PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2015 m. balandžio 23 d. posėdyje
(Patvirtinta posėdžio protokolu Nr. 44P-3
(5))

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. POSĖDŽIO
NUTARIMAS NR. 44P-3.1 (5)
Vilnius
Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
(toliau – veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) 2015 m. balandžio 23 d.
posėdžio protokolu Nr. 44P-3 (5), Komitetas n u t a r i a :
1. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.6.1 „Sumažinti miestuose
kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį“
priemonės Nr. 05.6.1-APVA-V-020 „Užterštų teritorijų tvarkymas“ projektų atrankos kriterijaus
nustatymo „Projekto atitiktis Užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2023 m. planui, patvirtintam Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-790 „Dėl užterštų teritorijų
tvarkymo 2013–2023 m. plano patvirtinimo“ (toliau – Užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2023 m.
planas)“.*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir projekto vykdytojas yra numatyti Užterštų teritorijų tvarkymo 2013–
2023 m. plano 2 priedo Cheminėmis medžiagomis užterštų urbanizuotų teritorijų tvarkymo sąraše.

2. pritarti siūlymui 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“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-017 „Visuomenės informavimas apie aplinką ir
aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto
atitiktis bent vienai Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos, patvirtintos
LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m.
viešinimo priemonių programos patvirtinimo“, priede pateikto įgyvendinimo priemonių plano
priemonei“.*
* Vertinama, ar projekto vykdytojas ir jam pavestos veiklos atitinka bent vieną Aplinkos sektoriaus 2014–
2020 m. viešinimo priemonių programos, patvirtintos LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. D1-
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238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ (toliau – programa),
priede pateikto įgyvendinimo priemonių plano priemonę, siekiant atitinkamo programos uždavinio:
 siekiant 1.1 uždavinio „Didinti gyventojų informuotumą apie aplinką ir jų aplinkosauginį sąmoningumą,
keisti ir ugdyti visuomenės mąstymą ir vartojimo kultūrą, skatinti tausiai naudoti turimus išteklius“:
1.1.1. informaciniai ir mokomieji renginiai: organizuoti seminarų, mokymų, parodų, konkursų, akcijų, vaikų,
jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų įtraukimą į aplinkos saugojimą ir kt. renginius;
1.1.2. leidiniai, spaudiniai ir dalomoji medžiaga: publikuoti informaciją laikraščiuose (specializuotoje,
nacionalinėje, regioninėje, rajoninėje spaudoje), žurnaluose, rengti ir platinti knygas, leisti ir platinti bukletus,
biuletenius, skrajutes, pažintinius–mokomuosius vadovus, lankstinukus, brošiūras, plakatus ir kt. specializuotą
aplinkosauginę medžiagą bei leidinius.
1.1.3. informacijos sklaida garso ir vaizdo priemonėse: sukurti ir transliuoti laidas / siužetus / reportažus
televizijoje ir radijuje, filmus ir kt.;
1.1.4. socialinė reklama: skleisti aplinkosauginę-mokomąją informaciją viešojoje erdvėje (lauko (išorinė)
reklama), spaudiniuose, leidiniuose, televizijoje ir radijuje, internetiniuose portaluose, vitrinose, stenduose ir kt.
reklamos priemonėse, didinant aplinkosauginį gyventojų sąmoningumą;
1.1.5. informacijos sklaida panaudojant informacijos ir ryšių technologijas (IRT): skleisti informaciją
internetiniuose portaluose ir mobiliose priemonėse, plėsti Aplinkos ministerijos svetainę atsižvelgiant į
visuomenės ir informacijos sklaidos poreikius;
 siekiant 2.1 uždavinio „Atnaujinti gamtos muziejus, zoologijos sodą, kitus aplinkosauginius ir
rekreacinius objektus bei jų ekspozicijas“:
2.1.1. Lietuvos zoologijos sodo atnaujinimas;
2.1.2. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas;
2.1.3. Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus atnaujinimas;
2.1.4. Lietuvos geologijos muziejaus reorganizavimas įkuriant Žemės gelmių informacijos centrą;
2.1.5. VĮ Dubravos eksperimentinės–mokomosios miškų urėdijos arboretumo, kuriame kaupiami, saugojami
ir eksponuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu vietinės ir įvežtinės dendrofloros augalai,
atnaujinimas;
 siekiant 2.2 uždavinio „Sukurti ir plėtoti informacinę–šviečiamąją infrastruktūrą, skatinančią saugoti ir
tausoti aplinką, užtikrinti visuomenės narių švietimą aplinkos būklės, bioįvairovės, kraštovaizdžio ir kt.
klausimais“:
2.2.1. informacinių–gamtosauginių ženklų, informuojančių visuomenę apie aplinkosaugos reikalavimus,
skatinančių ir ugdančių visuomenės narių sąmoningumą ir atsakingą elgesį gamtoje sukūrimas, gamyba ir
platinimas;
2.2.2. vaizdo kamerų įrengimas, priežiūra ir eksploatavimas užtikrinančių tiesioginę transliaciją iš Lietuvos
gamtos objektų / vietovių, informacijos publikavimą ir atnaujinimą garantuojantis nenutrūkstamas visuomenės
informavimas apie aplinką, jos būklę, biologinę įvairovę, kraštovaizdį ir kt.

3. 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-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto atitiktis 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), 227.1.6 ir (ar) 227.2.3 ir
(ar) 227.2.4 ir (ar) 227.6.1 papunkčiuose nustatytiems strateginiams atliekų tvarkymo uždaviniams“.*
*Vertinama, ar projekto veiklomis siekiama:
- VATP 227.1.6 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Skatinti gaminių
pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą“ įgyvendinimo;
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ir / arba
- VATP 227.2.3 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Sukurti komunalinių
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus“ įgyvendinimo;
ir / arba
- VATP 227.2.4 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Plėtoti rūšiuojamojo
atliekų surinkimo sistemas“ įgyvendinimo;
ir / arba
- VATP 227.6.1 papunktyje numatyto strateginio atliekų tvarkymo uždavinio „Didinti visuomenės
sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje“ įgyvendinimo“.

4. 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-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projekto atitiktis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020
metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. 366
„Projekto atitiktis savivaldybės atliekų tvarkymo planui, patvirtintam savivaldybės tarybos
sprendimu“.*
* Vertinama, ar projekto veiklos atitinka savivaldybės atliekų tvarkymo plano priemonių plane nurodytą
informaciją apie projekto veiklas.

5. 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-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
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.

6. pritarti siūlymui 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“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra” projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Atitikimas Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 , nuostatoms.“*
* Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos 69 punkto
įgyvendinimo, t. y. projektu turi būti didinamas šilumos perdavimo efektyvumas, nuosekliai gerinant šilumos
perdavimo infrastruktūrą.

7. pritarti siūlymui 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“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K3

102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra” projektų atrankos kriterijų nustatymo
„Projektas turi atitikti Investicinius planus, suderintus su šilumos tiekimo licenciją išdavusia
institucija.“*
* Kadangi šios priemonės tinkami pareiškėjai yra šilumos tiekimo įmonės, kurios pagal LR šilumos ūkio
įstatymą privalo turėti šilumos tiekimo licenciją ir yra reguliuojamos įmonės, projektui numatytos investicijos
turi būti suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK), jei šilumos tiekimo
įmonė realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus arba su savivaldybe, jei įmonė realizuoja mažiau nei
10 GWh šilumos per metus. Derinimas vykdomas, kad būtų užtikrintas investicijų poreikio pagrįstumas.
VKEKK ir savivaldybės suderina projektus, atsižvelgdamos į tam tikrus parametrus, tarp kurių yra ir kokybės
reikalavimų užtikrinimas, patikimumas ir saugumas. Suderinimas užtikrina, kad investicijos būtų nukreiptos
šilumos tiekimo sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti.

8. pritarti siūlymui 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“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra” projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Projektas, kuriuo modernizuojami senesni šilumos tiekimo tinklai.“*
* Projektų atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas
projektams, kuriais numatoma modernizuoti senesnius šilumos tiekimo tinklus, atsižvelgiant į jų statybos metus
ir lyginant keičiamų ruožų amžiaus svertinį vidurkį.

9. pritarti siūlymui 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“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra” projektų atrankos kriterijaus nustatymo
„Projektas, kuriuo modernizuojami nuostolingesni šilumos tiekimo tinklai.“*
*Projektų atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas
projektams, kuriais numatoma modernizuoti nuostolingesnius šilumos tiekimo tinklus, atsižvelgiant į juose
patiriamus šilumos nuostolius. Šilumos nuostoliai tiekimo tinkluose vertinami kaip procentinis skirtumas tarp
patiektos į tinklus ir vartotojų gautos šilumos hidrauliškai atskiroje šilumos tiekimo sistemoje, kurioje
planuojama vykdyti modernizaciją.

10. pritarti siūlymui 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“ priemonės
Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra” projektų atrankos
kriterijaus

nustatymo

„Projektai,

kuriuos įgyvendinus

labiau

sumažės

šilumos

nuostoliai

modernizuojamuose tinkluose.“*
* Projektų atrankos kriterijus bus taikomas tik projektų atrankos metu. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas
projektams, kuriuos įgyvendinus šilumos nuostoliai, apskaičiuoti vadovaujantis Šilumos tiekimo vamzdynų
nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu
Nr. 262, sumažės daugiau.

11. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.2.
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„Padidinti energijos vartojimo efektyvumą šilumos tiekimo srityje ir namų ūkiuose“ priemonės
Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra” projektų atrankos
kriterijaus nustatymo „Projektas prisideda prie konkrečios integruotų teritorijų vystymo programos
(toliau – ITVP) tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.“*
* Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurie prisidės prie konkrečios ITVP tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo. Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline teritorija
susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo. Jeigu
projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su tiksline teritorija ir prisideda prie
bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo, bus skiriami aukštesni balai. Informacijos
šaltiniai: paraiška, verslo planas, patvirtinta ITVP.

12. 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-605 ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ nuostatas.“*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
2014–2023 veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. V-815 „Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 veiksmų plano patvirtinimo“ 1
priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ 23.5,
23.6, 23.15, 24.1, 24.2.3, 24.2.4, 24.3, 24.4, 24.5, 24.10 punktuose.

13. 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. 08.4.2-CPVA-V-618 ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai
turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2020 m. veiksmų plano, patvirtintame
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815, 1 priedo
,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“
nuostatas.“*
* Vertinama, ar projekto veiklos ir pareiškėjai yra numatyti Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
2014–2020 m. veiksmų plano, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos
16 d. įsakymu Nr. V-815,1 priedo ,,Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo
didinimo krypties aprašas“ 23.1–23.3, 23.6, 23.8, 23.12–23.16, 24.6 punktuose.

14. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu” konkretaus uždavinio 8.1.1. „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų dalį
pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R5

407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai
turi atitikti Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų planą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 2 d. įsakymu
Nr. A1-175 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros veiksmų plano
patvirtinimo.“*
* Vertinama: projekto atitiktis bent vienam iš Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir
plėtros veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
balandžio 2 d. įsakymu Nr. A1-175 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo ir plėtros
veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), 9.1 – 9.6 papunkčiuose nurodytam uždaviniui; projekto
atitiktis Veiksmų plano 10 – 12 punktų reikalavimams; projekto atitiktis bent vienam iš 13.1 – 13.2
papunkčiuose nurodytų laukiamų rezultatų.

15. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu” konkretaus uždavinio 8.1.1. „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų dalį
pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas
turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinama: ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros
plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

16. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su

skurdu”

konkretaus

uždavinio

„Padidinti

8.1.2.

socialinio

būsto

prieinamumą

pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto
fondo plėtra“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Savivaldybių socialinio
būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192 „Dėl savivaldybių socialinio
būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų plano patvirtinimo.“*
*Vertinama: projekto, priklausomai nuo jame numatytų įgyvendinti veiklų pobūdžio, atitiktis
Savivaldybių socialinio būsto fondo plėtros 2015–2020 metais veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. A1-192 (toliau – Veiksmų planas), 7
punkte nurodytiems uždaviniams bei IV skyriuje nurodytiems reikalavimams projektams; taip pat vertinama ar
projektas prisideda siekiant Veiksmų plano V skyriuje nurodytų laukiamų rezultatų.

17. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su

skurdu”

konkretaus

uždavinio

„Padidinti

8.1.2.

socialinio

būsto

prieinamumą

pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms“ priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto
fondo plėtra“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti regiono plėtros planą,
patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinama: ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane
nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros
plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
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18. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.4.1. „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir
mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo „Projektai turi atitikti
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 (Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1- 584 redakcija), bent
vieną iš 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių (toliau – priemonės).“*
*Vertinama, ar pareiškėjai ir projektai atitinka bent vienos iš Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
plano 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių aprašymus, tikslines grupes, siekiamus
rezultatus ir vykdytojus.

19. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.2 „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių” priemonės Nr. 09.2.2ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“
projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Gabių ir talentingų vaikų paieškos,
atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-38 „Dėl gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų
šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.“*
*Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Gabių ir talentingų vaikų paieškos,
atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014-2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38
„Dėl gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo
didinimo 2014-2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 2.1.1., 2.2.1, 2.3.1., 2.4.1, 2.5.1., 3.1.1.,
3.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: gabių ir talentingų mokslui vaikų
paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas.

20. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.2.2 „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių” priemonės Nr. 09.2.2ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis gerinimas“
projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektai turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. V-808 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
nuostatas.“*
7

* Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-808
„Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio
ugdymo plėtros 2014 – 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5.,
1.3.6., 2.1.1., 2.1.2. papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją.
Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:
- mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir
savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo
poreikių mokinių grupėmis tobulinimas ir (arba);
- priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją
palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.

21. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo
rinkos ir visuomenės poreikiams padidinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą”
priemonės Nr. 09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo didinimas“ 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 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“, 1.1.3. priemonės 1.1.3.5 veiksmą ir nurodytą
pareiškėją.

22. pritarti siūlymui 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“ priemonės Nr. 09.4.3ESFA-K-805 „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ projektų atrankos kriterijaus keitimo „Pareiškėjas
yra užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas
privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką.“*
*Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė), pagal pateiktus dokumentus tikrinama pareiškėjo
registracijos vieta užsienio valstybėje.
Kai pareiškėjas yra užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis
asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, tikrinama pagal pateiktus dokumentus užsienio
investuotojo registracijos vieta užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikoje įsteigto privataus juridinio asmens
registracijos duomenys VĮ Registrų centre ir užsienio investuotojo daroma įtaka pareiškėjui.
Lemiama įtaka suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatyme: lemiama
įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl
kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties.
23. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
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sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų
vystymas. II“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi būti vykdomas pereinamojo
laikotarpio tikslinėse teritorijose – 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtose probleminėse
teritorijose – Druskininkų, Lazdijų rajono, Jonavos rajono, Skuodo rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio
rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Jurbarko rajono, Ignalinos rajono, Šalčininkų
rajono, Švenčionių rajono savivaldybėse.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektą planuojama įgyvendinti
pereinamojo laikotarpio tikslinėje teritorijoje – 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išskirtose
probleminėse teritorijose – Druskininkų, Lazdijų rajono, Jonavos rajono, Skuodo rajono, Pasvalio rajono,
Rokiškio rajono, Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono, Jurbarko rajono, Ignalinos rajono, Šalčininkų
rajono, Švenčionių rajono savivaldybėse.

24. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų
vystymas. II“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti regiono plėtros planą,
patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

25. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų
vystymas. II“ projektų atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį
veiklos planą.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.

26. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 “Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų
atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi būti vykdomas didžiojo miesto (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Panevėžio, arba Šiaulių) tikslinėje (-ėse) teritorijoje (-ose), kuri (-ios) nustatyta (-os)
atitinkamo miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje.“*
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*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektą planuojama įgyvendinti
atitinkamo didžiojo miesto integruotoje teritorijų vystymo programoje nustatytoje (-ose) tikslinėse teritorijoje (ose).

27. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 “Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų
atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros
tarybos sprendimu.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.

28. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 “Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų
atrankos kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.“*
* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.

29. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 “Miestų kompleksinė plėtra“ projektų atrankos
kriterijaus nustatymo „Projektas turi būti vykdomas tikslinėje teritorijoje, išskirtoje Vidaus reikalų
ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų,
turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų.“*
*Vertinant atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projektas bus vykdomas tikslinėje teritorijoje,
išskirtoje Vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo
iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“.

30. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo
darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 “Miestų kompleksinė plėtra“ projektų atrankos
kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos
sprendimu.“*
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* Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto
veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo
dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių.
31. pritarti siūlymui dėl veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo

darbo rinkoje skatinimas“ konkretaus uždavinio 7.1.1 „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti
sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose
(miestuose)“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 “Miestų kompleksinė plėtra“ projektų atrankos
kriterijaus nustatymo „Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą.“*
*Vertinant projekto atitiktį projektų atrankos kriterijui, vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto
veiklos, finansavimo dydis ir šaltiniai atitinka savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės aprašyme
pateiktą informaciją apie priemonės vykdytoją, jam pavestą įgyvendinti veiklos sritį, priemonės finansavimo
dydį ir šaltinius.

Komiteto pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

11

