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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.
Dranseikaitė Edita,
2.
Rekerta Kęstutis,
3.
Sens Laurent.
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Ablingienė Vida – Lietuvos savivaldybių asociacija;
2.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
3.
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
4.
Augustinienė Vida – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
5.
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
6.
Baliukonienė Aušra – Finansų ministerija;
7.
Balkevičius Petras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
8.
Baniūnas Paulius – Finansų ministerija;
9.
Banys Jūras – Lietuvos mokslų akademija;
10. Beiliūnienė Inga – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
11. Bingelis Eitvydas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
12. Buckienė Ernesta – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
13. Budraitis Viktoras – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
14. Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
15. Čimolauskaitė Živilė – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
16. Dargužas Gvidas – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
17. Dilba Ramūnas – Energetikos ministerija;
18. Dilba Rimvydas – Kultūros ministerija;
19. Dragūnas Arvydas – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
20. Greičiuvienė Violeta – Energetikos ministerija;
21. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
22. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
23. Kimtys Gintas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
24. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
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Kliopova Irina – Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas;
Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
Kvieskienė Giedrė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Laurinavičienė Edita – Sveikatos apsaugos ministerija;
Levickis Vaidotas – Lietuvos darbdavių konfederacija;
Liutikas Darius – Žemės ūkio ministerija;
Liubauskaitė Lina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
Muliuolis Vytis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Paškevičiūtė Lina – Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“;
Paškevičius Raimondas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
Pautienius-Želvys Aurimas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Pūrienė Alina – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;
Radikaitė Asta – Užsienio reikalų ministerija;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslo taryba;
Regelskis Edvinas – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklas;
Rojaka Jakaterina – Ekonomikos ir inovacijų ministerija;
Tamulevičius Tautvydas – Vidaus reikalų ministerija;
Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Vansavičius Vidmantas – Aplinkos ministerija;
Vizbaraitė Eglė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“,
Želionis Audrius – Finansų ministerija.

Kiti posėdžio dalyviai:
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10.
11.
12.
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17.
18.
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Archipovaitė Elena – Aplinkos ministerija;
Bereišis Audrius – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Burakienė Danutė – Finansų ministerija;
Butrimė Asta – Finansų ministerija;
Celova Olga – Ekonomikos ir inovacijų ministerija;
Daukilaitė-Džibladzė Simona – Finansų ministerija;
Duchovskienė Zita – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
Glodenis Algirdas – Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
Jatkauskas Jonas – BGI Consulting;
Kadys Linas – Ekonomikos ir inovacijų ministerija;
Kazickienė Laurita – Finansų ministerija;
Liatkovskienė Akvilė – Finansų ministerija;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Pakalniškis Algminas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
Patapienė Irma – Finansų ministerija;
Popovienė Vilma – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
Sabaitė-Želvienė Jolanta – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
Siniauskas Arūnas – Valstybės kontrolė;
Šarkauskaitė Eglė – Vidaus reikalų ministerija;
Šemetienė Vilija – Finansų ministerija;
Tulaitė Ramunė – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Vaičiūnienė Jolanta – Finansų ministerija;
Vasiliauskas Jurgis – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
Zigmantaitė Vaida – Finansų ministerija;
Žukauskaitė Vaida – Finansų ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1.
Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas,
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pristatymas „Europos Sąjungos investicijų į regioninę plėtrą ir jų poveikio gyvenimo
kokybės pokyčiams vertinimas: gyvenimo kokybės matavimas planuojant
savivaldybės investicinę politiką“,
Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos pristatymas,
2014–2020 m. verslo finansavimo išankstinio vertinimo atnaujintos ataskaitos
pristatymas,
Preliminaraus 2019 m. Komiteto posėdžių tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas;
Strateginio planavimo reformos pristatymas;
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis;
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis;
Kiti klausimai.

SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Komiteto pirmininkė pristatė posėdžio darbotvarkę.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/01/30.
2. Pristatymas „Europos Sąjungos investicijų į regioninę plėtrą ir jų poveikio gyvenimo
kokybės pokyčiams vertinimas: gyvenimo kokybės matavimas planuojant savivaldybės
investicinę politiką“.
Finansų ministerijos atstovė V. Šemetienė ir BGI Consulting ekspertas, direktorus J.
Jatkauskas pristatė Europos Sąjungos investicijų į regioninę plėtrą ir jų poveikio gyvenimo kokybės
pokyčiams vertinimo rezultatus.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, J. Jatkauskas, E. Dranseikaitė, T. Tamulionis, V.
Muliuolis.
Jos metu EK atstovė E. Dranseikaitė pažymėjo, kad ši analizė bei visi kiti iki šiol atlikti
vertinimai rodo, kad trūksta tvarių ir gerai apgalvotų regioninių strategijų, o teritorinės investicijos
Lietuvoje vykdomos principu „iš viršaus į apačią“ ir daugeliu atveju yra nulemtos sektorinių interesų.
Pažymėjo, kad labai svarbu į tai atsižvelgti būtent šiuo metu planuojant investicijas po 2020 metų.
Reikalinga vadovautis išryškintais probleminiais kiekvieno regiono aspektais ir siekti, kad laiku ir
tinkamai parengtos strategijos įdėtų savo indėlį į būsimą veiksmų programą. Pasiūlė EK pagalbą šioje
srityje.
Diskusijoje buvo pažymėta, kad pristatyti gyvenimo kokybės indeksai galėtų padėti geriau
identifikuoti problemines vietas regionuose ir būti papildoma priemonė prioritetus rengiant laikantis
principo „iš apačios į viršų“ bei regionų plėtros planus integruojant į bendrą valstybės strateginio
planavimo sistemą. Taip pat buvo aiškinamasi, kaip vertinime atsispindėjo socialinės atskirties
mažinimo aspektas.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/01/54 iki 00/44/30.
3. Veiksmų programos įgyvendinimo pažangos pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė V. Žukauskaitė pristatė veiksmų programos įgyvendinimo pažangą.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, E. Dranseikaitė, L. Sens. Paprašyta viename iš
artimiausių Komiteto posėdžių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų pristatyti Jaunimo
užimtumo iniciatyvos (JUI) įgyvendinimo rezultatus bei atlikto ESF paramos ir JUI veiksmingumo,
efektyvumo ir poveikio vertinimo rezultatus.
EK atstovė E. Dranseikaitė atsižvelgdama į tai, kad pagrindinis veiksmų programos pažangos
proveržis įvyko paskutiniais 2018 m. mėnesiais, pasiūlė stebėti ir vertinti, kokios tendencijos
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konkrečiuose sektoriuose bus visų metų eigoje. Pabrėžė, kad veiksmų programos 7 prioritete beveik 95
proc. investicijų yra skirti regionų gyvenimo kokybės gerinimui ir ekonominio augimo didinimui.
Integruotos teritorinės investicijos yra skirtos remti savivaldybių miestų investicijų programas ir
didžiąja dalimi dėl nesėkmingo įgyvendinimo atsakomybė tenka didiesiems miestams. Šiuo atveju
problemų dėl administracinių gebėjimo trūkumo neturėtų kilti, todėl reikėtų įvertinti investicijų
finansavimo sąlygas, ar jos atitinka suplanuotus miestų investicinius poreikius ir atitinkamai atlikti
reikalingus pakeitimus veiksmų programoje.
Komiteto pirmininkė pažymėjo, kad daugiausia problemų didiesiems miestams kyla
įgyvendinant didelės apimties projektus, pasirenkant naujus investavimo būdus bei atliekant viešųjų
pirkimų procedūras.
EK atstovas L. Sens pabrėžė, kad nepaisant noro skirti kuo daugiau dėmesio lankstumui, labai
svarbu turėti omenyje strateginius tikslus bei Europos Tarybos šalies rekomendacijose Lietuvai ne
vienerius metus teikiamas rekomendacijas dėl problemų sveikatos apsaugos ir švietimo srityse. Puiku,
kad yra pasiektas proveržis šiose srityse, bet svarbu, kad šios tendencijos ir toliau būtų išlaikomos tiek
politiniu, tiek investiciniu aspektu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/44/41 iki 01/05/02.
4. 2014–2020 m. verslo finansavimo išankstinio vertinimo atnaujintos ataskaitos
pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė L. Kazickienė pristatė atnaujintą 2014–2020 m. verslo finansavimo
išankstinio vertinimo ataskaitą.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/05/18 iki 01/10/28.
5. Preliminaraus 2019 m. Komiteto posėdžių tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas
Finansų ministerijos atstovė N. Martinkėnienė pristatė pasiūlymą dėl preliminaraus Komiteto
posėdžių 2019 metais grafiko.
Diskusijoje pasisakė V. Levickis, K. Jankauskas, L. Maskaliovienė, S. Daukilaitė-Džibladzė,
E. Urbonienė, E. Dranseikaitė, E. Bingelis, A. Glodenis.
Jos metu buvo iškeltas klausimas dėl partnerių nusišalinimo esant viešų ir privačių interesų
konfliktui. Pasiūlyta keisti Komiteto darbo reglamento nuostatą ir leisti parneriams klausimo
svarstyme dalyvauti, t. y. teikti pastabas ir pasiūlymus konkrečiu klausimu, tačiau nuo balsavimo
nusišalinti.
EK atstovė E. Dranseikaitė pasiūlė laikytis praėjusių metų posėdžių praktikos ir Komiteto
posėdžiuose svarstyti ne tik privalomas temas, bet taip pat įtraukti ir klausimus, susijusius su
konkrečiais sektoriais ir jų kontekstu (švietimas, sveikatos pasauga). Labai naudinga matyti šių
sektorių pažangą ir tolimesnius planuojamus veiksmus. Taip pat paprašyta įtraukti Sumanios
specializacijos klausimą, pristatant naujus pasiūlymus ir kaip jie atsilieps tolesnėms investicijoms bei
veiksmų programai. Informavo, kad šiais metais laukia labai aktyvus derybų procesas dėl naujos
finansinės perspektyvos programos. Numatoma, kad kovo-gegužės mėn. laikotarpyje įvyks pirmasis
renginys – bus pristatomi pirminiai EK pasiūlymai dėl 2021–2027 m. programos – ir Komiteto nariai
bus kviečiami jame dalyvauti.
Nutarta bendru sutarimu pritarti preliminariam Komiteto posėdžių grafikui 2019 metams.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/10/38 iki 01/31/54.
6. Strateginio planavimo reformos pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė A. Butrimė pristatė valstybės Strateginio planavimo reformą.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, A. Butrimė, V. Ablingienė, R. Dilba, P. Česonis, E.
Urbonienė.
Jos metu aptarta, kokiu būdu bus siekiama valstybės nepriklausomybės nuo išorinių finansavimo
šaltinių, kas atliekama Nacionalinės pažangos programos parengimui, kaip siekiama didesnio
valstybinio strateginio ir savivaldybių planavimo integralumo, kaip bus siejamas valstybės planavimas
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su ES investicijų programavimu bei kodėl svarbi visų valdymo ir kontrolės sistemų stebėsena bei
koordinavimas.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/32/33 iki 02/18/00.
7. 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 5.3.2 „Padidinti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ Aplinkos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų
plėtra“ šešių projektų atrankos kriterijų nustatymo,
2) pasiūlymas dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.1 „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir
kokybę, plėtoti paslaugas šeimai“ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ vieno projektų atrankos
kriterijaus nustatymo,
3) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1 „Skatinti darnų
judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“
Finansų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520
„Ko-investicinis fondas susisiekimui“ keturių projektų atrankos kriterijų nustatymo bei priemonės
veiklų vykdymo ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ atstovė I. Beiliūnienė nusišalino nuo balsavimo dėl
Susisiekimo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas
susisiekimui“.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo bei vienos iš priemonių veiklų vykdymo ne Lietuvoje, bet kitose Europos Sąjungos šalyse
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/18/01 iki 02/19/20.
8. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814
„Kompetencijos LT“ 5 projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 8 projektų atrankos kriterijų keitimo.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, V. Levickis, R. Armonienė, L. Kadys, I. Patapienė, J.
Rojaka, A. Dragūnas, K. Rekerta, K. Jankauskas, P. Baniūnas.
V. Levickis ir A. Dragūnas nuo balsavimo dėl šio klausimo nusišalino. Diskusijoje pasiūlyta
ženkliai didinti apmokytų asmenų įsidarbinimo procentą, kvestionuota trečioji priemonės veikla.
Atkreiptas dėmesys, kad aukštos kvalifikacijos suteikimas asmenims yra ne įmonės, o aukštosios
mokyklos kompetencija. Suabejota, ar tam tikrų profesinių kompetencijų darbuotojams suteikimas bus
pakankamas inžinerinei kvalifikacijai pasiekti. Atkreiptas dėmesys, kad tarptautinių organizacijų atliki
vertinimai rodo, kad ateityje trūks ne aukštąjį, o profesinį išsilavinimą turinčių darbuotojų. Pasiūlyta
konkretizuoti priemonę, nurodant, kad ji yra skirta IT sektorius darbuotojams, atsisakyti perteklinių
reikalavimų.
EK atstovas K. Rekerta pritarė daugumai išsakytų nuomonių, pažymėjo, kad priemonė kelia
daug klausimų ir be papildomo paaiškinimo sunku suprasti jos esmę. Atsižvelgdamas į tai, kad
profesijos yra paklausios ir jų poreikis yra ne vienoje organizacijoje, pasiūlė padidinti įdarbinamų
asmenų procentą, suvienodinti reikalavimus skirtingos juridinės formos pareiškėjams bei inicijuoti
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projekto rėmuose gautų kompetencijų pripažinimą. Taip pat atkreipė dėmesį dėl EK audito
pastebėjimo, kad atrankos kriterijams turi būti suteikti aiškūs svoriai.
P. Baniūnas pažymėjo, kad dėl minėtos EK audito rekomendacijos bus konsultuojamasi su EK.
Komiteto pirmininkė pasiūlė atidėti priemonės svarstymą kitam posėdžiui arba, suderinus priemonę su
partneriais, pateikti ją svarstyti ir tvirtinti rašytinės procedūros būdu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/19/31 iki 03/01/53.
J. Sabaitė-Želvienė pristatė pasiūlymą 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, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –
ŠMSM) administruojamos priemonės Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų
ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
Diskusijoje pasisakė E. Vizbaraitė, I. Patapienė, A. Pakalniškis, V. Popovienė, E.
Dranseikaitė, P. Baniūnas.
Pasiūlyta projektų atrankos trečiojo kriterijaus vertinimo aspektus ir paaiškinimą papildyti,
įtraukiant „sutartis dėl MTEP prekių ir paslaugų“ bei papildyti nuostata, kad „...<<sutartys su valstybės
ir savivaldybių kontroliuojamais juridiniais asmenimis arba viešaisiais juridiniais asmenimis
nevertinamos.“ Paprašyta pateikti pavyzdį, kokios gali būti sutartys dėl prekių priemonėje, kurioje
vykdomos tik veiklos. Taip pat paprašyta naujus pasiūlymus ateityje prieš posėdį suderinti su
vadovaujančiąja institucija. ŠMSM sutiko su pastaba, kad sutartys dėl MTEP prekių neturėtų būti
įtrauktos, o tik sutartys dėl MPEP paslaugų.
EK atstovė E. Dranseikaitė paprašė visų ministerijų atstovų ateityje teikiant pasiūlymus dėl
keičiamų projektų atrankos kriterijų, aiškumo dėlei pateikti ir papildomą informaciją, susijusią su
pasikeitimais priemonėje, nurodant kas pakeista ir kokiu būdu (pvz. priemonei skirtų investicijų ar
rodiklių reikšmių pasikeitimas). Taip pat pasiūlė daugiau dėmesio skirti rengiamų pasiūlymų kokybės
kontrolei, kad galima būtų išvengti dažnų ir bereikalingų atrankos kriterijų keitimų.
P. Baniūnas pažymėjo, kad papildomos informacijos teikimas sukuria papildomą administracinę
naštą, teikia abejotiną pridėtinę vertę bei nėra tiesiogiai susijęs su teikiamais atrankos kriterijais.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/02/20 iki 03/12/46.
9. Kiti klausimai.
Sekretoriato vadovas informavo, kad kitas Komiteto posėdis preliminariai planuojamas 2019 m.
kovo 28 d.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20190131.mp3)
PRIDEDAMA. Priedas prie Komiteto 2019 m. sausio 31 d. posėdžio protokolinio sprendimo Nr.
44P-1 (37), 4 lapai.

Komiteto pirmininkė

Loreta Maskaliovienė

Sekretoriato vadovas

Paulius Baniūnas
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