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Posėdžio pirmininkas – Ramūnas Dilba, Finansų ministerijos Europos Sąjungos (toliau – ES)
investicijų departamento direktorius, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos (toliau – VP) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko antrasis pavaduotojas.
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.
Rekerta Kęstutis.
Komiteto nariai (pakaitiniai nariai)1:
1.
Antanaitis Juozas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
2.
Augustinienė Vida – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
3.
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
4.
Balčienė Rosita Marija – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija;
5.
Balkevičius Petras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
6.
Bružaitė Lina – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
7.
Buckienė Ernesta – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
8.
Budraitis Viktoras – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
9.
Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
10. Česonis Povilas – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
11. Dargužas Gvidas – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“;
12. Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
13. Dubickienė Zita – Susisiekimo ministerija;
14. Ivančenko Jelena – Neįgaliųjų reikalų taryba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos;
15. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
16. Kašubienė Lidija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
17. Kikutis Aldas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
18. Kimtys Gintas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
19. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
20. Klimašauskienė Eglė – VšĮ „Europos socialinio fondo agentūra“;
21. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
22. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konferencija;
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Kovaliova Valentina – Sveikatos apsaugos ministerija;
Kvieskienė Giedrė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Leichteris Edgaras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
Liubauskaitė Lina – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Macevičius Vidmantas – Energetikos ministerija;
Masiulienė Jūratė – Žemės ūkio ministerija;
Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Pautienius Aurimas – VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“;
Plečkaitis Andrius – Asociacija „Infobalt“;
Predkelis Gintautas – Transporto investicijų direkcija;
Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija;
Saudargaitė Eglė – Kultūros ministerija;
Skiauterė Algis – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Surplys Giedrius – Vidaus reikalų ministerija;
Šalavėjus Ignotas – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Šimaitis Darius – Užsienio reikalų ministerija;
Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Švedienė Giedrė – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Viliūnas Giedrius – Švietimo ir mokslo ministerija;
Želionis Audrius – Finansų ministerija.

Kiti posėdžio dalyviai:
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4.
5.
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11.
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15.
16.
17.
18.
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20.
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27.

Aidietė Ieva – Finansų ministerija;
Aidietienė Kristina – Finansų ministerija;
Biliūnaitė Lingailė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Burakienė Danutė – Finansų ministerija;
Celova Olga – Ūkio ministerija;
Daukilaitė-Džibladzė Simona – Finansų ministerija;
Dilba Rimvydas – Kultūros ministerija;
Jakštienė Justina – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
Kasperovičienė Monika – Finansų ministerija;
Kazickienė Laurita – Finansų ministerija;
Kaziukevičiūtė Sandra – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Kazlauskaitė Agnė – Finansų ministerija;
Kupčinskas Juozas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
Lepardinienė Jūratė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Mažul Eduard – Užsienio reikalų ministerija;
Meiduvienė Gražina – Švietimo ir mokslo ministerija;
Pečiulis Konstantinas – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Perevičiūtė Laura – Finansų ministerija;
Pušinskaitė Laura – Energetikos ministerija;
Ramšaitė Gabija – Finansų ministerija;
Sabaitė-Želvienė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija;
Siniauskas Arūnas – Valstybės kontrolė;
Šarkauskaitė Eglė – Vidaus reikalų ministerija;
Vaitkutė Banga – Finansų ministerija;
Varnienė Henrika – Lietuvos neįgaliųjų forumas;
Vilimaitė-Zubrickienė Vaida – Finansų ministerija.
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DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
Universalaus dizaino principo taikymo ir įgyvendinimo problematikos ES SF
projektuose pristatymas;
Pasiūlymo dėl 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
plano 2 priedo keitimo svarstymas ir tvirtinimas;
Pasiūlymo dėl 2018–2020 m. komunikacijos plano svarstymas ir tvirtinimas;
Pasiūlymo dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties (toliau – PS) bei VP
keitimo svarstymas ir tvirtinimas;
Pasiūlymo dėl 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.
R. Dilba pristatė posėdžio darbotvarkę.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/03/45.
2. Universalaus dizaino principo taikymo ir įgyvendinimo problematikos ES SF
projektuose pristatymas.
VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ atstovė J. Jakštienė pristatė Universalaus dizaino
principo taikymo ir įgyvendinimo problematiką ES SF projektuose.
Įvyko diskusija, kurioje pasisakė R. Dilba, H. Varnienė, J. Jakštienė, D. Šlionskienė, K. Rekerta.
Pažymėta, kad universalaus dizaino (toliau – UD) formavimas Lietuvoje vėluoja 10 metų. Visgi,
teigiamai įvertintas platus UD požiūris ir jo taikymui užtikrinti institucijose sutelkta kompetencija.
Pažymėta, kad norvegų atliktas tyrimas parodė, kad universalaus dizaino taikymas turizme jį paskatino
10–15 %. Siekiant proveržio UD, pasiūlyta projektų paraiškų vertinime įtvirtinti privalomą
nepriklausomą ekspertizę. Pažymėta, kad nustačius UD reikalavimus investicijoms, tarp jų ir
„minkštosioms“ t. y. renginiuose, susitikimuose, visa sistema yra priverčiama judėti reikiama linkme.
Pokyčiams būtinos trys dedamosios: reglamentavimas, investicijos ir komunikacija. Informuota, kad
EK iniciatyva yra parengtas Europos prieinamumo akto (the European Accessibility Act) projektas,
kuriuo bus siekiama valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų
prieinamumo reikalavimais, suderinimo. Pasiūlyta kitame Komiteto posėdyje pristatyti 2014–2020 m.
ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos viziją ir misiją.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/04/11 iki 00/51/42.
3. Pasiūlymo dėl 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano 2
priedo keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
D. Burakienė pristatė siūlomą 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo
vertinimo plano 2 priedo keitimą.
Keitimui pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/52/20 iki 01/01/54.
4. Pasiūlymo dėl 2018–2020 m. komunikacijos plano svarstymas ir tvirtinimas.
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K. Aidietienė pristatė siūlomą 2018–2020 m. komunikacijos planą.
Po pristatymo vyko diskusija, kurioje pasisakė R. Dilba, K. Jankauskas, E. Dranseikaitė, K.
Aidietienė. Pažymėta, kad neiškomunikavus gerų rezultatų, jie nėra matomi. Pasiūlyta Finansų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES
investicijas“ pavyzdžiu, kaip gerąja praktika, pasinaudoti kitoms ministerijoms. Atkreiptas dėmesys,
kad 2018 m. birželio mėn. Sanglaudos politikai sukanka 30 metų. Siekiant po 2020 m. išlaikyti stiprią
Sanglaudos politiką, šiai temai ES lygmeniu 2018 m. bus skiriama daug dėmesio. Paprašyta minėtą
sukaktį įtraukti į nacionalines komunikacijos kampanijas.
Planui pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/02/10 iki 01/18/38.
5. Pasiūlymo dėl PS bei VP keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
M. Kasperovičienė pristatė siūlomą PS ir VP keitimą. E. Dranseikaitė pasiūlė pritarti siūlomam
pakeitimui su sąlyga, kad bus leidžiama Finansų ministerijai (toliau – FM) tikslinti technines detales,
jas derinant su EK.
Energetikos viceministras V. Macevičius trumpai informavo, kad rengiant ir su partneriais
derinant Energetikos strategijos projektą bei strategijos įgyvendinimo priemonių planą, buvo nutarta
išmaniosioms energijos apskaitos priemonėms planuotas lėšas panaudoti efektyviau, t. y. skirti jas
atsinaujinančios energetikos skatinimui. Energetikos ministerija (toliau – EM) paprašyta kitame
Komiteto posėdyje pristatyti Energetikos strategijos kryptis bei Lietuvos energetikos prioritetams
skirtų ES lėšų panaudojimą.
Švietimo ir mokslo viceministras G. Viliūnas pristatė švietimo reformos iššūkius.
K. Jankausko nuogąstavimas dėl finansavimo profesiniam mokymui mažinimo 30 mln. eurų,
paskatino diskusiją, kurioje pasisakė R. Dilba, A. Plečkaitis, A. Komka, K. Rekerta, E. Dranseikaitė.
Pažymėta, kad nematant bendro švietimo sektoriaus vaizdo, yra sudėtinga vertinti pavienes
iniciatyvas. Deja, problemų yra visuose švietimo lygmenyse. Pažymėta, kad būtina išspręsti problemas
dėl pradinio bei tęstinio profesinio mokymo santykio paskirstymo bei mokymosi visą gyvenimą
statistikos sutvarkymo. Suabejota, ar pameistrystės dalis profesiniame mokyme be tam tikrų paskatų
išaugs nuo 3 iki 20 proc. Pabrėžta dalininkų indėlio į pameistrystę svarba. EK atstovai paprašė
Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) 2018 m. sausio mėn. planuojamo susitikimo metu
pateikti: detalius paaiškinimus, kaip bus reformuojamas profesinis mokymas sumažinus finansinius
išteklius ir finansinį planą su aiškiu lėšų paskirstymu. Pabrėžta reformų prioritetų tvarumo užtikrinimo,
nustatytų tikslų pasiekimo svarba, reformoms būtino finansavimo užtikrinimas, ŠMM partnerystės su
verslo bei visuomeniniu sektoriais plėtotė. Pasiūlyta UD principus diegti teisės aktuose ir kituose
dokumentuose.
PS ir VP keitimui pritarta bendru sutarimu su sąlyga, kad FM galės technines detales tikslinti ir
derinti su EK. EM įpareigota kitame Komiteto posėdyje pristatyti Energetikos strategijos kryptis bei
Lietuvos energetikos prioritetams skirtų ES lėšų panaudojimą.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/18/44 iki 02/29/53.
6. Pasiūlymo dėl Komiteto darbo reglamento keitimo svarstymas ir tvirtinimas.
N. Martinkėnienė pristatė siūlomą Komiteto darbo reglamento keitimą.
Keitimui pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/31/47 iki 02/32/34.
7. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
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1) pasiūlymas dėl VP 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 (toliau – AM)
administruojamos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ trijų projektų atrankos
kriterijų keitimo ir dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo.
2) pasiūlymas dėl VP 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 (toliau – SADM) administruojamos
priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-K-417 „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ septynių projektų
atrankos kriterijų nustatymo.
3) pasiūlymas dėl VP 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 (toliau – SAM) administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių
teritorijų gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo.
4) pasiūlymas dėl VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.1 „Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo
rinkos poreikiams ir patrauklumą“ ŠMM administruojamos priemonės Nr. 09.4.1-ESFA-V-735
„Paskatos ir pagalba besimokantiesiems“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
Pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta bendru sutarimu (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/32/41 iki 02/34/27.
8. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
I. Kiškis pristatė pasiūlymą dėl VP 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.3.1 „Sumažinti energijos
suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“ AM administruojamos
priemonės Nr. 04.3.1-FM-F-002 „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas“ dviejų projektų
atrankos kriterijų keitimo.
E. Dranseikaitė atkreipė dėmesį, kad pagal šią priemonę ir pagal kitus VP prioritetus, išskyrus
Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu prioritetą, įgyvendinamuose projektuose negali būti
finansuojami pastatai, kurie yra priskirtini ilgalaikio apgyvendinimo institucijoms.
J. Antanaitis, pasiteiravęs, ar nustatytas 10 metų laikotarpis yra imperatyvus ir, ar sankcijos
savivaldybėms nebus taikomos, jei pastato paskirtis pasikeis dėl politinių krypčių pasikeitimo, pradėjo
diskusiją, kurioje pasisakė I. Kiškis, V. Budraitis, R. Dapkutė-Stankevičienė, R. Dilba.
Pažymėta, kad svarbiausias aspektas yra veiklos tęstinumas. Reikalavimai nustatomi, siekiant
išvengti piktnaudžiavimo elemento. Keičiantis politikos kryptims, kiekvienas atvejis turėtų būti
vertinamas individualiai. Iškeltas klausimas dėl savivaldybių skolinimosi galimybių viršijus limitus ir
techninės priežiūros užtikrinimo funkcijų projektuose vykdymo. Paaiškinta, kad projektuose kokybė
užtikrinama bendra tvarka, o administratoriams pagalbą teikia VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra
(BETA). Pažymėta, kad fiskalinė drausmė Lietuvoje yra gana griežta. Kadangi energetinio efektyvumo
projektai generuoja lėšų sutaupymą, laukiama išaiškinimo iš Finansų ministerijos Biudžeto
departamento dėl teisės aktų interpretavimo. Remiantis EUROSTAT išaiškinimu, pagal ESCO modelį
įgyvendinami projektai į skolos limitus neįskaitomi. Pažymėta, kad savivaldybių įmonės gali
savarankiškai skolintis lėšų.
Pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta bendru sutarimu (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/34/27 iki 02/46/19.
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V. Kovaliova pristatė pasiūlymą dėl VP 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 „Specialistų pritraukimas sveikatos
netolygumams mažinti“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo.
V. Kovaliovos paaiškinimas, kad priemone siekiama sukurti modelį, pagal kurį gydytojas
rezidentas turėtų dvigubą statusą, t. y. būtų ir studentas, ir pagal darbo sutartį dirbantis gydytojas su
teisine atsakomybe už savo veiksmus, pradėjo diskusiją. Joje pasisakė K. Rekerta, V. Kovaliova, J.
Kupčinskas, L. Perevičiūtė, K. Jankauskas, R. Dilba.
Pažymėta, kad pagrindines studijas baigęs ir toliau rezidentūros studijas tęsiantis gydytojas (šiuo
metu jų yra apie 1700) jau turi sukaupęs pakankamai kompetencijų, kad galėtų teikti gydymo
paslaugas. Priemonė įgalintų juos dirbti su pacientais bei motyvuotų rinktis regionuose esančias
gydymo įstaigas. Pažymėta, kad rezidentai dėl didelės konkurencijos didžiosiose ligoninėse, įgytų
žinių ir įgūdžių negali panaudoti. Regionuose, kur gydytojų paklausa didelė, rezidentams būtų
skiriamas pakankamas darbo krūvis, praktinių įgūdžių jie įgytų greičiau ir taptų paklausesni darbo
rinkoje. SAM paprašyta iki kito Komiteto posėdžio pateikti Komiteto nariams informaciją, nurodančią
kiek rezidentų numatyta paskatinti vykti dirbti į regionus priemonės lėšomis.
Pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta bendru sutarimu (pridedama
Protokolinio sprendimo priede). SAM įpareigota iki kito posėdžio pateikti Komiteto nariams
informaciją, nurodančią kiek rezidentų numatyta paskatinti vykti dirbti į regionus priemonės lėšomis.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/46/38 iki 03/05/38.
V. Kovaliova pristatė pasiūlymą dėl VP 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ vieno projektų atrankos kriterijaus
keitimo.
Pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta bendru sutarimu (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/07/39 iki 03/08/45.
A. Pakalniškis pristatė pasiūlymą dėl VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.2 „Sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi
visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ ŠMM administruojamos priemonės
Nr. 09.4.2-ESFA-K-714 „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ vieno projektų
atrankos kriterijaus keitimo ir septynių projektų atrankos kriterijų nustatymo.
K. Rekerta atkreipė dėmesį, kad ESF neturėtų finansuoti neaktyvių žmonių, t. y. pensininkų. Į
diskusiją įsitraukė R. Dilba, A. Pakalniškis, K. Jankauskas.
ŠMM nuomone, minėta veikla prisideda prie mokymosi visą gyvenimą lygio didinimo bei
numatyto stebėsenos rodiklio – asmenų, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas, skaičius
– pasiekimo. Tačiau buvo pažymėta, kad mokymosi visą gyvenimą tikslas – užtikrinti, kad darbingo
amžiaus asmenys išliktų aktyvūs darbo rinkoje bei sudaryti sąlygas steigti geresnes darbo vietas.
Atkreiptas dėmesys, kad tikslinė amžiaus grupė apima asmenis nuo 25 iki 64 metų ir stebėsenos
rodiklis skaičiuojamas būtent šiai amžiaus grupei. Buvo pasiteirauta, ar yra teisinių nuostatų, kurios
neleidžia mokyti vyresnių nei 64 amžiaus žmonių. Pažymėta, kad senjorų mokymo veiklos galėtų būti
finansuojamos iš socialinės įtraukties didinimo prioriteto. Pasiūlyta pritarti priemonės pirmos veiklos
„mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį įtraukimas į mokymo
programas“ atrankos kriterijams, o antros veiklos „senjorų mokymosi galimybių plėtra“ atrankos
kriterijų svarstymą atidėti kitam Komiteto posėdžiui.
Pasiūlymui dėl priemonės pirmos veiklos projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta bendru
sutarimu (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/09/05 iki 03/33/45.
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J. Sabaitė-Želvienė pristatė pasiūlymą dėl VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo
rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ ŠMM
administruojamos priemonės Nr. 09.3.1-ESFA-V-708 „Studijų prieinamumo didinimas“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo.
Pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta bendru sutarimu (pridedama
Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/33/56 iki 03/36/13.
J. Sabaitė-Želvienė pristatė pasiūlymą dėl VP 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.3.1 „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo
rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ ŠMM
administruojamos priemonės Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“
dviejų projektų atrankos kriterijų nustatymo.
K. Rekerta paprašė paaiškinti, kaip studijų programų stambinimas susijęs su universitetų
konsolidavimu ir, kaip veiks švietimo reformos sinchronizavimas. Prie diskusijos prisijungė R.
Paškevičius, R. Dilba, J. Sabaitė-Želvienė, A. Komka.
Paaiškinta, kad priemonę vykdyti galės tik pertvarkoje dalyvaujančios aukštosios mokyklos.
Pasiteiravus, kiek lėšų yra numatyta skirti kiekvienai veiklai, informuota, kad universitetams sudaryta
galimybė savarankiškai pasirinkti aktualiausias veiklas. Atsižvelgiant į jų pateiktus planus bus
sprendžiama dėl finansavimo. Atkreiptas dėmesys, kad pagal ambicingą priemonės pavadinimą, jai
skirta per mažai lėšų. Pasiūlyta padidinti priemonei numatytas lėšas. ŠMM paprašyta, tais atvejais, kai
kalbama apie priemonės lėšas, nurodyti, kokie pokyčio rodikliai bus pasiekti. Pasiūlyta ieškoti tokių
rodiklių, kurie leistų pamatuoti pokyčio efektą.
Pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijų keitimo pritarta balsų dauguma (1 Komiteto narys
balsavo „prieš“) (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/36/18 iki 03/46/27.
9. Kiti klausimai.
R. Dilba informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2018 m. vasario 22 d. Paprašė
ministerijų atstovų susitelkti ir geriau pasiruošti Komiteto posėdžiams, t. y. ateityje strateginius
dokumentus patvirtinti iki pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo
išsiuntimo Komitetui.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/SK_AI/SK_20171214.mp3)
PRIDEDAMA. Priedas prie Komiteto 2017 m. gruodžio 14 d. posėdžio protokolinio sprendimo
Nr. 44P-8 (30), 11 lapų.

Sekretoriato vadovas

Ramūnas Dilba
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