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POSĖDŽIO PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
2019 m. rugsėjo 12 d. Nr. 44P-9 (45)
Vilnius
Posėdžio pirmininkė – Rūta Dapkutė-Stankevičienė, Finansų ministerijos Investicijų
departamento direktorė, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
(toliau – veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko pavaduotoja.
Posėdžio sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Investicijų departamento
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
DARBOTVARKĖ:
1.
Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas,
2.
Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai 2019 m. pristatymas,
3.
Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos pristatymas,
4.
Pasiūlymo keisti Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį ir veiksmų programą
svarstymas ir tvirtinimas,
5.
Pristatymas „Birštono sėkmės istorija“,
6.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis,
7.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis,
8.
Atnaujintų energijos efektyvumo ir verslo išankstinių vertinimų pristatymas,
9.
Kiti klausimai.
SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkė pristatė posėdžio darbotvarkę.
Diskusijoje pasisakė R. Dapkutė-Stankevičienė, L. Sens, E. Bingelis.
Europos Komisijos (toliau – EK) atstovas L. Sens pažymėjo, kad labai svarbu kuo greičiau
spręsti problemą, kuri susijusi ne tik su veiklos rezervu, bet ir su mokėjimų Lietuvai sustabdymu.
Informavo, kad EK yra išsiuntusi vadovaujančiajai institucijai įspėjimą apie galimą mokėjimų
sustabdymą. Tikimasi, kad jame nurodytos problemos bus išspręstos per rašte nustatytą dviejų mėn.
laikotarpį. Paragino nedelsti ir tai spręsti kuo greičiau, kadangi priešingu atveju lėšos už pateiktus
mokėjimus Lietuvai nebus grąžinamos.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/12/24.
2. Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai 2019 m. pristatymas.
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EK atstovas L. Sens pristatė Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai 2019 m.
Diskusijoje pasisakė R. Dapkutė-Stankevičienė, E. Bingelis, L. Sens, D. Šlionskienė.
EK atstovas L. Sens, atsakydamas į E. Bingelio komentarą dėl socialinės atskirties ir pajamų
nelygybės, pažymėjo, kad EK nuomone, geriausias būdas socialinei atskirčiai mažinti yra darbas. Deja,
ne kiekvienas gali rasti darbą konkrečiu metu. Socialinių išmokų sistemos poveikis Lietuvoje mažesnis
nei kitose ES šalyse narėse. EK nuomone viena iš priežasčių – išmokos nėra pakankamos užtikrinti
pajamų nelygybės mažinimą. Biudžeto prioritetai, suprantama, priklauso nuo politinių sprendimų,
tačiau turi būti nuspręsta kokio biudžeto Lietuvoje norima. EK pozicija šiuo klausimu yra aiški,
kadangi Lietuva yra paskelbusi Europos socialinių teisių ramstį. Norint pasiekti ES lygį, būtina kelti
aukštesnius socialinės apsaugos standartus, nes socialinė konvergencija šalyje yra menka. Tai sunkūs,
bet labai svarbūs politiniai sprendimai, norint sukurti solidarią visuomenę. Vienas iš mokesčių
sistemos tikslų turi būti gėrybių kaupimas ir paskirstymas. Vertinant statistiškai ir lyginant BVP ir
pajamų nelygybės arba skurdo, socialinės atskirties rodiklius, Lietuva dar niekada nebuvo tokia
turtinga kaip dabar, tačiau šalyje vis dar labai daug skurstančių asmenų. EK pabrėžia, kad šie
sprendimai turi būti priimti greitai, priešingu atveju žmonės, ypač jauni, ir toliau emigruos dėl geresnių
sąlygų kaimyninėse valstybėse.
Atsakydamas į D. Šlionskienės klausimą dėl įgyvendintos pensijų reformos informavo, kad
reforma fiskalinio tvarumo atžvilgiu vertintina gerai. Kita vertus, problema yra, kad išmokų dydis
nepakankamas. Remiantis statistika, senjorų padėtis Lietuvoje sudėtinga ir, pagal vertinimus, negerės.
Ir šiuo atveju būtini politiniai sprendimai, nes svarbu ne tik fiskalinis tvarumas, bet ir didesnės
išmokos.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/12/54 iki 00/37/34.
3. Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos
pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė S. Daukilaitė-Džibladzė pristatė parengtą Lietuvos Respublikos
partnerystės sutarties (toliau – Partnerystės sutartis) įgyvendinimo pažangos ataskaitą.
Diskusijoje pasisakė E. Bingelis, S. Daukilaitė-Džibladzė, M. Bugelli R. DapkutėStankevičienė, A. Dragūnas, R. Dilba, J. Rojaka, L. Sens.
EK atstovas M. Bugelli informavo, kad Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaita
yra gauta ir vertinama, vykdant konsultacijas su kitais Generaliniais direktoratais. Pažymėjo, kad
oficialus šios ataskaitos patvirtinimas yra glaudžiai susijęs su anksčiau posėdyje EK atstovo L. Sens
minėtu klausimu dėl veiklos rezultatų peržiūros plano rodiklių tikslumo ir patikimumo, kuris turi būti
išspręstas bendradarbiaujant su nacionaline audito institucija (Valstybės kontrole). Atsižvelgiant į tai,
kad Partnerystės ataskaitoje yra lentelė su tais pačiais veiklos rezultatų peržiūros plano rodikliais,
oficialiai pritarti ataskaitai bus galima tik tuomet, kad šis klausimas bus išspręstas.
EK atstovas L. Sens teiravosi, kodėl pranešime nurodyta, jog ESF investicijos neprisideda prie
klimato kaitos tikslų. Programuojant veiksmų programą nulinė reikšmė buvo nurodyta todėl, kad
nebuvo įmanoma iš anksto prognozuoti, kokios reikšmės bus pasiektos, tačiau įgyvendinimo požiūriu
tikimasi tam tikrų reikšmių.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/37/54 iki 1/01/16.
4. Pasiūlymo keisti Partnerystės sutartį ir veiksmų programą svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė S. Daukilaitė-Džibladzė pristatė pasiūlymą keisti Partnerystės
sutartį bei veiksmų programą.
Diskusijoje pasisakė A. Dragūnas, R. Dapkutė-Stankevičienė, R. Dilba, N. Dirginčienė, M.
Bugelli, S. Daukilaitė-Džibladzė, J. Rojaka.
EK atstovas M. Bugelli pažymėjo, kad išmaniųjų skaitiklių šilumos teikimui priemonė reikalauja
aiškesnio ir detalesnio pagrindimo. Turi būti aiškiai pagrįsta, kaip ji prisideda prie veiksmų programos
siekiamų energijos efektyvumo tikslų. EK nekelia klausimo dėl priemonės atsiperkamumo, ar kas turi
būti nuotolinių šilumos skaitiklių įrengimo mokėtojas – gyventojai ar įmonė. Esminis klausimas, į kurį
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turi būti pateiktas detalus pagrindimas, yra, kaip priemonė prisidės prie didesnio energijos efektyvumo,
kuris yra veiksmų programos tikslas.
Nutarta bendru sutarimu Pritarti pasiūlytam Partnerystės sutarties ir veiksmų programos
keitimui, leidžiant technines keitimo detales derinti su EK.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 1/01/52 iki 1/26/13.
5. Pristatymas „Birštono sėkmės istorija“.
Birštono merė N. Dirginčienė pristatė Birštono kurortą. Birštono savivaldybės administracijos
direktorė dr. J. Tirvienė pristatė savivaldybės įgyvendintus projektus ir pasiektą pažangą.
Diskusijoje pasisakė R. Dapkutė-Stankevičienė, P. Česonis, K. Jankauskas, R. Dilba, N.
Dirginčienė, J. Rojaka, J. Tirvienė.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 1/27/03 iki 2/04/03.
6. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
1) pasiūlymas 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“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo,
2) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.2 „Padidinti MVĮ investicijas į
ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ dviejų
projektų atrankos kriterijų keitimo,
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“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ penkių
projektų atrankos kriterijų nustatymo,
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai
mažinimas geležinkeliuose“ dviejų projektų atrankos kriterijų keitimo,
5) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.2.1 „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų
jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens
transporte užtikrinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
6) pasiūlymas dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.5.1 „Energijos
efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ Susisiekimo
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-FM-F-520 „Ko-investicinis fondas
susisiekimui“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo ir veiklų vykdymo ne Lietuvoje, o kitose
Europos Sąjungos šalyse,
7) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.1.1 „Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros
panaudojimo“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.1.13

CPVA-V-701 „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo,
8) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo,
9) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.2 „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.2LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo, keitimo
ir veiklų vykdymo ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (pridedama Protokolinio sprendimo
priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/04/13 iki 2/06/33.
7. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
V. Greičiuvienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1
„Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ Energetikos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-114 „Elektros energijos iš atsinaujinančių
išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/07/12 iki 2/11/25.
V. Greičiuvienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo
ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.1.1
„Padidinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą“ Energetikos ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 04.1.1-LVPA-V-115 „AIE namų ūkiams“ keturių projektų atrankos
kriterijų nustatymo.
Diskusijoje pasisakė E. Regelskis, R. Dilba.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/11/36 iki 2/22/08.
O. Celova pristatė pasiūlymą 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“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856
„Eksperimentas“ devynių projektų atrankos kriterijų nustatymo ir leidimo vykdyti priemonės veiklas
ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir veiklų
vykdymo ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/22/22 iki 2/30/13.
E. Laurinavičienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.4.2 „Sumažinti sveikatos netolygumus,
gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti
sveiką senėjimą“ Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K4

616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms
įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“ penkių projektų atrankos
kriterijų nustatymo.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, R. Dapkutė-Stankevičienė.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/30/39 iki 2/46/51.
8. Atnaujintų verslo bei energijos efektyvumo išankstinių vertinimų pristatymas.
Finansų ministerijos atstovės M. Grigaliūnienė ir S. Rozočkina pristatė atnaujintus verslo bei
energijos efektyvumo išankstinius vertinimus.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/47/11 iki 2/57/35.
9. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkė informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2019 m. gruodžio 12 d.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/57/36 iki 2/58/52.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos.
PRIDEDAMA:
1. 1 priedas prie Komiteto 2019 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokolinio sprendimo Nr. 44P-9
(45) priedas, 12 lapų.
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2019 m. rugsėjo 12 d. posėdžio dalyvių sąrašas, 7 lapai.

Rūta Dapkutė-Stankevičienė

Sekretoriato vadovė
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