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Vilnius
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 Europos Sąjungos investicijų
departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai:
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovai:
1.
Dranseikaitė Edita,
2.
Gakova Zuzana,
3.
Hakonen-Meddings Elina,
4.
Rekerta Kęstutis.
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Andrulionis Gytis – Kultūros ministerija;
2.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
3.
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
4.
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
5.
Buckienė Ernesta – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
6.
Budraitis Viktoras – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
7.
Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
8.
Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
9.
Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
10. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
11. Kašubienė Lidija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
12. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
13. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
14. Kimtys Gintas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
15. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
16. Klimašauskienė Eglė – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
17. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
18. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konfederacija;
19. Kovaliova Valentina – Sveikatos apsaugos ministerija;
20. Liutikas Darius – Žemės ūkio ministerija;
21. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
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Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Nemunienė Marija – ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas;
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Pareščius Marius – Nacionalinių kultūrinių ir kūrybinių industrijų asociacija;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Plečkaitis Andrius – Asociacija „Infobalt“;
Predkelis Gintautas – Transporto investicijų direkcija;
Pūrienė Alina – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija;
Regelskis Edvinas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
Sutkus Valdas – Lietuvos verslo konfederacija;
Šakalytė Gintarė – Sveikatos apsaugos ministerija;
Šalavėjus Ignotas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Vadišis Saulius – Lietuvos muziejų asociacija;
Vertelka Paulius – Asociacija „Infobalt“;
Viliūnas Giedrius – Švietimo ir mokslo ministerija;
Vizbaraitė Eglė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
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.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Baltmiškytė Vida – Energetikos ministerija;
Celova Olga – Ūkio ministerija;
Damašiūtė-Mazaliauskienė Aurelija – Finansų ministerija;
Daukilaitė-Džibladzė Simona – Finansų ministerija;
Garuolienė Kristina – Sveikatos apsaugos ministerija;
Germanas Evaldas – Susisiekimo ministerija;
Jakavonis Petras – Susisiekimo ministerija;
Jankauskaitė Aušra – Vidaus reikalų ministerija;
Kauzonas Mindaugas – Vidaus reikalų ministerija;
Laiugminas Gytis – VšĮ „Plačiajuostis internetas“;
Marcelienė Kristina – Energetikos ministerija;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Mažul Eduard – Užsienio reikalų ministerija;
Nazarovienė Daiva – Kultūros ministerija;
Patapienė Irma – Finansų ministerija;
Pautienius Aurimas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Petrulevičius Deividas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Ramšaitė Gabija – Finansų ministerija;
Siniauskas Arūnas – Valstybės kontrolė;
Slapšienė Asta – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Šarkauskaitė Eglė – Vidaus reikalų ministerija;
Šečkus Gediminas – VšĮ „Plačiajuostis internetas“;
Tamulevičiūtė Rasa – Vidaus reikalų ministerija;
Telyčėnienė Vilma – Sveikatos apsaugos ministerija;
Turskis Ruslanas – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Varanauskas Mindaugas – Telia LT;
Vaskelienė Kristina – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
Vilimaitė-Zubrickienė Vaida – Finansų ministerija;
Žukauskaitė Jolita – Finansų ministerija;

DARBOTVARKĖ:
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1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.

Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
Septintosios Sanglaudos ataskaitos „Mano regionas, mano Europa, mūsų ateitis“
pristatymas;
„Informacinės visuomenės skatinimas – vienas iš Susisiekimo ministerijos veiklos
prioritetų“ pristatymas;
Komunikacijos kampanijų sėkmės istorijų pristatymas;
Komiteto darbo reglamento keitimo 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.
L. Maskaliovienė pristatė posėdžio darbotvarkę. Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
K. Jankauskui paprašius, nutarta įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją pateikti
informaciją dėl Lietuvos darbo biržai (toliau – LDB) 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. skirtų lėšų bei
įdarbintų unikalių bedarbių skaičiaus. Komiteto sekretoriatui pavesta užtikrinti, kad informacija būtų
pateikta Komiteto nariams.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/03/36.
2. Septintosios Sanglaudos ataskaitos „Mano regionas, mano Europa, mūsų ateitis“
pristatymas.
Z. Gakova pristatė Septintąją Sanglaudos ataskaitą.
Komiteto pirmininkė pasidalino naujienomis iš lapkričio 15 d. vykusios Bendrųjų reikalų
Tarybos sanglaudos politikos klausimais. Dėl Brexit bendras Europos Sąjungos (toliau – ES) biudžetas
mažės ~10 mlrd. per metus. Visgi daugumos valstybių nuomone, Sanglaudos politika turėtų likti
svarbiausiu investicijų ES instrumentu. Ateityje politika turės dar labiau prisidėti sprendžiant ES
kylančius iššūkius ir įgyvendinti ES Tarybos rekomendacijas. Siūloma mažinti reglamentų apimtis bei
administracinę naštą, ypač auditų srityje. Tikėtina, kad nacionalinis bendrasis finansavimas ateityje
didės.
I. Kiškiui pasiteiravus, ko reikia, kad Lietuva išsiveržtų iš „vidutinių pajamų spąstų“ ir
„pasistūmėtų“ inovacijų srityje, šiais klausimais Komiteto nariai apsikeitė nuomonėmis.
Pasisakė: L. Maskaliovienė, E. Dranseikaitė, K. Rekerta, R. Armonienė, A. Plečkaitis, K.
Jankauskas, R. Dilba, D. Šlionskienė.
Pažymėta, kad ateityje visą dėmesį reiktų skirti aukštosioms technologijoms, keisti mąstyseną,
imtis daugiau rizikos, Ūkio ministerija (toliau – ŪM) bei Švietimo ir mokslo ministerija (toliau –
ŠMM) turėtų atrasti sinergiją, ieškodamos proveržio inovacijų srityje. Verslas inovacijas turėtų vertinti
ne kaip riziką, o kaip galimybę, leidžiančią konkuruoti tarptautinėje erdvėje ir vystyti gamybą.
Kadangi didžiausios problemos – mokslo ir studijų sistemoje, šiai sričiai reikia užtikrinti tinkamą
finansavimą, skatinti dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“. Pažymėta, kad privačių investicijų
dalies didinimas bendroje ekonomikos struktūroje yra viena iš „išėjimo“ strategijų, nes valstybės
biudžeto lėšomis problemos nebus išspręstos, reikalingi pokyčiai ir pramonės struktūroje. Pasiūlyta
vietoje LDB administruojamų priemonių finansavimo, lėšas skirti modernių gamybinių įmonių
kūrimui. Atkreiptas dėmesys, kad, nepaisant BVP augimo, skurdas Lietuvoje nemažėja. Ypač didelė
problema – skurdas darbe, kai už kvalifikuotą darbą darbdavių mokamas atlyginimas vos didesnis už
minimalų mėnesinį darbo užmokestį.
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Nutarta bendru sutarimu įpareigoti ŠMM ir ŪM atstovų viename iš artimiausių Komiteto
posėdžių pristatyti veiksmų programos 1 prioriteto turinį, pažangą, 2014–2020 m. ES investicijų
svarbą reformoms ir aukštojo mokslo reformą.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/04/57 iki 00/57/06.
3. „Informacinės visuomenės skatinimas – vienas iš Susisiekimo ministerijos veiklos
prioritetų“ pristatymas.
S. Kerza pristatė veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
įgyvendinimo pažangą. Komiteto pirmininkės prašymu, K. Garuolienė trumpai pristatė kaip
įgyvendinamas e-sveikatos projektas.
Z. Gakova atkreipė dėmesį, kad veiksmų programos 2 prioriteto rodiklių pasiekimas yra labai
žemas, dėl to kyla rizika kitais metais netekti prioritetui numatytų rezervo lėšų. Šios dienos ir Metinės
apžvalgos renginio pristatymuose pasigedo platesnio požiūrio, vizijos, kaip sektorius gali prisidėti prie
Lietuvos ekonominės situacijos gerinimo, produktyvumo skatinimo, pridėtinės vertės kūrimo.
P. Vertelkai pasiteiravus dėl valstybės informacinių išteklių konsolidavimo įgyvendinimo, P.
Jakavonis ir S. Kerza informavo, kad projektas yra įtrauktas į valstybės strateginių projektų planą ir
artimiausiu metu, įforminus konkrečius sprendimus, bus sudarytos prielaidos efektyviam priemonės
įgyvendinimui. Šie klausimai paskatino diskusiją, kurioje pasisakė L. Maskaliovienė, K. Jankauskas,
R. Dilba, K. Rekerta ir A. Kikutis.
Pažymėta, kad dėl institucijų bendradarbiavimo stokos kyla rizika nepasiekti elektroninių
paslaugų našumo. Atkreiptas dėmesys dėl drausmės trūkumo, įgyvendinant strategijas. Pasiūlyta
taikyti personalinę atsakomybę dėl nepasiektų rezultatų, sutelkti proveržio grupę ir koncentruotis į
kokybę, o ne į spartą. Siekiant efektyvesnio sprendimų priėmimo, pabrėžta valstybės valdymo
tobulinimo būtinybė. Verslo atstovai pakviesti imtis lyderystės informacinės visuomenės skatinimo
srityje. Buvo paprašyta sudaryti sąlygas Smulkaus ir vidutinio verslo tarybai gauti prieigą prie
Tarpinstitucinės duomenų perdavimo sistemos. Buvo pažymėta, kad priemonės, skirtos skatinti
vartotojų procentinį didėjimą bendroje infrastruktūros struktūroje, yra numatytos Nacionalinėje
skaitmeninėje darbotvarkėje.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/57/18 iki 01/43/12.
4. Komunikacijos kampanijų sėkmės istorijų pristatymas.
A. Slapšienė bei D. Petrulevičius pristatė komunikacijos kampanijų sėkmės istorijas.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/43/45 iki 02/12/05.
5. Pasiūlymas Komiteto darbo reglamento keitimo.
N. Martinkėnienė pristatė siūlomą Komiteto darbo reglamento keitimą. Daugiausiai diskusijų
sukėlė pasiūlymas atsisakyti posėdžių protokolų, paliekant tik nutarimus, į kuriuos būtų įtraukiama
koncentruota informacija apie posėdžių metu vykusias diskusijas. Posėdžių garso įrašai būtų skelbiami
interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Diskusijų metu pasisakė: K. Rekerta, R. Dilba, K. Jankauskas, K. Marcelienė, I. Kiškis, Š.
Navickaitė-Dulaitienė, E. Dranseikaitė.
Diskusijų metu buvo pažymėta, kad reikalavimas rengti protokolus yra numatytas EK
deleguotame reglamente Nr. 240/2014 dėl Europos partnerystės elgesio kodekso, todėl buvo pasiūlyta
atsisakyti nutarimo, bet palikti protokolą. Reaguojant į šią pastabą buvo atkreiptas dėmesys į teismų ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės praktiką, kur protokolai neberašomi, naudojami garso įrašai ir
rašytinė nutariamoji dalis. Buvo sutarta rengti dokumentą, kuris galėtų būti pavadintas protokoliniu
nutarimu, kuriame būtų fiksuojamas diskusijų apibendrinimas ir svarbiausi posėdžio sprendimai ar
susitarimai.
Taip pat buvo išsakyti šie pasiūlymai: 1) vadovaujantis reglamentu Nr. 240/2014, pereiti nuo 10
kalendorinių prie 10 darbo dienų dokumentų pateikimo Komiteto nariams termino, 2) paskelbus
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posėdžio medžiagą interneto svetainėje apie tai el. paštu informuoti Komiteto narius, ypač tada, kai
medžiaga papildoma ar patikslinama, 3) pavesti sekretoriatui vykdyti priimtų sprendimų įgyvendinimo
kontrolės funkciją, 4) pavesti sekretoriatui Komiteto nariams teikti kitą, su veiksmų programa,
taisyklėmis susijusią, informaciją.
R. Dilba pažymėjo, kad įvertins pateiktus pasiūlymus, ar jie neišeina už sekretoriato
kompetencijos ribų. Taip pat pažymėjo, kad informacija apie renginius yra skelbiama interneto
svetainės www.esinvesticijos.lt renginių kalendoriuje. Pasiūlė Komiteto posėdžio metu pateikti
informaciją apie artimiausius renginius ES investicijų srityje.
Nutarta bendru sutarimu su išlyga2 pritarti Komiteto darbo reglamento keitimui.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/12/40 iki 02/35/59.
6. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
1) pasiūlymas dėl veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ konkretaus uždavinio 10.1.2 „Padidinti viešojo valdymo procesų
skaidrumą ir atvirumą“ Vidaus reikalų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 10.1.2-ESFAK-917 „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose skatinimo iniciatyvos“ trijų projektų atrankos kriterijų keitimo.
2) 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“ ŪM administruojamos priemonės Nr.
01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ keturių projektų atrankos kriterijų nustatymo.
3) 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“ ŪM administruojamos priemonės Nr.
01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ trijų projektų atrankos kriterijų nustatymo.
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“
konkretaus uždavinio 2.1.1 „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros
prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir
paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“ Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr.
02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
S. Kerza, M Varanauskas ir V. Sutkus džiaugėsi viešojo ir privataus sektoriaus glaudaus
bendradarbiavimo pavyzdžiu, teigiamai vertino visų Lietuvoje veikiančių operatorių įtraukimą į
studijos rengimo ir kitas projekto veiklas. Pažymėta, kad bendradarbiaujant su verslo atstovais, buvo
identifikuotos Lietuvos teritorijos, kurios ekonomiškai nėra patrauklios verslo investicijoms. Pabrėžta
projekto svarba regionų vystymo bei ryšio plėtros aspektais.
5) pasiūlymas 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“ Aplinkos ministerijos (toliau – AM) administruojamos priemonės
Nr. 05.1.1-APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ keturių projektų
atrankos kriterijų keitimo.
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Nuspręsta, kad bus rengiamas dokumentas (pavadintas nutariamuoju protokolu ar kitaip, suderinus su teisininkais),
kuriame bus fiksuojamas vykusių diskusijų apibendrinimas, sprendimai, svarbiausi susitarimai ir įpareigojimai.
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I. Kiškis informavo, kad po posėdžio medžiagos Komiteto nariams išsiuntimo, buvo nauja
redakcija išdėstytas priemonės strateginis dokumentas, t. y. keitėsi atrankos kriterijuose nurodytų
punktų turinys (vietoje 8 automobilių bus nupirkti 3, vietoje 3 saulės matavimo įrenginių bus nupirkti
5, o Vilniaus ir Palangos oro uostuose bus atnaujintos meteorologinių matavimų sistemos).
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/36/28 iki 02/49/27.
7. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos
išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.4.1 „Padidinti
kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą
apie juos supančią aplinką“ Ūkio ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808
„Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ keturių projektų atrankos kriterijų keitimo ir
trijų projektų atrankos kriterijų naikinimo.
R. Armonienė informavo, kad buvo atsižvelgta į EK pateiktas pastabas. Kilus klausimams (E.
Dranseikaitė) buvo pažymėta, kad priemonei skirta ~10 mln. eurų, e-rinkodaros priemonių yra keletas,
o jų suminis rodiklis atitinka veiksmų programos rodiklį.
G. Andriulioniui pasiūlius projektų atrankos kriterijuose palikti kriterijų, susijusį su Nacionalinės
pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstituciniu veiklos planu (toliau – TVP
„Kultūra“) arba sprendimą atidėti iki kito posėdžio, įvyko diskusija, kurioje Komiteto nariai apsikeitė
nuomonėmis.
Pasisakė G. Andriulionis, R. Armonienė ir D. Nazarovienė.
KM atstovai paaiškino, kad per dvejus metus yra įregistruoti 3 Unesco sertifikuoti kultūros
keliai, bet jų nepakanka konkurencingumui atrankos metu užtikrinti. Pasiūlyta bendradarbiauti su ŪM
ir specialiose darbo grupėse patvirtinti baigtinį kultūros kelių sąrašą. KM atstovai pasiūlė,
bendradarbiaujant su ŪM, vienoje iš darbo grupių aptarti ir patvirtinti kultūros kelių sąrašą. ŪM
atstovė paaiškino, kad norima skelbti kvietimą šiai priemonei, todėl informacijos bus laukiama iki
kvietimo paskelbimo. Priešingu atveju minėtas atrankos kriterijus bus eliminuojamas.
Nutarta bendru sutarimu:
1. pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo ir naikinimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede);
2. įpareigoti KM per dvi savaites nuo šio Komiteto posėdžio pateikti patvirtintą (-us) kultūros
kelių sąrašą (-us) ŪM ir FM, kuri minėtą informaciją pateiks susipažinti Komiteto nariams.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/49/27 iki 03/01/10.
8. Kiti klausimai.
Ministerijų atstovai R. Armonienė, D. Nazarovienė, V. Kovaliova, S. Kerza pristatė priemonių
pakeitimus, kurie netvirtinami Komiteto sprendimu:
1) priemonėse Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ ir Nr. 03.1.1-FM-F-817 „Verslumas FP“
po atliktų 2 ex-ante vertinimų papildytos remiamos veiklos bei didinama priemonėms skirta lėšų suma
atitinkamai 5 ir 14 mln. Eur;
2) priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“
atrankos kriterijuose nurodytas strateginis dokumentas išdėstytas nauja redakcija, praplečiant ir aiškiau
apibrėžiant priemonės galimų pareiškėjų ratą;
3) priemonėse Nr. 08.3.1-CPVA-V-610 ,,Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos
paslaugų infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 ,,Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos
gyvensenos skatinimas“ pasikeitė atrankos kriterijuose nurodytų strateginių dokumentų punktų turinys;
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4) priemonėje Nr. 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas,
skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ pasikeitė atrankos kriterijuose nurodytų strateginių
dokumentų punktų turinys.
Informacijos pristatymas paskatino pasisakyti K. Rekertą ir R. Dilbą.
EK atstovas atkreipė dėmesį, kad įranga iš Europos socialinio fondo lėšų neturėtų būti perkama
trumpesniam laikotarpiui nei jos naudingo tarnavimo laikas; įranga turi būti naudojama pagrindiniam
tikslui pasiekti. R. Dilba patikino, kad šis aspektas vertinimo metu bus atidžiai vertinamas. Taip pat
paprašė informuoti, kada ŪM bus pasiruošusi priemonės Nr. 01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“
įgyvendinimo rezultatus pristatyti Komitetui.
R. Dilba informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2017 m. gruodžio 14 d. ir, kad
reikia išrinkti Komiteto pirmininko pirmąjį pavaduotoją. Paprašė teikti Komiteto sekretoriatui
pasiūlymus dėl galimų kandidatų.
Nutarta bendru sutarimu įpareigoti ŪM informuoti FM, kada ŪM bus pasiruošusi priemonės Nr.
01.2.1-FM-F-816 „Technoinvestas“ įgyvendinimo rezultatus pristatyti Komitetui.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/01/10 iki 03/16/34.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20171117.mp3)
PRIDEDAMA. Priedas prie Komiteto 2017 m. lapkričio 17 d. posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44P-7 (29), 9 lapai.

Loreta Maskaliovienė

Komiteto pirmininkė

Sekretoriato vadovas

Ramūnas Dilba
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