2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO
2014 M. LAPKRIČIO 13 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Vilnius
Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras (2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – Komiteto) pirmininkas).
Posėdžio sekretorė – Lina Petkutė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
valdymo departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyviai:
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovai:
1.
Nicola de Michelis – Europos Komisija;
2.
Zaliwska Dorota Kalina – Europos Komisija;
3.
Boris Luis – Europos Komisija;
4.
Guobienė Ieva –– Europos Komisija;
5.
Sens Laurent – Europos Komisija;
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Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
Balkevičius Petras – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
Balsėvič Eleonora – VšĮ "Europos socialinio fondo agentūra";
Balza Raimundas – Lietuvos muziejų asociacija;
Bartkevičius Laisvūnas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Bečelienė Jūratė – Užsienio reikalų ministerija;
Besagirskas Sigitas – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Bingelis Eitvydas – Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
Česonis Povilas – VšĮ "Europos socialinio fondo agentūra";
Dargužas Gvidas – UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra";
Daugalienė Vilma – Žemės ūkio ministerija;
Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
Dvilaitis Vidmantas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
Gabartaitė Kristina – UAB "Viešųjų investicijų plėtros agentūra";
Genevičius Algirdas – Aplinkos ministerija;
Greičiuvienė Violeta – Energetikos ministerija;
Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
Jarockis Romas – Kultūros ministerija;
Karlonas Arūnas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
Kašubienė Lidija – VšĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra";
Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;

Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.
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Leichteris Edgaras – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
Levickis Vaidotas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
Mecajeva Liudmila – Lietuvos moterų lobistinė organizacija;
Migaliova Dana – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“;
Nienius Darius – Žemės ūkio ministerija;
Paltanavičius Gintautas – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
Paukštys Ignas – VšĮ "Lietuvos verslo paramos agentūra";
Petraitienė Irena – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Plečkaitis Andrius – asociacija „Infobalt“;
Plikšnys Arūnas – Vidaus reikalų ministerija;
Railaitė Aušra – Transporto investicijų direkcija;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija;
Spruogis Aleksandras – Energetikos ministerija;
Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Šiškauskienė Evalda – Lietuvos Respublikos turizmo rūmai;
Tuminas Kastytis – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Vaitkus Rimantas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Varna Aleksas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
Vitkauskas Aloyzas – Finansų ministerija;
Želionis Audrius – Finansų ministerija;
Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga.

Kiti posėdžio dalyviai:
1.
Adomavičienė Renata – Finansų ministerija;
2.
Aidietienė Kristina – Finansų ministerija;
3.
Andreliūnaitė Aušrinė – Vilniaus edukologijos universitetas.
4.
Antanaitis Aurimas – Finansų ministerija;
5.
Arlauskas Kazimieras – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
6.
Baniūnas Paulius – Finansų ministerija;
7.
Baronaitė Agnė – Finansų ministerija;
8.
Bogušienė Laura – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
9.
Burakienė Danutė – Finansų ministerija;
10.
Celova Olga – Ūkio ministerija;
11.
Čepokienė Lina – VšĮ "Centrinė projektų valdymo agentūra";
12.
Daukilaitė Simona – Finansų ministerija;
13.
Ivaščenko Vaida – Finansų ministerija;
14.
Jasaitienė Emilija – Valstybės kontrolė;
15.
Jermakovičiūtė Karolina – Finansų ministerija;
16.
Kazlauskaitė Agnė – Finansų ministerija;
17.
Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
18.
Kvietkė Julija – Finansų ministerija;
19.
Laurinavičienė Edita – Sveikatos apsaugos ministerija;
20.
Liudavičienė Neringa – Finansų ministerija;
21.
Marinėnienė Rima – Finansų ministerija;
22.
Mikalauskas Saulius – Lietuvos meškeriotojų sąjunga;
23.
Mocevičius Nerijus – Finansų ministerija;
24.
Morkevičiūtė Dovilė – Finansų ministerija;
25.
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
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Nazarovienė Daiva – Kultūros ministerija;
Pareščius Marius – Kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Perevičiūtė Laura – Finansų ministerija;
Petkutė Lina – Finansų ministerija;
Rupšytė Dovilė – Finansų ministerija;
Samarin Kiril – Finansų ministerija;
Sidaravičius Tadas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
Vaitkevičienė Viktorija – UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA);
Valūnė Eglė – Aplinkos ministerija;
Zimina Žana – Finansų ministerija;
Žirgulevičiūtė Akvilė – Finansų ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Komiteto funkcijų pristatymas, Komiteto darbo reglamento pristatymas ir tvirtinimas,
Komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimas;
3. Šeštosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos pristatymas;
4. Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos apžvalga, pasiruošimo 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui
pristatymas;
5. Veiksmų programos vertinimo plano pristatymas ir tvirtinimas;
6. Projektų atrankos kriterijų teisinis reglamentavimas, projektų atrankos metodika ir
projektų atrankos kriterijų nustatymo pristatymas ir tvirtinimas;
7. Išankstinis finansinių priemonių vertinimas.

1. SVARSTYTA. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino visus dalyvius susirinkus į pirmąjį
Komiteto posėdį ir pristatė posėdžio darbotvarkės projektą.
Europos Komisijos Regioninės politikos generalinio direktorato Integralaus augimo, miesto ir
teritorinės plėtros ir Šiaurės Europos padalinio direktorius Nicola de Michelis pasveikino Komiteto
narius, pasidžiaugė sėkmingi patvirtinta 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų
investicijų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa) ir palinkėjo tolesnio produktyvaus
bendradarbiavimo.
2. SVARSTYTA. Komiteto funkcijų pristatymas, Komiteto darbo reglamento pristatymas
ir tvirtinimas, Komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimas
Finansų ministerijos atstovė Lina Petkutė pristatė Komiteto funkcijas, darbo reglamentą ir
preliminarų Komiteto 2014 m. ir 2015 m. susitikimų tvarkaraštį (pridedama).
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Finansų ministerijos atstovė Loreta Maskaliovienė padėkojo Komiteto nariams už pateiktas
konstruktyvias pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbo reglamento projektui ir pažymėjo, kad, kaip
buvo nurodyta pristatyme, į pastabas buvo pilnai arba iš dalies atsižvelgta. Taip pat pažymėjo, kad
e.parašo priėmimo ir siuntimo techninės galimybės bus išanalizuotos artimiausiu metu ir Komiteto
nariai bus apie jas informuoti.
Nicola de Michelis, atsižvelgdamas į gerąją praktiką, pasiūlė Komiteto susitikimus rengti bent du
kartus per metus. Taip pat pastebėjo, kad dėl didelės Komitetui teikiamų dokumentų apimties ir
siekiant geresnio susipažinimo su teikiama informacija, Komiteto posėdžiui skirta medžiaga turėtų būti
teikiama Komiteto nariams ne prieš 5 darbo dienas, kaip numatyta Komiteto darbo reglamente, o prieš
14 darbo dienų iki Komiteto posėdžio.
Aloyzas Vitkauskas pateikė kompromisinį pasiūlymą – medžiagą Komiteto nariams teikti 10
kalendorinių dienų iki posėdžio.
Europos Komisijos atstovai liko prie savo pozicijos, kad dokumentai Komiteto posėdžiui turėtų
būti pateikti prieš 10 darbo dienų.
Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato atstovas
Laurent Sens teiravosi, kaip numatoma taikyti lyčių lygybės ir nediskriminacijos principus Komiteto
veikloje.
Loreta Maskaliovienė atsakydama pažymėjo, kad šie horizontalūs principai taikomi Komiteto
veikloje, nes Komiteto sudėtyje yra Neįgaliųjų asociacijos, Moterų informacijos centro ir Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovų.

NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pritarti Komiteto darbo reglamentui ir preliminariam
Komiteto 2014 m. ir 2015 m. susitikimų tvarkaraščiui.
Aloyzas Vitkauskas atkreipė dėmesį, kad remiantis Komiteto darbo reglamentu, pirmajame
Komiteto posėdyje iš socialinių ir ekonominių partnerių renkamas pirmasis Komiteto pirmininko
pavaduotojas, kurio kandidatūrą siūlo Komiteto pirmininkas. Atsižvelgdamas į turimą patirtį ir
kompetenciją, Aloyzas Vitkauskas Komiteto pirmininko pirmuoju pavaduotoju pasiūlė tapti
asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktoriui Edgarui Leichteriui.
Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius Edgaras Leichteris paskatino socialinius ir
ekonominius partnerius aktyviai dalyvauti projektų atrankos kriterijų svarstymuose, gilintis į teikiamas
vertinimo ataskaitas ir Komiteto posėdžių metu betarpiškai bendrauti su ministerijų atstovais rūpimais
klausimais.
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta skirti Edgarą Leichterį Komiteto pirmininko pirmuoju
pavaduotoju dviejų metų terminui.
3. SVARSTYTA. Šeštosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos
pristatymas
Nicola de Michelis pristatė Šeštają ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą
(pridedama).
4. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties ir 2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos apžvalga, pasiruošimo 2014–2020 m. finansavimo
laikotarpiui pristatymas
Finansų ministerijos atstovas Ramūnas Dilba pristatė Lietuvos Respublikos Partnerystės sutarties
(toliau – Partnerystės sutartis) Veiksmų programos apžvalgą, pasiruošimą 2014–2020 m. finansavimo
laikotarpiui (pridedama).
Loreta Maskaliovienė papildydama, pažymėjo, kad pasibaigus 2014–2020 m. finansiniam
laikotarpiui, Lietuvai skiriama ES investicijų dalis sumažės dėl tikėtino šalies ekonominio augimo,
todėl jau dabar reikia kurti rezervinius fondus, kurie generuos grąžą ilguoju laikotarpiu. Taip pat
Loreta Maskaliovienė pažymėjo, kad žvelgiant į 2007–2013 m. patirtį, finansinių priemonių, lyginant
su subsidijomis, teikiama nauda didesnė, kadangi dėl atsakingesnio požiūrio į skolintus pinigus
projektų vykdytojai, verslas ir viešasis sektorius elgiasi daug atsakingiau, to pasekoje projektų
pelningumas kur kas didesnis.
Kęstutis Jankauskas pažymėjo, kad visi projektų finansavimo sąlygų aprašai prieš patvirtinimą
privalo būti pristatyti ir suderinti su socialiniais ir ekonominiais partneriais. Taip pat Kęstutis
Jankauskas teiravosi, kurios ministerijos yra pateikusios derinti projektų įgyvendinimo planus.
Loreta Maskaliovienė atsakydama informavo, kad priemonių įgyvendinimo planus yra
pateikusios Ūkio, Energetikos ir Švietimo ir mokslo ministerijos.
Lietuvos moterų lobistinės organizacijos atstovė Liudmila Mecajeva padėkojo už Lietuvos
moterų lobistinės organizacijos įtraukimą į Komiteto sudėtį ir teiravosi, pagal kokius Veiksmų
programos prioritetus ir uždavinius bus teikiamos investicijos moterų ir vyrų lygių galimybių
užtikrinimui. Taip pat teiravosi, kada bus paskelbti pirmieji konkursai, skirti moterų ir vyrų lygių
galimybių priemonių įgyvendinimui.
Ramūnas Dilba atsakydamas informavo, kad rengiant Partnerystės sutartį ir Veiksmų programą
buvo atsižvelgta į lyčių lygybės principą. Šio principo įgyvendinimui skirtas Veiksmų programos 7
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prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ atitinkamas konkretus
uždavinys.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Laisvūnas Bartkevičius papildė, kad visose Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos rengiamose priemonėse yra laikomasi nediskriminavimo ir lyčių
lygybės principų, o dėl tikslesnių priemonių maloniai pasiūlė kreiptis į Socialinės apsaugos ir darbo
ministeriją.
Edgaras Leichteris pritarė Kęstučio Jankausko išsakytai pastabai dėl būtinybės projektų
finansavimo sąlygų aprašus derinti su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir teiravosi, kaip išsikelti
ambicingus, tačiau saugius ir pasiekiamus rodiklius.
Ramūnas Dilba informavo, kad Veiksmų programoje yra pateikti rodikliai ir jų reikšmės, kurių
nustatymui buvo skiriamas didelis dėmesys, įvertinant rodiklio reikšmės pagrindimą, 2007–2013 m.
patirtį ir atsižvelgiant į kitas aplinkybes bei jų įtaką.
5. SVARSTYTA. Veiksmų programos vertinimo plano pristatymas ir tvirtinimas
Finansų ministerijos atstovė Danutė Burakienė pristatė 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų
panaudojimo vertinimo planą (toliau – vertinimo planas) (pridedama).
Loreta Maskaliovienė papildydama pasiūlė socialiniams ir ekonominiams partneriams aktyviau
domėtis ir siūlyti naujus vertinimus.
Edgaras Leichteris paskatino socialinius ir ekonominius partnerius ne tik gilintis į teikiamus
vertinimus, bet taip pat aktyviai dalyvauti juos atliekant.
Vyriausybės kanceliarijos atstovė Ana Stankaitienė atkreipė dėmesį, kad būtina užtikrinti
glaudesnį ryšį su kitais, ne tik pagrindiniais strateginiais dokumentais, tokiais kaip strategija Europa
2020, Nacionalinė pažangos programa, Nacionalinė reformų darbotvarkė ir kita. Ana Stankaitienė
pažymėjo, kad Vyriausybės kanceliarija savo nuožiūra bando įsitraukti į vertinimus ir pasiūlė
partneriams naudoti jų atstovavimą kaip kanalą, per kurį galima išplėsti vertinimų spektrą, atitinkantį
partnerių reikalavimus.
Danutė Burakienė pažymėjo, kad vertinimų sąrašas yra preliminarus ir bus tikslinamas
metiniuose vertinimo planuose, juos aptarus Vertinimo koordinavimo grupės posėdyje ir kiekvienai
ministerijai pateikus vertinimo poreikio paraišką. Taip pat Danutė Burakienė atkreipė dėmesį, kad
vertinimų kokybei užtikrinti bus sudaromos priežiūros komisijos, kurios atliks vertinimų įgyvendinimo
priežiūrą nuo įvadinės ataskaitos iki galutinių rezultatų priėmimo. Ekonominiai ir socialiniai partneriai
bus kviečiami dalyvauti priežiūros komisijų darbe ir aktyviai išsakyti savo nuomonę. Be to, ji
informavo ekonominius ir socialinius partnerius apie galimybę dalyvauti Vertinimo koordinavimo
grupės veikloje.
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pritarti vertinimo planui.
6. SVARSTYTA. Projektų atrankos kriterijų teisinis reglamentavimas, projektų atrankos
metodika ir projektų atrankos kriterijų nustatymo pristatymas ir tvirtinimas
Finansų ministerijos atstovė Žana Zimina pristatė projektų atrankos kriterijų teisinį
reglamentavimą ir projektų atrankos metodiką (pridedama).
Danutė Burakienė pristatė pasiūlymą dėl Veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama,
skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti” konkretaus uždavinio 12.2 „Užtikrinti ES
fondų investicijų vertinimą“ priemonės 12.2-CPVA-V-203 „ES fondų investicijų vertinimas“
projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto pareiškėjui pavesta organizuoti ES fondų investicijų
vertinimus Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą“ 6.12 ir 4.16.5.3 papunkčiuose“.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pritarti siūlymui dėl Veiksmų programos 12 prioriteto
„Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti” konkretaus uždavinio
12.2 „Užtikrinti ES fondų investicijų vertinimą“ priemonės 12.2-CPVA-V-203 „ES fondų
investicijų vertinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto pareiškėjui pavesta
organizuoti ES fondų investicijų vertinimus Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą,
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl
atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 6.12 ir 4.16.5.3 papunkčiuose“.
7. SVARSTYTA. Išankstinis finansinių priemonių vertinimas
Loreta Maskaliovienė ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ direktorius Gvidas
Dargužas pristatė Išankstinį finansinių priemonių vertinimą (pridedama).
Lietuvos verslo paramos agentūros atstovas Ignas Paukštys teiravosi, ar planuojamos papildomos
priemonės atliekamų rangos darbų kokybės užtikrinimui. Taip pat teiravosi, kokias galimų netekčių
rizikas nusimato fondas ir koks bus valdytojo gaunamas užmokestis.
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Loreta Maskaliovienė atsakydama informavo, kad Aplinkos ministerija ir Būsto energijos
taupymo agentūra (toliau – Beta) skiria didelį dėmesį atliekamų darbų kokybei, yra griežtinami
teisiniai reglamentavimai, ir Beta pati aktyviai dalyvauja prižiūrint atliekamus darbus bei jų kokybę.
Taip pat atsižvelgus į jau renovuotų namų rezultatus, teikiami energijos sutaupymai viršija lūkesčius.
Loreta Maskaliovienė pažymėjo, kad darbų kokybė priklauso nuo rinkos pasiūlos ir galimybės
pritraukti užsienio rangovus, taip išsprendžiant darbų rangovų trūkumą, o valdymo mokestis
nustatomas maksimalus, atsižvelgiant į ES reglamentuose nustatytus reikalavimus. Konkretus
užmokesčio dydis nustatomas derantis ir perkant tarpininkus bei finansines įstaigas, kurios siūlo savo
finansinį administravimo mokestį ir paskaičiavimus.
Gvidas Dargužas pažymėjo, kad siūlomo ESCO modelio esmė yra viešoji-privačioji partnerystė,
kuri padeda pasiekti rizikos pasidalinimą. Šis modelis leidžia užtikrinti aukštą darbų kokybę.
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovas Arūnas Komka paprašė patikslinti viešųjų
pastatų sąvoką, įvardinant, ar ji apima aukštųjų mokyklų administracinius ir mokomuosius pastatus.
Gvidas Dargužas informavo, kad centrinės valdžios viešųjų pastatų sąrašą, tirtina Energetikos
ministerija, atsižvelgdama į ES teisės aktų reikalavimus, kuriuose nurodyta, jog šalis privalo užtikrinti
ne mažiau kaip 3% viešųjų pastatų renovaciją per metus.
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Rimantas Čapas teiravosi, ar savivaldybės pagal
siūlomą pastatų renovacijos modelį turės skolintis pinigus iš bankų ir prisidėti bendrojo finansavimo
lėšomis prie projektų įgyvendinimo.
Gvidas Dargužas informavo, kad savivaldybių pastatų renovacijos dalis yra daliniai išanalizuota,
nustatyti rinkos trūkumai ir nepakankamumas, tačiau finansiniai produktai, administravimo struktūra
šioje išankstinėje analizėje nėra pasiūlyta, tai numatoma padaryti iki šių metų pabaigos.
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