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Rekerta Kęstutis.
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1.
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2.
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3.
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4.
Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
5.
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6.
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7.
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Bartkutė Ausma – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
9.
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12. Daugalienė Vilma – Žemės ūkio ministerija;
13. Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
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16. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija;
17. Kašubienė Lidija – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra”;
18. Kaveckas Andrius – Lietuvos mokslo taryba;
19. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
20. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
21. Klimavičius Rolandas – Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai;
22. Kliopova Irina – Kauno technologijos universitetas;
23. Kovaliova Valentina – Sveikatos apsaugos ministerija;
24. Komka Arūnas – Lietuvos universitetų rektorių konfederacija;
25. Leichteris Edgaras – Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
26. Macevičius Vidmantas – Energetikos ministerija;
27. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
28. Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie VRM;
29. Mikalauskaitė Audra – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
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Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komiteto narių (pakaitinių narių) pavardės.

2
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Nemunienė Marija – ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas;
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Railaitė Aušra – Transporto investicijų direkcija;
Razmislavičiūtė-Palionienė Agnė – Žemės ūkio ministerija;
Sabaitienė Lina – Ūkio ministerija;
Staniškis Jurgis Kazimieras – Kauno technologijos universitetas;
Stankaitienė Ana – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Surplys Giedrius – Vidaus reikalų ministerija;
Šakalytė Gintarė – Sveikatos apsaugos ministerija;
Šetkus Kęstutis – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;
Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Švedienė Giedrė – Lietuvos pramonininkų konfederacija;
Urbonienė Elena – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija;
Vadišis Saulius – Lietuvos muziejų asociacija;
Vizbaraitė Eglė – VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“;
Žabaliūnas Linas – Lietuvos Respublikos turizmo rūmai;
Želionis Audrius – Finansų ministerija;
Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Antanaitis Aurimas – Finansų ministerija;
Celova Olga – Ūkio ministerija;
Jermakovičiūtė Karolina – Finansų ministerija;
Kasperovičienė Monika – Finansų ministerija;
Kazlauskienė Aurelija – Ūkio ministerija;
Kimtys Gintas – Finansų ministerija;
Leišis Šarūnas – Finansų ministerija;
Martinkėnienė Nora – Finansų ministerija;
Maskaliovienė Žaneta – Viešųjų investicijų plėtros agentūra;
Navickaitė Šarūnė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija;
Nazarovienė Daiva – Kultūros ministerija;
Patapienė Irma – Finansų ministerija;
Ramšaitė Gabija – Finansų ministerija;
Sabaitė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija;
Stefanovičienė Jurgita – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Suveizdienė Asta – Sveikatos apsaugos ministerija;
Raišys Aivaras – Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Talmontė Lina – Valstybės kontrolė;
Varnienė Henrika – Lietuvos neįgaliųjų forumas;
Vaitkutė Banga – Finansų ministerija.

DARBOTVARKĖ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
Europos Sąjungos fondų investicijų pristatymas;
Preliminaraus Komiteto 2017 metų posėdžių tvarkaraščio svarstymas ir tvirtinimas;
Priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT” įgyvendinimo eigos ir rezultatų 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.
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1.

SVARSTYTA. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.

Komiteto pirmininkė L. Maskaliovienė pasveikino posėdžio dalyvius bei naujus Komiteto
narius. Pristatė posėdžio darbotvarkę. Paaiškino, kad projektų atrankos kriterijai pristatomi ir
tvirtinami A arba B posėdžio dalyje, priklausomai nuo to, ar pasiūlymams dėl projektų atrankos
kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo yra pateikta pastabų, ar ne. Informavo, kad posėdžio A dalyje visi
teikiami projektų atrankos kriterijai yra išvardijami ir sprendimas priimamas balsuojant vienu kartu dėl
jų visų. Pastabų gavę pasiūlymai detaliai pristatomi ir svarstomi posėdžio B dalyje. Informavo, kad
šiame posėdyje B dalyje bus pristatytos dvi Susisiekimo ministerijos (toliau – SM) administruojamos
priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų
rūšių transporto sąveikos gerinimas“ ir Nr. 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – LRVK) atstovė A. Stankaitienė
informavo, kad turi klausimų Ūkio ministerijos (toliau – ŪM) administruojamai priemonei 03.2.1LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“, todėl paprašė šios priemonės svarstymą ir tvirtinimą perkelti į
posėdžio B dalį.
Komiteto pirmininkė pritarė minėtos ŪM priemonės svarstymui posėdžio B dalyje.
Lietuvos verslo konfederacijos (toliau – LVK) atstovas K. Jankauskas palinkėjo geros kloties
naujai Komiteto pirmininkei L. Maskaliovienei. Pažymėjo, kad turėtų būti stabdomos neefektyvios
priemonės. Ministerijos turi dėti visas pastangas, kad būtų investuotos rezerve numatytos lėšos.
Pabrėžė, kad turėtų būti skatinamos priemonės, susijusios su eksportu, inovacijų pritraukimu, darbo
vietų kūrimu.
2.

SVARSTYTA. Europos Sąjungos fondų investicijų pristatymas.

Finansų ministerijos (toliau – FM) atstovas R. Dilba pristatė Europos Sąjungos (toliau – ES)
fondų investicijas.
Komiteto pirmininkė pažymėjo, kad šiais metais yra itin svarbi nacionalinė 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) peržiūra.
Pasiūlymai dėl veiksmų programos peržiūros jau šiais metais bus pateikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir bus vykdomos diskusijos su ministerijomis dėl rodiklių pasiekimo ir lėšų investavimo.
Kai kurios ministerijos jau yra pasiekusios nustatytus rodiklius, o kitoms – reikėtų imtis aktyvių
veiksmų. Atkreipė dėmesį, kad Sanglaudos politikoje vienas svarbiausių aspektų yra efektyvumas.
Paaiškino, kad rezerve numatyti 6 proc. ES fondų lėšų nėra konkrečiai ministerijai numatytos lėšos.
Pabrėžė, kad vieno veiksmų programos prioriteto investicijas administruojančios ministerijos yra
priklausomos viena nuo kitos ir bent vienai iš ministerijų nepasiekus peržiūros rodiklių, gali būti
prarandamos visam prioritetui rezerve numatytos investicijos. Atkreipė ypatingą dėmesį į
bendruomeniškumo tarp pačių institucijų bei ekonominių socialinių partnerių bei pasitikėjimo ugdymo
svarbą. Tikimasi, kad priemonių planavimo etape bendradarbiaujant įgytas pasitikėjimas duos gerą
rezultatą bei bus labai svarbus derantis dėl Sanglaudos politikos ateities po 2020 metų. Didžiosios ES
šalys narės, įmokančios didžiausią lėšų dalį į ES biudžetą, labiausiai vertina Sanglaudos politikos
efektyvumą ir naudą. Jei nebus įrodyta, kad Sanglaudos politikos priemonių paketas duoda
ekonominio augimo naudą visoje ES, šios politikos įgyvendinimui skiriamų investicijų apimtis po
2020 metų akivaizdžiai mažės, juolab kad yra daug interesų finansuoti kitas sritis (pvz. susijusias su
pabėgėlių krize).
3.
SVARSTYTA. Preliminaraus Komiteto 2017 metų posėdžių tvarkaraščio svarstymas
ir tvirtinimas.
FM atstovas A. Antanaitis pristatė preliminarų Komiteto 2017 metų posėdžių tvarkaraštį.
Paprašė aktyviai teikti pasiūlymus dėl konkrečių 2017 metų Komiteto posėdžiuose svarstytinų
klausimų.
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EK atstovė E. Dranseikaitė, atsižvelgdama į Bendrojo reglamento Nr. 1303/2013 110 straipsnio
nuostatas, pasiūlė Komiteto posėdžių tvarkaraštį papildyti lygių galimybių, neįgaliųjų integravimo,
tvarios plėtros įgyvendinimo politikos klausimais.
L. Maskaliovienė padėkojo už pastebėjimą ir patikino, kad pristatytas tvarkaraštis bus papildytas
temomis, nurodytomis Bendrąjame reglamente.
EK atstovas K. Rekerta pasveikino naujus Komiteto narius ir palinkėjo jiems įsilieti į Komiteto
darbą. Padėkojo, kad Komiteto posėdžių tvarkaraštyje yra įtraukta Europos socialinio fondo (toliau –
ESF) 60-mečio sukaktis. Informavo, kad ESF yra seniausiai Europoje įkurtas fondas. EK Užimtumo,
socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato vardu pažadėjo prisidėti prie šio paminėjimo.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta pritarti preliminariam Komiteto 2017 metų posėdžių
tvarkaraščiui.
4.
SVARSTYTA. Priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT” įgyvendinimo eigos ir
rezultatų pristatymas.
ŪM atstovė A. Kazlauskienė ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – MITA)
atstovas K. Arlauskas pristatė priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT” įgyvendinimo eigą ir rezultatus.
LRVK atstovė A. Stankaitienė paprašė detaliau pakomentuoti, kodėl agroinovacijų ir maisto
technologijų kryptis nesulaukia paklausos. Klausė, ar to priežastis gali būti aplinkybė, kad galimas
pareiškėjas dažniausiai nėra viešasis sektorius. Paprašė plačiau paaiškinti dėl papildomo kvietimo
skelbimo.
A. Kazlauskienė informavo, kad pagal minėtą kryptį norą dalyvauti yra pareiškusi Žemės ūkio
ministerija, kuri yra įtraukta į Lietuvos inovacijų plėtros programos veiksmų planą. Tikėtina, kad šiuo
metu rengiami projektai bus pateikti MITA vertinimui.
FM atstovas R. Dilba domėjosi kaip generuojamas projektų srautas; ar yra dirbama su galimais
potencialiais pareiškėjais ir kaip vystoma ikiprekybinio pirkimo idėja. Klausė su kokiais iššūkiais
susiduriama įgyvendinant šią priemonę.
K. Arlauskas informavo, kad 2016 metais buvo vykdomi tiksliniai vizitai į tam tikras
perkančiąsias organizacijas, kuriose buvo pristatoma būsimoji priemonė. Taip pat buvo organizuoti
renginiai, kuriuose buvo pristatinėjama ikiprekybinių pirkimų idėja bei informacija apie planuotą
priemonę, pagal kurią šiuos pirkimus bus galima vykdyti. 2017 metais numatoma organizuoti
mokymus, seminarus perkančiosioms organizacijoms. Tikimasi, kad tai padės pritraukti kuo daugiau
perkančiųjų organizacijų.
5.
A dalis.

SVARSTYTA. Pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo.

Komiteto pirmininkė L. Maskaliovienė informavo, kad posėdžio A dalyje svarstomi ir tvirtinami
šie pasiūlymai dėl ministerijų administruojamų priemonių projektų atrankos kriterijų nustatymo:
1) pasiūlymas 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“ Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – SAM) administruojamos priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių
ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“ SAM administruojamos
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priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir
gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 (su pakeitimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V1209 ir 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-956), nuostatas ir
Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano (toliau – Vėžio
kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 (su pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-676 ir 2016 m. liepos 21 d.
įsakymu Nr. V-972), priemones, ir (arba) Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų
veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų
profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašas“ nuostatas. ir
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo
2017–2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės programos priemonių planas),
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.
V-1419, priemones.*
* Jei kreipiamasi paramos finansavimo pagal priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 veiklas, vertinama ar
projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
Vėžio kontrolės programos nuostatas – įgyvendina bent vieną 53.1, 79.2, 79.8, 160.2.2.3 punktuose
papunkčiuose numatytą veiklos kryptį
ir (arba)
įgyvendina bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 4.19 4.11, 4.21 4.13, 4.24 4.16
punktuose papunkčiuose numatytą priemonę
ir (arba)
Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo nuostatas – įgyvendina 30.2 punkte papunktyje numatytą
priemonės veiklą (investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų vykdymo infrastruktūrą).

2) pasiūlymas 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“
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 (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-619 „Sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Nacionalinės vėžio profilaktikos
ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814, nuostatas ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d.
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įsakymu Nr. V-825, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų
plėtros krypties aprašas“ nuostatas ir
Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano (toliau – Vėžio
kontrolės programos priemonių planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209, Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–
2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano (toliau – Vėžio kontrolės
programos priemonių planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419, priemones.*
* Projektas (veiklos ir pareiškėjai) turi:
atitikti bent vieną iš Vėžio kontrolės programos 53.1, 53.4 (veikla, susijusi su sveikatos priežiūros
specialistų, teikiančių pagal atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programas paslaugas, mokymais) 53.7,
160.2.1.2, 160.2.2.1, 160.2.2.4, 160.3.1, 160.3.2.1, 160.3.3.2 punktuosepapunkčiuose numatytą veiklos kryptį ir
(arba)
atitikti Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 30.2 punktepapunktyje numatytą priemonės veiklą
(investicijos į atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų naudos ir informacijos viešinimą bei sklaidą,
specialistų kompetencijų didinimą) ir
įgyvendinti bent vieną Vėžio kontrolės programos priemonių plano 2.3, 3.4 3.2, 3.11 3.10, 3.15 3.11, 4.23
4.15, 5.4 5.3 (5.3 papunkčio dalis – investicijos į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimą
organizuojant mokymus apie paliatyviosios pagalbos teikimą namuose) punktuosepapunkčiuose numatytą
priemonę.

3) pasiūlymas 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“ SAM administruojamos
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“ dviejų projektų atrankos kriterijų keitimo ir vieno kriterijaus nustatymo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“ SAM administruojamos
priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“ projektų atrankos kriterijų keitimo ir projektų atrankos kriterijaus nustatymo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti:
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto 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“ ir (arba)
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo
bei socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ ir (arba)
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų
mažinimo“ srities aprašas“ ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
užtikrinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m.
veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros
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paslaugų plėtros krypties aprašo“ ir (arba)
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo
krypties aprašo“ ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 (toliau –
Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa) ir (arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir
kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 metų plano, patvirtinto
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 Nacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. V-1419 (toliau – Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo
priemonių planas), nuostatas.*
* Vertinama, ar projektai (veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 21 punkte iškelto tikslo, 22 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 23.5 ir (arba) 23.11 ir (arba) 24.1 papunkčiuose numatytas priemones;
2 priedo „Priklausomybės nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos, gydymo bei
socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumo didinimo krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos
kriterijus: siekia 7 punkte iškelto tikslo, 8 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 9.5.4 ir (arba) 9.5.5
papunkčiuose numatytas priemones;
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 29 punkte iškelto tikslo, 30 punkte nustatytų
uždavinių ir įgyvendina 32.4 papunktyje numatytą priemonę;
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo“
krypties aprašas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte nustatytų
uždavinių ir įgyvendina 23.4.2 ir (arba) 23.4.2.1 ir (arba) 23.4.2.2 ir (arba) 23.4.2.3 ir (arba) 23.4.2.4
papunkčiuose numatytas priemones;
6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimaso neįgaliesiems“ krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 20 punkte iškelto tikslo, 21 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 23.2 papunktyje numatytą priemonę;
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 42 punkte iškelto tikslo, 43 punkte nustatytų uždavinių ir
įgyvendina 49.4 ir (arba) 51.3 papunkčiuose numatytas priemones;
2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašo“
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 17 punkte iškelto tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir
įgyvendina 30.7 papunktyje numatytas priemones;
5 priedo „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo organizavimo krypties
aprašo“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia 25 punkte iškelto tikslo, 28 punkte nustatyto uždavinio
ir įgyvendina 51.1 papunktyje numatytas priemones;
3. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos specialiuosius projektų atrankos kriterijus: siekia
168 punkte iškelto tikslo, 169 punkte nustatytų uždavinių ir įgyvendina 160.2.2.2, 160.3.3.1 papunkčiuose numatytas
priemones;
4. Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 4.20 ir (arba) 5.4
4.12 ir (arba) 5.3 (5.3 punkto dalis – investicijos į ASPĮ infrastruktūrą, reikalingą ambulatorinės paliatyviosios
pagalbos paslaugoms teikti) papunkčiuose numatytas priemones.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą
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.
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3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos
planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį veiklos
planą.

4) pasiūlymas 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos
gyvensenos skatinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-628 „Tikslinių teritorijų gyventojų sveikos
gyvensenos skatinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų
planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815, 3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo
išorinių priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio
mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties aprašas“ ir (arba) 5 priedo ,,Sergamumo
ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo“ krypties aprašas“ ir
(arba) Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio
kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos
16 d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos
patvirtinimo“ (su pakeitimu, atliktu 2014 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-1209 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos
16 d. įsakymo Nr. V-814 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų
programos patvirtinimo“ pakeitimo ir Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų
programos įgyvendinimo 2014–2016 metais priemonių plano patvirtinimo”) (toliau – Vėžio programa)
nuostatas ir Vėžio programos įgyvendinimo priemonių 2014–2016 m. planoNacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d.
įsakymu Nr. V-1419, (toliau – Vėžio kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas),
priemones.*
* Vertinama, ar projektas (veiklos ir pareiškėjai) atitinka Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje
veiksmų plano
3 priedo ,,Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių priežasčių
mažinimo krypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 35 punkte iškelto tikslo, 37 punkte nustatyto uždavinio ir
įgyvendina 37.1 ir (arba) 37.2 ir (arba) 37.3 ir (arba) 37.5 ir (arba) 37.6 ir (arba) 37.7 ir (arba) 37.9 ir (arba)
37.14 ir (arba) 37.15 punktuosepapunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
4 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 29 punkte iškelto tikslo, 32 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendina 32.2
(veiklas, susijusias su įgyvendinamų veiksmų stebėsena ir vertinimu), 32.2.2 (veiklas, susijusias su
rekomendacijų parengimu dėl fizinio aktyvumo didinimo intervencijų įgyvendinimo praktikoje) ir (arba) 32.2.3
(veiklas, susijusias su rūkymo paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų parengimu dėl intervencijų įgyvendinimo
praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir metodikas; rūkančių ir nerūkančių

9
informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes sveikatai) ir (arba) 32.2.7 ir (arba)
32.2.8 ir (arba) 32.2.9 punktuosepapunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo
sritieskrypties aprašas“ nuostatas, t. y. siekia 20 punkte nustatyto tikslo, 23 punkte iškelto uždavinio ir
įgyvendina 23.2.1 ir (arba) 23.2.2 (veiklas, susijusias su rūkymo paplitimui mažinti skirtų rekomendacijų
parengimu dėl intervencijų įgyvendinimo praktikoje bei informacijos sklaida apie metimo rūkyti galimybes ir
metodikas; rūkančių ir nerūkančių informavimą apie tabako dūmų aplinkoje galimas neigiamas pasekmes
sveikatai) ir (arba) 23.2.3 ir (arba) 23.2.4 (veiklas, susijusias su rekomendacijų parengimu dėl fizinio aktyvumo
didinimo intervencijų įgyvendinimo praktikoje) ir (arba) 23.2.6 ir (arba) 23.2.7 ir (arba) 23.2.8 ir (arba) 23.3
(veiklas, susijusias su visuomenės ir pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimu)
punktuosepapunkčiuose numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus);
ir (arba)
Vėžio kontrolės programos nuostatas, t. y. siekia 168 punkte ir (arba) 169.2 ir (arba) 169.3
punktuosepapunkčiuose numatytų tikslų bei uždavinių ir įgyvendina 30.1 ir (arba) 30.5.1 ir (arba) 30.5.2 ir
(arba) 53.4 (veiklas, susijusias su Europos mokslininkų parengtų gairių pritaikymu, siekiant kokybiškai vykdyti
atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programas) ir (arba) 160.2.1.3 punktuosepapunkčiuose numatytas
priemones (įgyvendinat priemonių plano 2.1, 2.4, 2.5, 3.10 punktus)veiklų kryptis ir Vėžio kontrolės programos
įgyvendinimo priemonių plano 2.1 (veiklas, skirtas nacionaliniu lygiu vykdyti informacijos sklaidą apie
onkologinių ligų rizikos veiksnius, onkologines ligas ir jų prevenciją, atsižvelgiant į mokslo įrodymais
pagrįstą informaciją, viešinti Europos kovos su vėžiu kodekso nuostatas), 2.4, 2.5, 3.8 papunkčiuose
numatytas priemones (nustatytas veiklas ir projektų vykdytojus).

5) pasiūlymas 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“ dviejų projektų atrankos kriterijų keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“
SAM administruojamos priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas
regioniniu lygiu“ projektų atrankos kriterijų keitimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti:
Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto 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“ ir (arba)
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ ir (arba)
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
6 priedo „Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimaso neįgaliesiems“ krypties
aprašas“ ir (arba)
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo
krypties aprašas“ ir (arba)
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano (toliau – Sveiko senėjimo
užtikrinimo Lietuvoje veiksmų planas), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
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2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m.
veiksmų plano patvirtinimo“,
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties
aprašas“ ir (arba)
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ ir (arba)
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos (toliau – Vėžio
kontrolės programa), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos
16 d. įsakymu Nr. V-814 (toliau – Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa) ir (arba)
Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių
2014–2016 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1209 Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų
programos įgyvendinimo 2017–2019 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1419 (toliau – Nacionalinės
Vvėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių planas), nuostatas.*
* Jei kreipiamasi finansavimo pagal priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 veiklas, vVertinama, ar projektai
(veiklos ir pareiškėjai) atitinka:
1. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašas“ 21
punkte iškeltą tikslą, 22 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 23.1 papunktyje numatytas priemones;
3 priedo „Traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos, neįgalumo ir mirtingumo nuo išorinių
priežasčių mažinimo krypties aprašas“ 35 punkte iškeltą tikslą, 36 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina
37.2 ir (arba) 37.4 papunkčiuose numatytas priemones;
4 priedo „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų mažinimo krypties
aprašas“ 29 punkte iškeltą tikslą, 30 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 32.1 ir (arba) 32.2.2 ir (arba)
32.2.4 papunkčiuose numatytas priemones;
5 priedo ,,Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo“
krypties aprašas“ 20 punkte iškeltą tikslą, 21 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 23.2.1 ir (arba) 23.2.2,
ir (arba) 23.2.3, ir (arba) 23.2.4, ir (arba) 23.2.6, ir (arba) 23.4.1 papunkčiuose numatytas priemones;
6 priedo ,,Efektyvios sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimaso neįgaliesiems“ krypties aprašas“ 20
punkte iškeltą tikslą, 21 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 22.1 papunktyje numatytą priemonę;
7 priedo „Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas“
42 punkte iškeltą tikslą, 43 punkte nustatytus uždavinius ir įgyvendina 45.12.4 papunktyje numatytas priemones;
ir (arba)
2. Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje veiksmų plano:
1 priedo „Sveikos gyvensenos ir kitų profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugų plėtros krypties aprašo“ 17
punkte iškeltą tikslą, 18 punkte nustatytą uždavinį ir įgyvendina 29.4 ir (arba) 29.5 papunkčiuose numatytas
priemones;
2 priedo „Griuvimų prevencijos krypties aprašas“ 7 punkte iškeltą tikslą, 8 punkte nustatytą uždavinį ir
įgyvendina 11.1 ir (arba) 11.2 papunkčiuose numatytas priemones;
3 priedo „Psichikos sveikatos gerinimo krypties aprašas“ 12 punkte iškeltą tikslą, 13 punkte nustatytą
uždavinį ir įgyvendina 22.1 ir (arba) 22.5 papunkčiuose numatytas priemones;
ir (arba)
3. Nacionalinės vėžio kontrolės programos 168 punkte iškeltą tikslą, 169 punkte nustatytus uždavinius ir
įgyvendina 160.2.1.1 ir (arba) 160.2.1.4 papunkčiuose numatytas priemones ir (arba) Nacionalinės vėžio
profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo priemonių plano 2.1 papunktyje (veiklas, skirtas regioniniu lygiu
įgyvendinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo priemones tikslinėse teritorijose) numatytas priemones.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektai turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą
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.
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6) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos priemonės Nr. 06.1.1TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos priemonės Nr. 06.1.1TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ projektų atrankos kriterijaus
keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 1.6.1–1.6.4 bent vieną iš 1.6.1–1.6.3 papunkčiuose
nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

7) 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ dviejų
projektų atrankos kriterijų keitimo ir vieno projektų atrankos kriterijaus naikinimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ projektų
atrankos kriterijų keitimo ir projektų atrankos kriterijaus naikinimo:
1. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d.
nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1
tikslo ,,didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo
pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei
plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą” 2 uždavinį „plėtoti naują ir pagerinti esamą
TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais“ ir (arba) 5 tikslo ,,didinti eismo saugą ir saugumą“ 1
uždavinį ,,didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir kitas inovacijas“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo ,,didinti krovinių ir keleivių judumą,
gerinant Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su
valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu bei plėtojant skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ 2
uždavinį „plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais“ ir (arba) 5 tikslo
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„didinti eismo saugą ir saugumą“ 1 uždavinį ,,didinti eismo saugą, diegti technines saugaus eismo priemones ir
kitas inovacijas“.

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-535 ,,Dėl Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano
patvirtinimo“.Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022
metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m.
birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022
metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m.
gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-535 ,,Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos
įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.2.4 ir 5.1.2 priemonėse nurodytas veiklas bei
galimus projekto vykdytojus.Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros
2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m.
birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo patvirtinimo“, bent vieną iš 1.2.3.1–1.2.3.5 papunkčiuose nurodytų projektų, prie
jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

3. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, 1.2.4.1 – 1.2.4.4 papunkčiuose nurodytus projektus ir galimus projekto vykdytojus.

7) 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“
vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti pasiūlymui 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“
projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų

13
sąrašo patvirtinimo“, 5.1.3.1–5.1.3.9 bent vieną iš 5.1.3.1–5.1.3.9 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų
nurodytas veiklas ir galimus projektoų vykdytojus.

8) 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
geležinkeliuose“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas
geležinkeliuose“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 4.5.7 4.5.3 papunktyje nurodytą projektą, projekto prie jo
nurodytą veiklasą ir galimą projekto vykdytoją.

9) 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte
užtikrinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte
užtikrinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“ 1.4.2 ir 1.4.3 bent vieną iš 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 arba 1.4.5
papunkčiuose nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.
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10) 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas
įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo
(pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas
įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 1.2.6 1.2.5 papunktyje nurodytą projektą, projekto prie jų nurodytą veiklasą
ir galimą projekto vykdytoją. Projektų atrankos kriterijus taikomas 1 ir 2 priemonės veikloms.

11) 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“
SM administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 3.1.1 papunktyje bent vieną iš 3.1.1.1–3.1.1.18
papunkčiuose nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

12) 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“
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SM administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo
kūrimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo
kūrimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 4.3.2 papunktyje bent vieną iš 4.3.1.1, 4.3.1.2.1–
4.3.1.2.18 papunkčiuose nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų
vykdytojus.

13) 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“
SM administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių
parko atnaujinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti 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“ SM
administruojamos priemonės Nr. 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko
atnaujinimas“ projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 3.4.1.1 papunktyje bent vieną iš 3.4.1.1.1–3.4.1.1.5
papunkčiuose nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

6.
B dalis.

SVARSTYTA. Pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo.

SM atstovas S. Kerza pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto
ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės
susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos
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priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas,
skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo
(pridedama).
S. Kerza informavo, kad SM ir jos valdomos AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagrindiniai ilgalaikiai
tikslai nesikeitė ir pagrindinis projektas yra „Rail Baltica“, įgyvendinamas kartu su kaimyninėmis
šalimis. Šiuo metu vyksta siaurosios europinės vėžės tiesimo per Lietuvos teritoriją nuo Lenkijos į
Latviją planavimo, statybos ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams darbai. Šiam projektui
planuojama skirti ne Sanglaudos fondo (toliau – SaF) lėšas, o Europos infrastruktūros tinklų
priemonės (angl. Connecting Europe facility) (toliau – CEF) lėšas. SaF lėšomis planuojama finansuoti
IX B geležinkelio koridoriaus ruožo nuo Baltarusijos sienos iki Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
(toliau – KVJU) tobulinimui (antrajam plačiosios vėžės kelio tiesimui ir ruožo elektrifikavimui).
Pirmame etape planuojama maksimaliai elektrifikuoti ruožą ir nutiesti dvikelius ten, kur jų labiausiai
reikia, nes esamas srauto intensyvumas rodo, kad vienkelio nuo Kaišiadorių iki Klaipėdos kol kas
pakanka, bet poreikis auga. Numatoma, kad elektrifikavimas atpigins transportavimo paslaugas.
Projektų prioritetinė eilė sudaryta taip, kad pirmiausiai būtų elektrifikuojami atskiri ruožai Kena –
Naujoji Vilnia, Vilniaus mazgas (aplinkkelis skirtas važiuoti elektriniams krovininiams traukiniams),
Kaišiadorys – Radviliškis, Šiauliai – Radviliškis, KVJU ir pauosčio kelyno rekonstrukcija (kadangi čia
netelpa ilgi traukiniai), antrojo kelio statyba Telšiai – Lieplaukė (jau baigiamas įgyvendinti), antrojo
kelio statyba Pušynas – Paneriai (kuris užbaigs Vilniaus aplinkkelį) ir antrojo kelio statyba ruože
Livintai – Gaižiūnai. Investicijų poreikis yra žymiai didesnis nei suplanuotas lėšų kiekis. Informavo,
kad patvirtintas naujas strateginis dokumentas, todėl mažai tikėtina, kad prioritetinė projektų eilė
keistųsi, tačiau atsiradus tokiam poreikiui, jis bus pristatytas Komitete. Atsakydamas į EK prieš posėdį
el. paštu pateiktą klausimą dėl Baltarusijos geležinkelio ruožo elektrifikavimo esamos situacijos,
informavo, kad jau beveik visas ruožas yra elektrifikuotas ir užbaigiami paskutiniai darbai Baltarusijos
Lietuvos pasienyje. Atsakydamas į klausimą dėl elektrinių traukos įrenginių informavo, kad AB
„Lietuvos geležinkeliai“ investicijoms skirtais pinigais ruošiasi įsigyti naujų traukos elementų bei yra
svarstomos nuomos galimybės. Šiuo metu turimo riedmenų parko tarnavimo laikas eina į pabaigą,
todėl norima jį keisti ekonomiškesniais, ekologiškesniais elektriniais traukos įrenginiais bei
riedmenimis.
EK atstovė I. Guobienė informavo, kad SM atstovo pateikti paaiškinimai tenkina. Pažymėjo, kad
apie elektrifikacijos projektus EK yra žinoma. Atkreipė dėmesį, kad derybų dėl veiksmų programos
metu buvo planuota šiuos projektus prašyti finansuoti CEF lėšomis. Numatant šiuos projektus
finansuoti veiksmų programos lėšomis, atitinkamai turi būti koreguojama veiksmų programoje
nustatyta rodiklio (Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle linijų ilgis)
reikšmė – 74 km, kadangi įgyvendinus 4 elektrifikacijos projektus rodiklis žymiai išaugs. Pažymėjo,
kad šis rodiklio keitimas yra įtrauktas į veiklos peržiūros lentelę, kadangi tai yra esminis pakeitimas;
elektrifikacijos projektams skirta apie 170 mln. eurų vien tik SaF lėšų. Paprašė peržiūrėti šį rodiklį bei
jo skaičiavimo metodologiją ir pažymėjo, kad ateityje tam bus reikalingas EK sprendimas dėl veiksmų
programos pakeitimo.
Komiteto pirmininkė priminė, kad kaip buvo parodyta pirmame pristatyme, šiais metais bus
atlikta veiksmų programos peržiūra ir viena iš priežasčių yra įvertinti pasikeitusią situaciją ir rodiklių
pasikeitimus. Pažymėjo, kad transporto sektoriaus dalyje, kuriai yra gauta lėšų iš CEF, o rodikliai
buvo numatyti veiksmų programoje, bus inicijuojamas veiksmų programos pakeitimas.
I. Guobienė atkreipė dėmesį į šioje priemonėje esančias kitas veiklas, kadangi kol kas
priemonėje minimi tik antrosios veiklos projektai: geležinkelio ruožų elektrifikavimas ir geležinkelio
IX B koridoriaus antrinių kelių tiesimas. Klausė, ar bus keičiama veiksmų programa išbraukiant
veiklas, susijusias su infrastruktūros įrengimu „Rail Baltica“, Europos geležinkelio transporto
valdymo sistemos (ERTMS) diegimu.
L. Maskaliovienė pasiūlė šį klausimą palikti atskirai diskusijai dėl veiksmų programos
pakeitimo. Pabrėžė šio klausimo kompleksiškumą ir paaiškino, kad jis bus vertinamas bendrai visų
veiksmų programos prioritetų aspektu.
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NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos priemonės Nr. 06.1.1TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių
transporto sąveikos gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas atitinka Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų
sąrašo patvirtinimo“, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21 bent vieną iš 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 arba 1.1.13 papunkčiuose nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas
veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

S. Kerza pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir
pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės
susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos
priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos
valstybiniame jūrų uoste“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
S. Kerza informavo, kad dėl KVJU įgyvendinamų projektų dar yra diskutuojama ir pačioje
ministerijoje, ir vyksta nuolatinis bendravimas su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau –
KT). Planuojant projektus buvo siekiama, kad visi jie būtų susiję su aplinkosauga ir kaip įmanoma
gerintų laivų eismo saugą KVJU. Pažymėjo, kad ne visi projektai yra orientuoti į konkurencingumo
didinimą ir ekonominės naudos KVJU kūrimą. Atsakydamas į EK el. paštu prieš posėdį pateiktą
klausimą dėl valstybės pagalbos schemos derinimo, patikino, kad šis klausimas bus derinamas. 2007–
2013 metų laikotarpiu valstybės pagalbos schema dėl KVJU įgyvendinamų projektų nebuvo derinama.
Kadangi teisinė reglamentacija, susijusi su valstybės pagalba uostams nesikeitė, SM tikėjosi, kad
valstybės pagalbos schemos derinti ir šį kartą nereikės. Po diskusijų su KT, nutarta minėtą schemą
suderinti su EK. Pažymėjo, kad tai turės įtakos projektų įgyvendinimo trukmės ilgėjimui. Informavo,
kad KVJU yra pasirengęs pradėti projektų įgyvendinimą finansuoti nuosavomis lėšomis. Atsakydamas
į EK klausimą dėl projekto „Hidrografinės, geodezinės, kartografavimo ir gautų duomenų apdorojimo
sistemos diegimas“ finansavimo CEF lėšomis, informavo, kad šį projektą įgyvendins Lietuvos saugios
laivybos administracija ir lėšos projekto įgyvendinimui jau yra skirtos.
EK atstovė I. Guobienė pažymėjo kad didelės apimties projektas „Laivybos kanalo gilinimas ir
platinimas, pietinių uostų vartų įrengimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“, kurio
įgyvendinimo pabaiga numatyta 2023 m., turės būti pateiktas EK vertinimui. Paprašė EK pateikti šio
projekto įgyvendinimo tvarkaraštį, kad būtų aišku, kokiame etape šiuo metu jis yra. Priminė, kad
projektas EK buvo planuotas pateikti 2019 m., tačiau šio projekto didelės apimties projektų sąraše
nėra. Išsakė nuogąstavimą dėl projekto įgyvendinimo laiku. Pažymėjo, kad į didelės apimties projektų
sąrašą turėtų būti įtrauktas prieš tai patvirtintos priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių
tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektas „Ruožo
Kaišiadorys – Radviliškis elektrifikacija“.
S. Kerza informavo, kad šis labai svarbus projektas dar nėra pradėtas įgyvendinti, bet KVJU jam
ruošiasi. Pažymėjo, kad nusprendus šio projekto nefinansuoti SaF lėšomis, projektas būtų
įgyvendinamas KVJU nuosavomis lėšomis. Pažadėjo, kad gavus iš projekto vykdytojo projekto
įgyvendinimo grafiką, jis bus pateiktas EK.
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Komiteto pirmininkė tikslinosi, ar yra vykdomi projektavimo darbai.
S. Kerza šiuo metu į klausimą negalėjo atsakyti.
L. Maskaliovienė informavo, kad didelės apimties projektų atveju yra nuspręsta įtraukti
JASPERS konsultantus ir tikėtina, kad tai pagreitins EK sprendimo priėmimo procedūras.
I. Guobienė atkreipė dėmesį, kad minimas projektas projektų sąraše yra pažymėtas kaip
rezervinis, todėl paprašė detalizuojančią informaciją dėl šio projekto pateikti el. paštu.
NUTARTA. Bendru sutarimu nutarta:
pritarti dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ SM administruojamos priemonės Nr. 06.1.1TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ vieno
projektų atrankos kriterijaus keitimo:
2. Specialusis projektų atrankos kriterijus. Projektas turi atitikti Preliminarų Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“.*
* Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka Preliminaraus Nacionalinės
susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl Preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“, 1.3.1–1.3.3 ir 1.3.5 bent vieną iš 1.3.1–1.3.4
papunktyječiuose nurodytusų projektusų, projektų prie jų nurodytas veiklas ir projektų vykdytojus.

ŪM atstovė R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir
vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ
tarptautiškumą“ ŪM administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės
LT“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo (pridedama).
EK atstovė E. Dranseikaitė, kaip ir ankstesniuose Komiteto posėdžiuose, dar kartą paprašė
ministerijų atstovų keičiant projektų atrankos kriterijus trumpai paaiškinti jų keitimo priežastis.
R. Armonienė informavo, kad šiuo atveju keičiamas ne kriterijus, o jo vertinimo aspektai ir
paaiškinimas.
Komiteto pirmininkė pažymėjo, kad tokiu atveju taip pat turi būti pateiktas paaiškinimas, kodėl
yra keičiami projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimas, kad visiems būtų aišku,
kodėl to reikia.
LVK atstovas K. Jankauskas padėkojo ŪM atstovams, kad atsižvelgė į partnerių pastabas ir
panaikino reikalavimą į parodą vykstančioms kelioms įmonėms konkurentėms pristatymus organizuoti
viename stende. Pateikė pastabą dėl priemonės šeštojo kriterijaus, kuris didesnį įvertinimą suteikia
tiems projektams, kurie prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos
horizontaliojo prioriteto „Kultūra“ tarpinstitucinio veiklos plano (toliau – TVP) 2 tikslo „ugdyti
visuomenės kūrybingumą – plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas ir kūrybinius produktus,
užtikrinti jų įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą“, įgyvendinimo. Pasiūlė skirti lėšų
Kultūros ministerijai (toliau – KM) arba ŪM atskiros priemonės parengimui, pagal kurią kultūros
atstovai galėtų konkuruoti tarpusavyje dėl dalyvavimo verslo misijose. Paragino ieškoti geresnių
tarpinstitucinių kriterijų. Atkreipė dėmesį, kad fiksuoti įkainiai įmonei bei grupinei įmonei skiriasi 2-4
kartus. Paprašė ŪM formuojant projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – PFSA) užtikrinti
tikslesnius fiksuotų įkainių skaičiavimus.
R. Armonienė pažymėjo, kad šis kriterijus yra KM kompetencija ir neprieštarautų šio kriterijaus
panaikinimui.
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L. Maskaliovienė pažymėjo, kad šis kriterijus yra prioritetinis ir nėra privalomas. Paaiškino, kad
ŪM ir KM norėjo paskatinti verslininkus bendradarbiauti su kultūros atstovais.
KM atstovė D. Nazarovienė informavo, kad KM yra gavusi ir kitų paklausimų dėl projektų
vertinimo pagal minėtus projektų atrankos kriterijus. Pasiūlė nestabdyti priemonės projektų atrankos
kriterijaus tvirtinimo bei paprašė organizuoti susitikimą su ŪM atstovais dėl visų priemonių, kuriose
yra numatytas prioritetinis atitikties TVP kriterijus. Atkreipė dėmesį, kad siūlomas keitimas su TVP
nėra susijęs.
Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovė G. Švedienė pritarė LVK atstovo išsakytai
nuomonei.
LRVK atstovė A. Stankaitienė pažymėjo, kad 2014 m. sausio mėn. ūkio ministro buvo
patvirtintos Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairės (toliau – gairės). 2014 m. gruodžio mėn.
Komiteto posėdyje buvo svarstomi ir tvirtinami šios ŪM administruojamos priemonės projektų
atrankos kriterijai, kurių viename yra vertinama atitiktis gairėms. LRVK atstovė iškėlė klausimą, kad
dėl geopolitinių pokyčių neturėtų būti remiamas eksportas į šalis, kurios yra paskelbusios Lietuvai
embargą. Komitetui pritarus, buvo priimtas sprendimas tvirtinti kriterijų su išlyga, kad turės būti
pakeistos gaires. 2015 m. sausio mėn. ŪM pakeitė gaires. Pažymėjo, kad pastaruoju metu geopolitinė
situacija keičiasi itin sparčiai, o šiandien yra 2017 m. vasario 2 d., t. y. nuo gairių pakeitimo praėjo
dveji metai. Informavo kad VšĮ „Versli Lietuva“ 2016 m. rudenį atliko tyrimą „Lietuvos tikslinės
eksporto rinkos: galimybių analizė ir verslo iššūkiai“ (toliau – tyrimas) ir pateikė 14 perspektyvių
eksporto krypčių, į kurias rekomenduojama investuoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Šios
studijos rezultatai buvo pristatyti Ekonominės diplomatijos taryboje (toliau – EDT) bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybėje (toliau – LRV), kuri tam pritarė. Atkreipė dėmesį į valstybėje sukurtus
mechanizmus, skirtus užtikrinti geopolitinius pokyčius. Pasiūlė netvirtinti siūlomo projektų atrankos
kriterijaus, kadangi jis neatspindi atlikto tyrimo ir pateiktų rekomendacijų. Pažymėjo, kad turėtų būti
sureguliuota valstybės strateginių planavimo dokumentų sąveika arba neturėtų būti skiriamos lėšos
tyrimų vykdymui, kurių rezultatais praktikoje nesinaudojama bei nefinansuoti organizacijų,
atliekančių tokius tyrimus. Pabrėžė kylančios rizikos neefektyviai panaudoti lėšas grėsmę.
R. Armonienė pažymėjo, kad vadovaujantis LRV protokoliniu sprendimu yra rengiamas gairių
pakeitimas, tačiau jis atliekamas platesniame kontekste, todėl gali užtrukti. Paaiškino, kad apie tai yra
informuotos EDT ir Užsienio reikalų ministerija. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į LRV išskirtų trijų
prioritetinių rinkų 14 šalių, svarstomoje priemonėje siūloma skirti skirtingą intensyvumą toms šalims,
t .y. dalyvaujant parodose minėtose 14 šalių vertinimo intensyvumas būtų 100 proc., visoms kitoms
šalims – 70 proc.
K. Jankauskas pažymėjo, kad verslui tie aspektai, į kuriuos LRVK atstovė atkreipė dėmesį, yra
labai svarbūs. Pabrėžė galimybės lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius svarbą. Pasiūlė PFSA numatyti
galimybę projektų vykdytojams, remiantis EDT sprendimais, operatyviai keisti eksporto kryptis
ieškant naujų rinkų. Pasiūlė ieškoti lankstaus mechanizmo, galinčio operatyviai reaguoti į pokyčius.
Komiteto pirmininkė L. Maskaliovienė rekomendavo ŪM organizuoti konsultacijas su KM bei
ekonominių socialinių partnerių atstovais bei išdiskutuoti visus kylančius klausimus. Pasiūlė atidėti
pasiūlymo dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ ŪM administruojamos
priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų atrankos kriterijaus keitimo
svarstymą ir tvirtinimą iki bus išspręsti visi diskusiniai klausimai bei pakeistos gairės.
Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ atstovas E. Leichteris paprašė kartu su Komiteto
posėdžio medžiaga pateikti ir VšĮ „Versli Lietuva“ atliktą tyrimą.
L. Maskaliovienė pritarė šios informacijos Komiteto nariams pateikimui.
7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Komiteto pirmininkė atsižvelgdama į Komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo E. Bingelio
užimamų pareigų pasikeitimą (šiuo metu E. Bingelis eina Socialinės apsaugos ir darbo viceministro
pareigas) informavo, kad kitame Komiteto posėdyje iš ekonominių socialinių partnerių atstovų bus
renkamas naujas Komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas. Paprašė Komiteto narių teikti
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pasiūlymus dėl galimos Komiteto pirmininko pirmojo pavaduotojo kandidatūros. Taip pat informavo,
kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2017 m. kovo 30 d.
FM atstovas R. Dilba pakvietė Komiteto narius dalyvauti FM organizuojamoje baigiamojoje
konferencijoje „2007–2013 m. Europos Sąjungos investicijų poveikis Lietuvos ekonomikai, žmonėms
ir gyvenimo kokybei“, kuri vyks 2017 m. vasario 23 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje.
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