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2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2015 M. KOVO 26 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-2.1 (4)
Vilnius
Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) 2015 m. kovo 26 d. posėdžio protokolu Nr. 44P-2 (4),
Komitetas n u t a r i a :
1. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.2. „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną,
išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo”
priemonės Nr. 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų
pripažinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti Valstybinės studijų,
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros
programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. LR švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
nuostatas.“*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579
„Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų
plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1.1.6.5, 1.2.4, 3.1.1
papunkčiuose nurodytų veiksmų ir prie veiksmų nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų mokyklų savęs įsivertinimo ir
akreditacijos sistemų stiprinimas. Socialinių dalininkų įsitraukimas į studijų kokybės gerinimo procesus ir
(arba);
- priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymas, tobulinimas ir (arba);
- įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos diegimas (įrodymais grįstas sprendimų priėmimas,
trūkumų ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena), aukštojo mokslo vertinimai ir stebėsena.

2. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.2. „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną,
išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo”
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priemonės Nr. 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų
pripažinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti Aukštojo mokslo
tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo
skatinimo 2013–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.“*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo
2013–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo
20 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo 2013–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“, 4.1.1 papunktyje nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: užsienyje įgytų kvalifikacijų,
susijusių su aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo sistemos vystymas.

3. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.2. „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną,
išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo”
priemonės Nr. 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų
pripažinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo „Projektai turi atitikti Neformaliojo suaugusiųjų
švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m.
spalio 19 d. įsakymu Nr. V- 893 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.“*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros
2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 19 d. įsakymu Nr.
V-893 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.3.2.
papunktyje nurodytą veiksmą ir prie veiksmo nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: neformaliai įgytų kvalifikacijų
pripažinimas.

4. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.3 „Sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų
gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas” priemonės Nr. 09.3.3-ESFA-V-711
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto 2013 m.
birželio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–
2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.“*
* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų
plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės
studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos
2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1.1.2.5, 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.3.9, 2.2.1.1, 2.2.1.2,
2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.5.3.2, 3.1.1.1, 3.2.1.1, 2.4.2, 3.2.2 papunkčiuose nurodytų veiksmų ir prie veiksmų nurodytą
pareiškėją.
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5. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
“Projektas atitinka Lietuvos verslumo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano
patvirtinimo“, 2 priedo „Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo ir uždavinių
įgyvendinimo veiksmai“ 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.8 veiksmą
„Skatinti MVI įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus verslo procesams (klientų aptarnavimui,
tiekimo grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.) optimizuoti, ir taip sudaryti palankias
sąlygas augti jų darbo našumui“.*
* Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 4-850 „Dėl Lietuvos verslumo veiksmų 2014–
2020 metų plano patvirtinimo“, 2 priedo „Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 metų plano tikslo ir
uždavinių įgyvendinimo veiksmai“ 2 uždavinio „Sukurti verslo pradžiai ir plėtrai palankią aplinką“ 2.8 veiksmo
„Skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus verslo procesams (klientų aptarnavimui, tiekimo
grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.) optimizuoti, ir taip sudaryti palankias sąlygas augti jų
darbo našumui, įgyvendinimo“.

6. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“

projektų atrankos kriterijaus nustatymo

„Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos
per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ
vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.“*
* Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip
vienerius metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3
finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3
finansinius metus) pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145
000 Eur, įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus finansinės
atskaitomybės dokumentus.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, gavusios paramą ir
sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl
tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik paraiškos vertinimo metu.

7. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „MVĮ
bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos
pardavimai.“*
* Vertinama, ar MVĮ pati gamina produkciją, t. y. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50
procentų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai, vertinant pagal pateiktus paskutinių
finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus.
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8. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „MVĮ
darbo našumas augimas.“*
* Vertinant projektus, yra lyginamas MVĮ darbo našumas paraiškos pateikimo metais su darbo našumu
trečiaisiais metais po projekto pabaigos. Projektai surikiuojami nuo didžiausią darbo našumo augimą
(procentine išraiška) numatančių MVĮ projektų iki mažiausią darbo našumo augimą numatančių MVĮ projektų.
Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą (procentine išraiška) numatantiems MVĮ
projektams.

9. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Santykis tarp pareiškėjo darbo našumo (Eur) ir pareiškėjo prašomos skirti projekto finansavimo lėšų
sumos (tūkst. Eur).“*
*Vertinamas santykis tarp pareiškėjo darbo našumo (Eur) ir prašomos skirti projekto finansavimo lėšų
sumos (tūkst. Eur). Skaičiuojamas darbo našumo (Eur) 3-iais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos
(lyginant su paraiškos teikimo metais) santykis su pareiškėjo prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma,
tūkst. Eur. Daugiau balų suteikiama didesnį santykį numatantiems MVĮ projektams.

10. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-807 „Procesas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Projektas atitinka Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos patvirtinimo”, antrojo tikslo 3 uždavinio „Skatinti skirtingų sektorių
bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“, kurį įgyvendinus
išaugs įmonių, diegiančių netechnologines inovacijas, dalis, palyginti su visomis įmonėmis
(procentais), nuostatas.“*
*Vertinama, ar projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos
inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo”, antrojo programos tikslo 3 uždavinio „Skatinti
skirtingų sektorių bendradarbiavimą kuriant inovacijas ir plėtoti didelį poveikį turinčias inovacijas“, t. y.
vertinama, ar auga, įmonių, diegiančių netechnologines inovacijas, tokias, kaip inovatyvius vadybos metodus ir
valdymo sistemas, skaičius.

11. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-807 „Procesas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos
per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ
vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.“*
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*Vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius
metus, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus
arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus)
pagal pateiktus patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur,
įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Įmonės pajamos tikrinamos pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės
dokumentus.
Šis projektų atrankos kriterijus taikomas tik projekto vertinimo metu, nes MVĮ, gavusios paramą ir
sėkmingai veiklą išplėtusios, statusas gali pasikeisti, t. y. ji gali tapti pvz., iš mažos vidutine įmone. Todėl
tikslinga vertinti pareiškėjo dydį tik paraiškos vertinimo metu.

12. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-807 „Procesas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „MVĮ
bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos
pardavimai.“*
*Vertinama, ar MVĮ pati gamina produkciją, t. y. MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50
procentų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai, vertinant pagal pateiktus paskutinių
finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentus.

13. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-807 „Procesas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „MVĮ
darbo našumo augimas.“*
* Vertinant projektus, yra lyginamas MVĮ darbo našumas paraiškos pateikimo metais su darbo našumu
trečiaisiais metais po projekto pabaigos. Projektai surikiuojami nuo didžiausią darbo našumo augimą
numatančių MVĮ projektų iki mažiausią darbo našumo augimą (procentine išraiška) numatančių MVĮ projektų.
Daugiau balų suteikiama didesnį darbo našumo augimą (procentine išraiška) numatantiems MVĮ
projektams.

14. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1. „Padidinti MVĮ produktyvumą“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-807 „Procesas LT“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Santykis
tarp pareiškėjo darbo našumo (Eur) ir pareiškėjo prašomos skirti projekto finansavimo lėšų sumos
(tūkst. Eur).“*
*Vertinamas santykis tarp pareiškėjo darbo našumo (Eur) ir prašomos skirti projekto finansavimo lėšų
sumos (tūkst. Eur). Skaičiuojamas darbo našumo (Eur) 3-iais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos
(lyginant su paraiškos teikimo metais) santykis su pareiškėjo prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma,
tūkst. Eur. Daugiau balų suteikiama didesnį santykį numatantiems MVĮ projektams.

15. 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-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų
sistemų tvarkymas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto atitiktis savivaldybės
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajam planui arba kitam vietovės lygmens
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teritorijų planavimo dokumentui, kuriame numatyta paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra.“*
*Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiajame plane arba kitame vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumente
(inžinerinės infrastruktūros vystymo plane) numatytą paviršinių nuotekų tvarkytoją ir įgyvendinimo priemones.

16. 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-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų
sistemų tvarkymas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto atitiktis regiono plėtros planui,
patvirtintam regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono
plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

17. 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“
priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų atrankos
kriterijaus nustatymo „Projektas turi prisidėti prie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl Valstybinio
strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo” pakeitimo” (toliau – VATP), 227.4.1 arba 227.5.2
papunkčiuose nustatytų strateginių atliekų tvarkymo uždavinių įgyvendinimo“.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka:
- VATP 227.4.1 punkte numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinį „Sukurti gaminių, pakuočių ir
atliekų susidarymo bei tvarkymo apskaitos ir atliekų vežimo kontrolės sistemą“, Valstybinio atliekų tvarkymo
2014–2020 metų plano įgyvendinimo priemonių plano (VATP 2 priedas) 4.1.1 priemonę „Sukurti ir įdiegti
bendrą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą“ ir šiai priemonei įgyvendinti numatytą
vykdytoją;
arba
- VATP 227.5.2 punkte numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinį „Tobulinti atliekų tvarkymo
sistemų efektyvumo ir duomenų patikimumo vertinimą“, Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano
įgyvendinimo priemonių plano (VATP 2 priedas) 5.2.3 priemonę „Atlikti atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų
(identifikavimo) laboratorijos poreikio analizę, numatyti atitinkamus tokios laboratorijos įkūrimo veiksmus“ ir
šiai priemonei įgyvendinti numatytus vykdytojus.
PASTABA: Projektų atrankos kriterijus taikomas tik pagal priemonę remiamoms veikloms:
1. „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“;
2. „Atliekų tyrimų laboratorijos poreikio vertinimas“.

18. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.5.1 „Gerinti vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ priemonės Nr. 05.5.1APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto atitiktis
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Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planui, patvirtintam
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Kraštovaizdžio ir
biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau –
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planas) ir/arba
Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo planui, patvirtintam Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių pažeistų žemių 2014–
2020 m. tvarkymo plano patvirtinimo“ (toliau – Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo
planas).“*
*Vertinama, ar projekto veiklos atitinka 1 ir/arba 2 punkte numatytus aspektus:
1. Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano 9.2.2, 9.2.3 ir 9.4.1
papunkčiuose nurodytus uždavinius ir bent vieną iš Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–
2020 metų veiksmų plano 2 priedo 6, 12, 15, 16, 33 priemonių:
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano uždaviniai:
9.2.2. uždavinys - gerinti kraštovaizdžio planavimo kokybę;
9.2.3. uždavinys - tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą;
9.4.1. uždavinys - sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui.
Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų plano 2 priedo priemonės:
6 priemonė - įgyvendinti nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius;
12 priemonė - pakeisti ar koreguoti savivaldybių ar jų dalių bendruosius, specialiuosius planus siekiant
gerinti kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir užtikrinti gamtinio karkaso formavimą;
15 priemonė - parengti ir įgyvendinti 10 etaloninių kraštovaizdžių formavimo projektų pasienio
teritorijose;
16 priemonė - likviduoti bešeimininkius apleistus, kraštovaizdį darkančius statinius;
33 priemonė - parengti ir įgyvendinti projektus (tarp jų ir skirtų žaliajai infrastruktūrai), skirtus palaikyti
kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai, ekosistemų stabilumui, teritorijų renatūralizacijai, erozijos pažeistų
teritorijų tvarkymui, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės palaikymui ir didinimui gamtinio karkaso teritorijose
(ne mažiau kaip 30).
Ir/arba
2. Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-578 „Dėl Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo
plano patvirtinimo“, 11 punkte nurodytą uždavinį „Parengti ir įgyvendinti pirmiausiai tvarkytinų pažeistų žemių
projektus“ ir Valstybinių pažeistų žemių 2014–2020 m. tvarkymo plano priedo 4.2 priemonę „Pažeistų žemių
tvarkymo planų įgyvendinimas“.

19. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.5.1 „Gerinti vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ priemonės Nr. 05.5.1APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto atitiktis
regiono plėtros planui, patvirtintam regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinama, ar projekto pareiškėjas ir projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, pagrindinę veiklų grupę, o finansavimo dydis neviršija regiono
plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

20. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.3.1. „Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos
vidaus energijos rinką“ priemonės Nr. 06.3.1-LVPA-V-104 „Gamtinių dujų perdavimo sistemos
modernizavimas ir plėtra“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti Lietuvos
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Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros ir
gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą“.*
*Projektas turi atitikti vieną iš Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų
įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 746 „Dėl
nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 3
punkto papunkčių ir turi būti įtrauktas į Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros
projektų įgyvendinimo plano 6 punktą bei į Gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo
lentelę.

21. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu” konkretaus uždavinio 8.1.3. „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą
tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVAV-604 ,,Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas” projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano, patvirtinto sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815,
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“
ir (arba) 4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų
mažinimo krypties aprašas“
ir (arba) 5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimo“ nuostatas.“*
*Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ siekia 35 punkte iškelto tikslo, 38 punkte nustatyto uždavinio ir
įgyvendina 38.7.1 ir (arba) 38.7.2 ir (arba) 38.7.3 punktuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų
vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ siekia 29 punkte iškelto tikslo, 33 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 33.1.8.1 ir (arba) 33.1.8.2
ir (arba) 33.1.8.3 punktuose nustatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo srities
aprašas“ siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 24 punkte iškelto uždavinio ir įgyvendina 24.2.2.1 ir (arba) 24.2.2.2 ir
(arba) 24.2.2.3 punktuose nustatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus).

22. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu” konkretaus uždavinio 8.4.2. ,,Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos
priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-616 ,,Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai
turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. v-eiksmų plano, patvirtinto
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sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo”, (toliau – Planas),
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimo “ nuostatas.“*
* Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano,
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ siekia 35 punkte iškelto tikslo, 38 punkte nustatyto uždavinio ir
įgyvendina 38.1 ir (arba) 38.11 punktuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ siekia 29 punkte iškelto tikslo, 33 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 33.1.7 ir (arba) 33.1.8.4 ir
(arba) 33.2.1 punktuose nustatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo srities
aprašas“ siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 24 punkte iškelto uždavinio ir įgyvendina 23.3 punkte nustatytos
priemonės veiklas, susijusias su asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių teikiant integruotą
pagalbą insultų atvejais (išskyrus visuomenės sveikatos specialistus, šeimos medicinos paslaugas teikiančius
gydytojus bei fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus) ir (arba) 24.3 punkte nustatytos priemonės veiklas,
susijusias su GMP ir pacientų transportavimo paslaugų gerinimu, ir atitinkamus projektų vykdytojus.

23. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.1. „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“
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), 3.3.2 priemonę.“*
* Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 3.3 uždavinio „Sudaryti galimybes bedarbiams,
ypač ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką“ 3.3.2 priemonės „Derinant darbo pasiūlą ir
paklausą, remti bedarbių integraciją į darbo rinką“ tikslui bei bent vienai remiamai veiklai.

24. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.3.1. „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“
projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo nuostatas.“*
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*Vertinama projekto atitiktis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo nuostatoms: tikslinės
bedarbių grupės, remiamos veiklos, remiamų veiklų finansavimo dydžiai. Vertinant būtina įsitikinti, ar projekto
paraiškoje yra pateiktas pagrindimas, kaip projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo 3 straipsnyje nustatyto užimtumo rėmimo sistemos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo, ar projekte
numatytos tikslinės grupės atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnyje
nurodytų tikslinių grupių, ar veiklos atitinka bent vieną iš 19, 23, 24 (išskyrus 24 straipsnio 1 dalies 5 punktą),
25–27, 33 straipsniuose nurodytų veiklų ir šių veiklų finansavimo nuostatas, taip pat ar atsakingas projekto
vykdytojas atitinka šio įstatymo 8 straipsnio nuostatas.

25. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.2.1. „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.2.1-CPVA-V-409 „Vilniaus teritorinės darbo biržos
infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 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“.*
*Vertinama ar projekto vykdytojas ir jam priskirtos veiklos atitinka Užimtumo programos TVP 2.1.
uždavinio „gerinti profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų prieinamumą ir kokybę“ 2.1.2 priemonėje
„Pagerinti užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir prieinamumą“ pateiktą
informaciją apie įgyvendinančiąją instituciją ir priemonės veiklas.

Komiteto pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas
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