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Posėdžio pirmininkė – Loreta Maskaliovienė, finansų viceministrė, 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) stebėsenos komiteto
(toliau – Komitetas) pirmininkė.
Posėdžio sekretorės – Monika Kasperovičienė ir Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus
vyriausiosios specialistės.
Dalyviai:
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovai:
1.
Dranseikaitė Edita,
2.
Rekerta Kęstutis.
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Andriulionis Gytis – Kultūros ministerija;
2.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
3.
Arlauskas Danukas – Lietuvos darbdavių konfederacija;
4.
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
5.
Augustinienė Vida – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
6.
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
7.
Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
8.
Bružaitė Lina – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
9.
Buckienė Ernesta – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
10. Budraitis Viktoras – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
11. Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
12. Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
13. Dargužas Gvidas – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
14. Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
15. Dubickienė Zita – Susisiekimo ministerija;
16. Greičiuvienė Violeta – Energetikos ministerija;
17. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
18. Kavolytė Rasa – Finansų ministerija;
19. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
20. Kimtys Gintas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
21. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
22. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
23. Nikžentaitis Vaidotas – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos;
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Macevičius Vidmantas – Energetikos ministerija;
Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Pautienius Aurimas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Plečkaitis Andrius – Asociacija „Infobalt“;
Predkelis Gintautas – Transporto investicijų direkcija;
Pūrienė Alina – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
Regelskis Edvinas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
Skiauterė Algis – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
Šetkus Kęstutis – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
Šimaitis Darius – Užsienio reikalų ministerija;
Švedienė Giedrė – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Vadišis Saulius – Lietuvos muziejų asociacija;
Viliūnas Giedrius – Švietimo ir mokslo ministerija;
Vilutienė Aušra – Lietuvos mokslo taryba;
Vizbaraitė Eglė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“.

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.
25.
26.
27.
28.
29.

Antanaitis Aurimas – Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje;
Celova Olga – Ūkio ministerija;
Čimolauskaitė Živilė – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
Damašiūtė-Mazaliauskienė Aurelija – Finansų ministerija;
Daukilaitė-Džibladzė Simona – Finansų ministerija;
Germanas Evaldas – Susisiekimo ministerija;
Gėgžnas Romas – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
Januševičienė Lina – Sveikatos apsaugos ministerija;
Kasperovičienė Monika – Finansų ministerija;
Kaziukevičiūtė Sandra – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Lasionis Darius – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Laurinavičienė Edita – Sveikatos apsaugos ministerija;
Lepardinienė Jūratė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
Pakalniškis Algminas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Patapienė Irma – Finansų ministerija;
Pečiulis Konstantinas – Lietuvos pramoninkų konfederacija;
Pušinskaitė Laura – Energetikos ministerija;
Sabaitė-Želvienė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija;
Siniauskas Arūnas – Valstybės kontrolė;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Stefanovičienė Jurgita – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Suveizdienė Asta – Sveikatos apsaugos ministerija;
Tamulevičiūtė Rasa – Vidaus reikalų ministerija;
Tulaitė Ramunė – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Turskis Ruslanas – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Vaiginienė Erika – VšĮ „Pokyčių tyrimų institutas“;
Vaitkutė Banga – Finansų ministerija;
Vansavičius Vidmantas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Žukauskaitė Vaida – Finansų ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1.

Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo rinkimai;
Preliminaraus 2018 m. Komiteto posėdžių tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas;
Investavimo krypčių energetikos sektoriuje pristatymas;
Europos Sąjungos fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų vizijos ir
misijos pristatymas;
Europos Komisijos 2017 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimo
strateginės ataskaitos pristatymas;
Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos pristatymas;
Lietuvos verslo klasteriai. 2017 m. Klasterių studijos pristatymas;
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis;
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis;
Kiti klausimai.

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
L. Maskaliovienė pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įrašo I d. nuo 00/00/00 iki 00/02/45.
2. Komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo rinkimai.
Komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju pasiūlytas Nacionalinio skurdo mažinimo
organizacijų tinklo ekspertas Edvinas Regelskis.
Nutarta bendru sutarimu pritarti Edvino Regelskio kandidatūrai.
Diskusijos laikas garso įrašo I d. nuo 00/02/50 iki 00/05/04.
3. Preliminaraus 2018 m. Komiteto posėdžių tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas.
M. Kasperovičienė pristatė preliminarų 2018 m. Komiteto posėdžių tvarkaraštį.
L. Maskaliovienė pradėjo diskusiją, kurioje pasisakė K. Rekerta, E. Dranseikaitė, R. M.
Balčienė.
Pasiūlyta numatytą 2018 m. gegužės 17 d. posėdžio datą keisti į gegužės 3 d. Pasiūlyta į 2018 m.
temų sąrašą įtraukti klausimus dėl esminių politinių pokyčių („Omnibus“ reglamentų keitimas,
supaprastinti kaštai, ES ateitis po 2020 metų), konkrečių sektorių (švietimas, skaitmenizacija,
integruotos teritorinės investicijos), didelės apimties projektų (esamų ir planuojamų). Pažymėta, kad
2018 m. yra Europos kultūros paveldo metai, todėl pasiūlyta pristatyti kultūros paveldo projektų
sėkmės istorijas. Paprašyta birželio mėn. posėdį organizuoti pirmoje mėnesio pusėje. Komiteto
pirmininkė pasiūlė kitame posėdyje pristatyti inovacijų klausimą.
Nutarta bendru sutarimu pritarti preliminariam 2018 m. Komiteto posėdžių tvarkaraščiui.
4. Investavimo krypčių energetikos sektoriuje pristatymas.
Energetikos viceministras V. Macevičius pristatė investavimo kryptis energetikos sektoriuje.
E. Dranseikaitė pradėjo diskusiją, kurioje pasisakė V. Macevičius, D. Arlauskas, G. Viliūnas.
Pažymėta, kad naujai Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai įgyvendinti veiksmų
programos keitimas, siekiant perskirstyti Energetikos ministerijos administruojamas ES struktūrinių
fondų lėšas, galėtų būti reikalingas tuo atveju, jei būtų nutarta kurti naują priemonę šilumos punktams
modernizuoti. Atkreiptas dėmesys, kad ateityje po 2020 metų Sanglaudos fondo lėšos infrastruktūros
projektams gali mažėti, todėl naujų pajėgumų kūrimui ateityje siūlyta numatyti ir kitų finansavimo
šaltinių. Domėtasi, ką apims konkurencinga energetika ir optimali elektros energetikos kainodara ir, ar
verslo įmonėms bus taikoma konkurencinga elektros energijos kaina (atsižvelgiama į VIAP aspektus).
Pažymėta, kad elektros energijos išlaidos verslo įmonių galutinio produkto kainoje kaina sudaro
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ženklią dalį. Palygintas Lietuvos ir Vokietijos atvejis bei Energetikos ministerija paprašyta tęsti šią
diskusiją su verslo atstovais ateityje. Domėtasi, ar energetikos srities inovacijas numatoma remti
vietiniais mokslo pajėgumais ir, ar inovacijų duomenų bazė yra aktuali. Pažymėta, kad šioje srityje yra
sukaupta patirtis atliekant IAE uždarymo veiksmus, eksploatuojant SGDT, bendradarbiaujama su
energetikos agentūromis, numatoma įtraukti Lietuvos energetikos institutą. Ekonominiai ir socialiniai
partneriai pakviesti aktyviai dalyvauti diskusijose Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose ir teikti
pasiūlymus energetikos strategijos projektui.
Diskusijos laikas garso įrašo I d. nuo 00/12/02 iki 00/47/35.
5. Europos Sąjungos fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų vizijos ir
misijos pristatymas.
R. Dilba pristatė Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos
institucijų viziją ir misiją.
Diskusijoje pasisakė D. Arlauskas, L. Maskaliovienė, K. Rekerta.
Teigiamai įvertintas naujas požiūris. Atkreiptas dėmesys į viešųjų išlaidų finansavimą ateityje,
kai mažės ES fondų lėšų dalis. Pažymėta, kad svarbu sukurti prasmingą ir savaime funkcionuojančią
sistemą. Pasiūlyta orientuotis į kiekvieną Lietuvos gyventoją ir akcentuoti visuomenei akivaizdžiai
naudingus pokyčius. Finansų ministerijos pritarta verslo atstovų siūlymui į diskusijas dėl sistemos
vizijos ir misijos tobulinimo įtraukti partnerius.
Diskusijos laikas garso įrašo I d. nuo 00/47/37 iki 01/25/28.
6. Europos Komisijos 2017 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų įgyvendinimo
strateginės ataskaitos pristatymas.
E. Dranseikaitė pristatė Europos Komisijos 2017 m. Europos struktūrinių ir investicijų fondų
įgyvendinimo strateginę ataskaitą.
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 00/00/27 iki 00/23/17.
7. Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos pristatymas.
V. Žukauskaitė pristatė veiksmų programos įgyvendinimo pažangą.
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 00/23/29 iki 00/37/50.
8. Lietuvos verslo klasteriai. 2017 m. Klasterių studijos pristatymas.
VšĮ „Pokyčių tyrimų institutas“ direktorė E. Vaiginienė pristatė 2017 m. klasterių studiją.
Diskusijoje pasisakė D. Arlauskas, R. Dilba, G. Viliūnas, A. Kikutis, E. Dranseikaitė.
Pažymėta, kad siekiant norimo rezultato, būtina vystyti mokslo ir verslo bendradarbiavimą,
sudaryti paskatas verslui, į atsakomybės ir naudos pasiskirstymą įtraukti abi grupes. Pasiūlyta klasterių
vertinimą susieti su sumania specializacija, mokslo panaudojimui stiprinti skirtą klasterių priemonę
koordinuoti su kitomis inovacijų politikos priemonėmis, numatyti resursus nesisteminiams klasteriams,
taip pat ieškoti naujų mokslo ir verslo bendradarbiavimo modelių ir principų bei būdų klasteriams
populiarinti.
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 00/38/10 iki 01/24/54.
9. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
1) pasiūlymas dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.5.1 „Pagerinti vietinės
augalijos ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir kraštovaizdžio arealų būklę“ Aplinkos ministerijos
4

administruojamos priemonės Nr. 05.5.1-APVA-V-018 „Biologinės įvairovės apsauga“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo.
2) pasiūlymas 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“ Sveikatos apsaugos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus naikinimo.
3) pasiūlymas dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
konkrečių uždavinių 2.1.2 „Padidinti valstybės informacinės infrastruktūros ir išteklių apsaugos
efektyvumą“ ir 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę“ Susisiekimo ministerijos administruojamos jungtinės priemonės Nr. J06-CPVA-V
(susidedančios iš priemonių Nr. 02.1.2-CPVA-V-522 ir Nr. 02.3.1-CPVA-V-530 „IRT
infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ dviejų projektų atrankos kriterijų keitimo.
4) pasiūlymas 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“ Ūkio ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
5) pasiūlymas 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“ Ūkio ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo ir vieno
projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
6) pasiūlymas 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“ Ūkio ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo ir
vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo, keitimo
ir naikinimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 01/24/55 iki 01/25/53.
10. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
I. Kiškis pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1
„Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“
Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų
modernizavimo techninė parama“ vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
E. Dranseikaitė pažymėjo, kad dalis priemonės veiklų į veiksmų programą bus įtrauktos su šiuo
metu vykstančiu veiksmų programos pakeitimu. Pasiūlyta priemonės projektų atrankos kriterijui
pritarti su išlyga, kad jis įsigalios nuo veiksmų programos pakeitimo patvirtinimo. R. Dilba pažymėjo,
kad išlaidos tinkamos finansuoti nuo veiksmų programos pakeitimo pateikimo EK.
Nutarta bendru sutarimu su išlyga2 pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus
nustatymo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 01/26/19 iki 01/29/00.
V. Greičiuvienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.2
„Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ Energetikos
Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-APVA-V-023 „Daugiabučių namų modernizavimo
techninė parama“ projektų atrankos kriterijus įsigalios nuo veiksmų programos pakeitimo patvirtinimo.
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ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-V-111 „Katilų keitimas namų ūkiuose“
keturių projektų atrankos kriterijų nustatymo.
V. Greičiuvienė, atsakydama į EK atstovų prieš posėdį el. paštu pateiktą klausimą dėl veiksmų
programoje nustatytos didesnės rodiklio reikšmės nei numatoma įgyvendinti šia priemone, informavo,
kad projekto rodiklis nuo 9000 iki 4200 katilų ir lėšų suma nuo 32 iki 15 mln. Eur sumažinti įvertinus
panašios priemonės projektų įgyvendinimo spartą ir likusį laiką priemonės įgyvendinimui. Projektus
įgyvendinus sparčiau nei numatyta, inicijuojant lėšų perskirstymą, galės būti skiriamas papildomas
finansavimas.
E. Dranseikaitė pradėjo diskusiją, kurioje pasisakė V. Budraitis, K. Jankauskas, V. Greičiuvienė.
Buvo iškelti klausimai dėl priemonės atrankos būdo ir administratoriaus, kvietimų teikti
paraiškas tęstinumo, projektų reitingavimo atrankos metu bei viešinimo priemonių tikslinei grupei.
Informuota, kad priemonės atrankos būdas yra valstybės projektų planavimas, priemonė bus
įgyvendinama, pasirinkus „skėtinį“ modelį, t. y. valstybės projektų planavimo būdu bus atrinktas
projektų vykdytojas – LAAIF, kuris dirbs su namų ūkiais. Planuojama skelbti keturis kvietimus teikti
paraiškas (po vieną kvietimą kasmet), lėšas padalinant lygiomis dalimis. Projektų prioritetinė eilė bus
formuojama iš visų vieno kvietimo metu gautų paraiškų. Klausta, ar projektus koncentruojant didžiųjų
miestų taršos zonose, bus leidžiama senus katilus keisti naujais. Pagal priemonę numatyta senus katilus
keisti efektyviomis technologijomis, naudojančiomis atsinaujinančių išteklių energiją šilumos
gamybai. Priemonės viešinimo sklaida bus užtikrinama informaciją teikiant per savivaldybes, viešinant
renginiuose. Socialiniai partneriai padėkojo dėl atsisakyto ydingo kriterijaus „pirmas pateikė paraišką,
pirmas gavo finansavimą“. Pasiūlyta tokių kriterijų ateityje netaikyti ir kitose priemonėse.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 01/29/16 iki 01/44/00.
V. Greičiuvienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1
„Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“
Energetikos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei
nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ trijų projektų atrankos kriterijų
nustatymo.
V. Greičiuvienė, atsakydama į EK atstovų prieš posėdį el. paštu pateiktą klausimą dėl dviejų
finansinių instrumentų taikymo logikos, pažymėjo, siekiant paskatinti pastatų valdytojus naudotis
paskolų fondu, naudojamas mechanizmas pagal kurį 30 proc. finansavimo dalį sudaro grąžinamoji
subsidija ir 70 proc. sudaro paskolinė finansinė priemonė.
E. Dranseikaitė priminė, kad viešųjų ilgalaikių apgyvendinimo institucijų pastatų renovacijos
išlaidos negali būti finansuojamos šio uždavinio lėšomis.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 01/44/09 iki 01/52/50.
E. Laurinavičienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus,
gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti
sveiką senėjimą“ Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V619 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“
vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
E. Laurinavičienė, atsakydama į EK atstovų prieš posėdį el. paštu pateiktą klausimą, kaip
atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programose bus užtikrintas reikiamas dėmesys melanomos ir
kitų odos vėžinių susirgimų ankstyvai diagnostikai bei kur bus panaudotos sutaupytos lėšos (1,5 mln.
Eur), informavo, kad bus vykdomos priemonės gyventojų sveikatai ir budrumui gerinti, šeimos
gydytojų kvalifikacijai kelti. Sutaupytas lėšas numatyta skirti priemonei „Specialistų pritraukimas
sveikatos netolygumams mažinti“.
Diskusijoje pasisakė R. M. Balčienė, E. Laurinavičienė, K. Rekerta, L. Januševičienė, R. Dilba.
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Klausta, kaip bus matuojama sveika gyvensena ir gyventojų budrumas. Paaiškinta, kad veiksmų
programoje yra numatyti rodikliai, vertinantys, kokių rezultatų pasiekta gerinant tikslinių asmenų
grupių sveiką gyvenseną ir sveikatos raštingumą. Atkreiptas dėmesys, kad prevencinės priemonės,
kurios svarba pabrėžta šalies specifinėse rekomendacijose Lietuvai, lėšos yra mažinamos ir skiriamos
diskusinei priemonei. Pabrėžtas priemonės efektyvumo įrodymų trūkumas. Lėšų mažinimas įvertintas
neigiamai. Pasiūlyta ieškoti priemonių, duodančių realų rezultatą. Paaiškinta, kad sisteminės odos
vėžinių susirgimų tikrinimo programos atsisakoma remiantys tyrimų išvadomis. Infomuota, kad
priemone „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ planuojama paskatinti apie 80
proc. gydytojų rezidentų nuo visų studijuojančių. Pažymėta, kad rezidentūros programos bus iš esmės
atnaujinamos pagal šiuolaikinius reikalavimus. Jose planuojama nustatyti reikalavimą bent vieną
rezidentūros ciklą dirbti regione. Pasiūlyta klausimą detaliai apsvarstyti kituose Komiteto posėdžiuose
kartu su sveikatos reforma.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede). Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją viename iš artimiausių
posėdžių į sveikatos reformos pristatymą įtraukti priemonės „Specialistų pritraukimas sveikatos
netolygumams mažinti“ aptarimą.
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 01/53/04 iki 02/14/00.
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“ Ūkio
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ aštuonių
projektų atrankos kriterijų nustatymo ir priemonės veiklų vykdymo ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse.
Diskusijoje pasisakė A. Pūrienė, R. Armonienė, G. Viliūnas, G. Švedienė.
Suabejota, kad projektų planavimo sąlygomis ir finansavimo proporcijomis bus pritraukta daug
aktyvių dalyvių. Paaiškinta, kad priemonė „Intelektas LT-2“ skirta didesniems brandaus verslo ir
brandaus mokslo bendradarbiavimo projektams, o įprastiems verslo ir mokslo projektams skirta
jungtinė priemonė – „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Atlikus studiją dėl galimų
pareiškėjų, buvo gauta 90 idėjų už 316 mln. Eur, iš kurių 17 idėjų įvertintos kaip turinčios potencialą.
Pažymėta, kad dideli projektai turi didesnį rizikos laipsnį, tačiau sėkmės atveju jų rezultatas taip pat
ženkliai didesnis. Pažymėta, kad projektų atrankos kriterijus Nr. 9 užtikrins efektyvų lėšų panaudojimą
ir neturėtų būti vertintinas kaip kuriantis administracinę naštą.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo ir veiklų
vykdymo ne Lietuvoje, o kitose ES šalyse (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 02/14/08 iki 02/32/26.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio
verslo konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas
LT“ septynių projektų atrankos kriterijų nustatymo.
Atsakydama į EK atstovų prieš posėdį el. paštu pateiktą klausimą, kaip bus užtikrinamas
objektyvus ir efektyvus MVĮ vertinimas pagal projektų atrankos kriterijus Nr. 5 ir 6, R. Armonienė
informavo, kad įmonės teikdamos paraiškas pasižada užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą.
Kartu su kitais dokumentais privalomai teikiamas detalus verslo planas (jame nurodomos našumo
dedamosios, finansiniai srautai, produkto informacija), kurį vertina įgyvendinančioji institucija. Taip
pat bus stebimas projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių (darbo našumas ir ilgalaikės privačios
investicijos į turtą) pasiekimas.
Diskusijoje pasisakė G. Viliūnas ir R. Armonienė.
Nuogastauta, kad pradinių priemonės nuostatų pakeitimas atveria kelia lengvam lėšų
paskleidimui ir didina riziką nepasiekti numatyto poveikio. Pažymėta, kad pristatytas priemonės
turinys yra bendradarbiavimo su Nacionaline pramonės skaitmeninimo platforma ir EK platforma
rezultatas.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
7

Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 02/32/30 iki 02/40/22.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
Atsakydama į EK atstovų prieš posėdį el. paštu pateiktą pastabą, kad Lietuvos inovacijų plėtros
2014–2020 metų programos (toliau – LIP) įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų planas (toliau –
Planas) neatitinka ESF tikslų, R. Armonienė pažymėjo, kad Planas yra vertintinas kaip kompleksinis
strateginis planas. LIP tikslai yra platesni, tačiau ji yra kompleksinė ir apima žmogiškųjų išteklių
kvalifikacijos kėlimą. Ūkio ministerijos nuomone, ESF reglamentas numato galimybę prisidėti prie
kitų tikslų, t. y. mokslinių tyrimų stiprinimo, technologijų ir inovacijų plėtros. Mokymasis ir
ekonominė plėtra yra gaudžiai susiję, todėl yra nustatyti toje pačioje programoje.
Diskusijoje pasisakė K. Rekerta, R. Dilba.
Atkreiptas dėmesys, kad priemonė labiau atitiktų Plano 1 tikslo 1.1 uždavinį „Plėtoti aukšto
lygio žinias, mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą“. Problema keliama remiantis atliktų
auditų praktika. Pažymėta, kad išlaidų tinkamumą finansuoti apsprendžia ne veiklos, o tikslai.
Pažymėta, kad aptariamo tikslo ESF tiesiogiai neremia. Pasiūlyta, siekiant aptarti sisteminę pastabą bei
įvertinti galimus diskusinio klausimo sprendimo būdus, inicijuoti diskusiją su EK.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 02/40/26 iki 02/47/10.
Posėdžio metu EK pritarus techninės klaidos patikslinimui, pasiūlyta balsuoti dėl veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ konkretaus
uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr.
03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įrašo II d. nuo 02/47/28 iki 02/47/48.
11. Kiti klausimai.
R. Dilba informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2018 m. gegužės mėn.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
I d.
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20180222_1.MP3)
II d.
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20180222_2.mp3)
PRIDEDAMA. Priedas prie Komiteto 2018 m. vasario 22 d. posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44P-1 (31), 13 lapų.

Loreta Maskaliovienė

Komiteto pirmininkė

Sekretoriato vadovas

Ramūnas Dilba
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