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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 sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Investicijų departamento
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai:
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovai:
1.
Avietė Asta,
2.
Gakova Zuzana,
3.
Rekerta Kęstutis.
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Ablingienė Vida – Lietuvos savivaldybių asociacija;
2.
Andriulionis Gytis – Kultūros ministerija;
3.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
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.
Balkevičius Petras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
9.
Banys Jūras – Lietuvos mokslų akademija;
10. Beiliūnienė Inga – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
11. Buckienė Ernesta – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
12. Česonis Gediminas – Vidaus reikalų ministerija;
13. Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
14. Čimolauskaitė Živilė – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“
15. Dirginčienė Nijolė – Regionų plėtros tarybos;
16. Eidžiūnė Raimonda – Finansų ministerija;
17. Ivančenko Jelena – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos;
18. Jakubavičius Artūras – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
19. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos Verslo konfederacija;
20. Jaruševičienė Lina – Sveikatos apsaugos ministerija;
21. Kašubienė Lidija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
1

Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.

1

22. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
23. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
24. Kimtys Gintas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
25. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
26. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
27. Kvieskienė Giedre – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
28. Leichteris Edgaras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
29. Levickis Vaidotas – Lietuvos darbdavių konfederacija;
30. Litvinaitė-Jablonskienė Aistė – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija;
31. Liubauskaitė Lina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
32. Macevičius Vidmantas – Energetikos ministerija;
33. Masiulienė Jūratė – Žemės ūkio ministerija;
34. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
35. Meižis Viktoras – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
36. Motiejūnas Kęstutis – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
37. Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
38. Pautienius-Želvys Aurimas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
39. Plečkaitis Andrius – Asociacija „Infobalt“;
40. Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslo taryba;
41. Slavinskienė Vilma – Aplinkos ministerija;
42. Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
43. Stoškus Liutauras – VšĮ „Darnaus vystymosi centras“;
44. Šalavėjus Ignotas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
45. Šimaitis Darius – Užsienio reikalų ministerija;
46. Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
47. Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
48. Viliūnas Giedrius – Švietimo ir mokslo ministerija;
49. Vizbaraitė Eglė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“,
50. Želionis Audrius – Finansų ministerija.
Kiti posėdžio dalyviai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ambrazevičienė Renata – Energetikos ministerija;
Baikovskis Igoris – Sveikatos apsaugos ministerija;
Baniūnas Paulius – Finansų ministerija;
Balčytienė Eglė – Finansų ministerija;
Bogušienė Eglė – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Butkevičienė Eglė – Valstybės kontrolė;
Daraškevičienė Rasa – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Daukilaitė-Džibladzė Simona – Finansų ministerija;
Dokuzlar Rasa – Finansų ministerija;
Gaušas Simonas – UAB „Visionary Analytics“;
Kazlauskaitė Agnė – Finansų ministerija;
Kazlauskienė Natalija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Markevičiūtė Raimonda – UAB „Visionary Analytics“;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Patapienė Irma – Finansų ministerija;
Sabaitė-Želvienė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Suveizdienė Asta – Sveikatos apsaugos ministerija;
Šarkauskaitė Eglė – Vidaus reikalų ministerija;
Šemetienė Vilija – Finansų ministerija;
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tamulevičiūtė Rasa – Vidaus reikalų ministerija;
Tulaitė Ramunė – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Turskis Ruslanas – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Vaičiūnienė Jolanta – Finansų ministerija;
Zigmantaitė Vaida – Finansų ministerija;
Žukauskaitė Vaida – Finansų ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas,
Pristatymas „Pokyčiai regioninėje politikoje ir ES investicijos“,
ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo rezultatų pristatymas,
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano 2 priedo
pakeitimo svarstymas ir tvirtinimas,
2019–2021 m. komunikacijos plano projekto svarstymas ir tvirtinimas,
Komiteto darbo reglamento keitimo projekto svarstymas ir tvirtinimas,
Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties ir veiksmų programos keitimo projekto
svarstymas ir tvirtinimas,
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.
Komiteto pirmininkė pristatė posėdžio darbotvarkę.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/01/30.
2. Pristatymas „Pokyčiai regioninėje politikoje ir ES investicijos“.
Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) atstovas G. Česonis pristatė regioninės politikos
pokyčius.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, L. Stoškus, G. Česonis, N. Dirginčienė, G. Viliūnas,
V. Levickis, Z. Gakova, G. Česonis, E. Leichteris, A. Stankaitienė. Joje aptartas verslo atstovų
įsitraukimas į regionų plėtrą, bendradarbiavimas tarp regionų bei savivaldybių, regioninės politikos
Lietuvoje plėtros iki 2030 metų vizija, švietimo tinklo pertvarkos atspirties taškai. Institucijos ir
partneriai pakviesti aktyviai prisidėti siekiant Demografijos, migracijos ir integracijos politikos
strategiją įgyvendinančio tarpinstitucinio veiklos plano tikslų. Vidaus reikalų ministerijai pasiūlyta
aktyviau bendradarbiauti su kitomis ministerijomis, rekomenduota teikti nuoseklią metodologinę
pagalbą Regionų plėtros taryboms. Pasiūlyta viename iš artimiausių Komiteto posėdžių pristatyti
bendrą Strateginio planavimo reformos kontekstą.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/01/33 iki 00/49/52.
3. ESF finansuojamų mokymų kokybės ir efektyvumo vertinimo rezultatų pristatymas.
UAB „Visionary Analytics“ ekspertas S. Gaušas pristatė ESF finansuojamų mokymų kokybės ir
efektyvumo vertinimo rezultatus.
Diskusijoje pasisakė P. Česonis, E. Buckienė, E. Leichteris, G. Kvieskienė, E. Urbonienė, P.
Baniūnas, V. Levickis, K. Jankauskas, G. Viliūnas, L. Maskaliovienė, S. Gaušas. Jos metu
pasidalinta nuomonėmis dėl vertinimo metodologijos bei išvadų, pateiktos įžvalgos dėl mokymų bei
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juose nustatytų rodiklių tobulinimo. Informuota, kad vertinimo rekomendacijų pagrindu bus sudaromi
veiksmų planai, kurie bus įgyvendinami kartu su ministerijomis ir agentūra. Finansų ministerija
paprašyta į vertinimo rekomendacijų veiksmų plano įgyvendinimą įtraukti Lietuvos darbdavių
konfederaciją.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/50/03 iki 01/32/34.
4. 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano 2 priedo
pakeitimo svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė V. Šemetienė pristatė siūlomus 2014–2020 m. ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano 2 priedo pakeitimus.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, L. Maskaliovienė. Joje buvo atsakyta klausimą dėl
pasiūlymų vertinimo būdo pasirinkimo, perkant vertinimų paslaugas.
Nutarta bendru sutarimu pritarti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo
vertinimo plano 2 priedo keitimui.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/32/38 iki 01/39/13.
5. 2019–2021 m. komunikacijos plano projekto svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė E. Balčytienė pristatė pasiūlymą dėl 2019–2021 m. komunikacijos
plano.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, L. Maskaliovienė. Jos metu buvo atsakyta į klausimą, kaip
siekiama didinti ES fondų investicijų žinomumą ir suprantamumą visuomenėje.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, L. Maskaliovienė, L. Stoškus, E. Balčytienė, P.
Baniūnas.
Nutarta bendru sutarimu pritarti 2019–2021 m. komunikacijos planui.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/39/21 iki 01/53/01.
6. Komiteto darbo reglamento keitimo projekto svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė N. Martinkėnienė pristatė siūlomus Komiteto darbo reglamento
pakeitimus.
Nutarta bendru sutarimu pritarti Komiteto darbo reglamento keitimui.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/53/18 iki 01/55/39.
7. Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties (toliau – Partnerystės sutartis) ir veiksmų
programos keitimo projekto svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė S. Daukilaitė-Džibladzė pristatė siūlomus Partnerystės sutarties ir
veiksmų programos pakeitimus.
Diskusijoje pasisakė K. Rekerta, L. Maskaliovienė, S. Daukilaitė-Džibladzė. Jos metu
pasidalinta nuomonėmis dėl veiksmų programos keitimo projekto.
Nutarta bendru sutarimu pritarti Partnerystės sutarties ir veiksmų programos keitimui, leidžiant
Finansų ministerijai toliau tikslinti technines detales ir argumentaciją derinant su EK.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/56/43 iki 02/18/46.
8. 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 5.1.1 „Sumažinti dėl klimato
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kaitos atsirandančius nuostolius“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.1.1APVA-V-006 „Potvynių rizikos valdymas“ 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-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos,
ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo,
3) pasiūlymas 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-V-619 „Sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo,
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų
eliminavimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
5) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.1.1 „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros
panaudojimo“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.1.1-CPVA-V-701
„MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo,
6) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-CPVAV-716 „Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse“ trijų projektų
atrankos kriterijų nustatymo,
7) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-CPVAV-716 „Ekscelencijos centrų veiklos skatinimas sumanios specializacijos kryptyse“ veiklų
vykdymo ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
8) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo,
9) pasiūlymas dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti kultūros ir
gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos
supančią aplinką“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros
plėtra“ trijų projektų atrankos kriterijų keitimo,
10) pasiūlymas 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“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis
vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
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Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/18/46 iki 02/20/29.
9. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
V. Greičiuvienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1
„Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ Energetikos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ penkių projektų atrankos kriterijų nustatymo.
Diskusijoje pasisakė V. Levickis, V. Greičiuvienė, V. Mackevičius, L. Stoškus, L.
Maskaliovienė, A. Avietė. Jos metu aptartas skirtumas tarp instaliacinės ir efektyviosios technologijos
galios bei pasiūlyta tikslinti projektų atrankos kriterijaus Nr. 5 vertinimo aspektus ir paaiškinimus
papildant aukštesnio balo skyrimo tvarką. Sutarta tikslinti minėtą formuluotę.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/20/58 iki 02/55/46.
10. Kiti klausimai.
Komiteto pirmininkė informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2019 m. sausio 31 d.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20181129.mp3)

PRIDEDAMA. Priedas prie Komiteto 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44P-5 (35), 6 lapai.

Komiteto pirmininkė

Loreta Maskaliovienė

Sekretoriato vadovas

Paulius Baniūnas
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