydamas pažymėjo, kad pakaktų prieš posėdį Komiteto nariams pateikti
ne tik projektų atrankos kriterijus, bet taip pat su jais susijusią platesnio konteksto medžiagą.
Loreta Maskaliovienė informavo, kad kitas Komiteto posėdis preliminariai planuojamas 2015 m.
kovo 26 d.
Luis Boris informavo, kad Europos Komisija jau sulaukė informacijos apie visų ex ante sąlygų,
išskyrus vieną – „Parengta nacionalinė strateginė romų įtrauktiems politikos programa“, įgyvendinimą
ir daugumai jų baigiamas vertinimo procesas. Dviejų ex ante sąlygų – sumanios specializacijos ir
transporto, vertinimas užtruks šiek tiek ilgiau dėl jų esminės svarbos. Iki 2015 m. kovo pabaigos
visoms išskyrus šias dvi paminėtąsias, turėtų būti pritarta. Taip pat pažymėjo, kad Baltijos jūros
regiono strategijos veiksmų planas, skirtas bendradarbiavimui ir iniciatyvų, skirtų viso regiono
integracijai, vystymui, yra peržiūrimas, ir šiuo metu vyksta diskusijos bei analizė specializuotose darbo
grupėse pagal Europos Komisijos parengtą diskusinį dokumentą ir pateiktas rekomendacijas. Diskusijų
rezultatų pristatymas bei politinis patvirtinimas numatomas 2015 m. birželį Jurmaloje vyksiančiame
Šeštajame Baltijos jūros regiono strategijos forume. Galiausiai Luis Boris informavo, kad 2015 m.
spalio 12-15 d. vyks kasmetinė Europos regionų ir miestų savaitė (angl. Open Days European Week of
Regions and Cities), kurią sudarys trys pagrindinės temos – modernizacija Europoje, labiausiai
apimanti energetikos ir vidaus rinkos sritis, antroji tema – regiono atvirumas verslui, apimanti smulkų
ir vidutinį verslą, inovacijas, darbo vietų kūrimą, ir trečioji tema – vietos ir sritys, kuri apims miesto ir
kaimo takoskyros klausimus. Pažymėjo, kad norint dalyvauti ir pristatyti pranešimus, reikėtų
užsiregistruoti iki 2015 m. kovo 27 d. Informavo, kad galutinė darbotvarkė turėtų pasirodyti 2015 m.
gegužės mėn. pabaigoje ir maloniai pakvietė dalyvauti.
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