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Vilnius 
 

Posėdžio pirmininkas – Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras (2014–2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkas). 
 

Posėdžio sekretorė – Lina Petkutė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

valdymo departamento Europos Sąjungos sanglaudos politikos skyriaus vyriausioji specialistė. 
 

Dalyviai: 

Komisijos nariai (pakaitiniai nariai)1: 

1. Vitkauskas Aloyzas – Finansų ministerija (Komisijos pirmininkas); 

2. Mačiulis Alminas – Ministro Pirmininko tarnyba; 

3. Armonienė Rita – Ūkio ministerija; 

4. Auruškevičienė Kristina – Sveikatos apsaugos ministerija; 

5. Baliukynas Saulius – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija; 

6. Balkevičius Petras – „Žinių ekonomikos forumas“; 

7. Beiliūnienė Inga – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“; 

8. Bitinas Audrius – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

9. Bružaitė Lina – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra; 

10. Černiauskas Gediminas – Sveikatos apsaugos ministerija 

11. Česonis Gediminas – Vidaus reikalų ministerija 

12. Česonis Povilas – VšĮ Europos socialinio fondo agentūra; 

13. Dilba Ramūnas – Finansų ministerija; 

14. Dimaitis Sigitas – LR žemės ūkio rūmai; 

15. Dvilaitis Vidmantas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; 

16. Granickas Karolis – VšĮ „Transparency International“ Lietuvos skyrius; 

17. Gulbinas Tomas – Užsienio reikalų ministerija; 

18. Jankauskas Kęstutis – Lietuvos verslo konfederacija; 

19. Jarockis Romas – Kultūros ministerija; 

20. Juocevičius Algimantas – Vidaus reikalų ministerija; 

21. Kašubienė Lidija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra; 

22. Kaulakys Bronislovas – Lietuvos mokslo institucijų tarybų pirmininkų konferencija; 

23. Kauzonienė Svetlana – Švietimo ir mokslo ministerija; 

24. Kerpauskas Aleksandras – Lietuvos žaliųjų judėjimas; 

25. Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija; 

26. Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija; 

27. Krupavičienė Kristina – Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“; 

28. Masiulienė Jūratė – Žemės ūkio ministerija; 

29. Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija; 

30. Mikalauskaitė Audra – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

31. Nienius Darius– Žemės ūkio ministerija; 

32. Paliušienė Genovaitė – Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM; 

33. Paltanavičius Gintautas – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba; 

34. Petkus Almantas – Aplinkos ministerija; 

35. Plikšnys Arūnas – Vidaus reikalų ministerija; 

36. Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija; 

37. Saudargaitė Eglė – Kultūros ministerija; 

38. Skarupskas Marius – Ūkio ministerija; 

39. Stankevičiūtė Julija – Finansų ministerija; 

40. Streckienė Evelina – Transporto investicijų direkcija; 

                                                 
1 Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komisijos narių (pakaitinių narių) pavardės. 
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41. Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija; 

42. Tuminas Kastytis – AM Aplinkos projektų valdymo agentūra; 

43. Urbonaitė Milda – Energetikos ministerija; 

44. Usonis Ramūnas – Krašto apsaugos ministerija; 

45. Vaitkus Rimantas – Švietimo ir mokslo ministerija; 

46. Vilytė Diana – Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra; 

47. Vilutienė Aušra – Lietuvos mokslo taryba; 

48. Zabotka Audrius – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“; 

49. Zakarka Mantas – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; 

50. Žilionienė Ieva – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie SM; 

51. Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga; 

 

Kiti posėdžio dalyviai: 

1. Antanaitis Aurimas – Finansų ministerija; 

2. Balsevič Eleonora – VšĮ Europos socialinio fondo agentūra; 

3. Celova Olga – Ūkio ministerija; 

4. Dapkutė-Stankevičienė Rūta – Finansų ministerija; 

5. Davidonis Audrius – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM; 

6. Donovan Lyra – Aplinkos ministerija; 

7. Jautakis Andrius – Kultūros ministerija; 

8. Kasperovičienė Monika – Finansų ministerija; 

9. Kačkanas Mykolas – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV; 

10. Kirstukaitė Inga – Ministro Pirmininko tarnyba; 

11. Klevinskienė Jovita – Finansų ministerija; 

12. Kriščiūnaitė-Kačiuškienė Ieva – Finansų ministerija; 

13. Macijauskienė Inga – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 

14. Mackevičienė Nijolė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 

15. Meiduvienė Gražina – Švietimo ir mokslo ministerija; 

16. Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie VRM; 

17. Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – Finansų ministerija; 

18. Navikienė Agnė – Finansų ministerija; 

19. Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija; 

20. Petkutė Lina – Finansų ministerija; 

21. Petraitienė Irena – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų 

profesinė sąjunga; 

22. Prieskienis Šarūnas – Lietuvos energetikos konsultantų asociacija; 

23. Rasimienė Alma – Žemės ūkio ministerija; 

24. Rojutė Sigita – Valstybės kontrolė; 

25. Sabaitė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija; 

26. Spruogis Aleksandras – Energetikos ministerija; 

27. Utaraitė Simona – Aplinkos ministerija; 

28. Valūnė Eglė – Aplinkos ministerija; 

29. Voverytė Regina – Žemės ūkio ministerija; 

30. Žirgulevičiūtė Akvilė – Finansų ministerija; 

31. Žutautienė Jolanta – Žemės ūkio ministerija; 

32. Kačkutė Rūta – LR prezidentūra; 

33. Furman Erika – Kultūros ministerija; 

34. Plečkaitis Andrius– Infobalt; 

35. Jakštas Aleksas – Litbioma; 

36. Kraujalytė-Piliuvienė Aušra – Finansų ministerija; 

 

DARBOTVARKĖ: 
 

1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas. 
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2. Komisijos tikslų ir darbo reglamento pristatymas, Komisijos 2012 m. veiklos rezultatų 

pristatymas  

3. 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP) peržiūros rezultatų 

aptarimas.  

4. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) Lietuvos 

Respublikoje modelio pristatymas ir sprendimo priėmimas. 

5. Informacijos apie neformalias diskusijas su Europos Komisija dėl 2014–2020 m. Partnerystės 

sutarties ir veiksmų programos rengimo pristatymas 

 

 

SVARSTYTA: 

 

1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas. 

Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino visus dalyvius, susirinkusius į 

atnaujintos Komisijos posėdį, pakvietė susipažinti ir pristatė posėdžio darbotvarkę.  

 

2. Komisijos tikslų ir darbo reglamento pristatymas, Komisijos 2012 m. veiklos 

rezultatų pristatymas. 

Finansų ministerijos atstovė Julija Stankevičiūtė pristatė pagrindinius Komisijos tikslus, 

uždavinius, darbo reglamentą ir šių metų pagrindinius Komisijos darbus. Taip pat pristatė Komisijos 

2012 m. veiklos rezultatų ataskaitą. 

Aloyzas Vitkauskas, pasiūlė bendru sutarimu pritarti Komisijos 2012 m. veiklos rezultatų 

ataskaitai ir teikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  

 

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti Komisijos 2012 m. veiklos rezultatų ataskaitai ir teikti 

ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  

 

3. 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos peržiūros rezultatų aptarimas. 

Finansų ministerijos atstovas Ramūnas Dilba pristatė NPP rengimo procesą, peržiūrą ir 

rezultatus (pridedama). Jis pažymėjo, kad NPP yra pagrindas 2014–2020 m. Partnerystės sutarties ir 

veiksmų programos rengimui. Taip pat paprašė Vidaus reikalų ministerijos atstovų pasidalinti 2007–

2013 m. patirtimi ir 2014–2020 m. galimybėmis, įžvalgomis apie regioninės plėtros horizontalų 

prioritetą ir jo koordinavimą.  

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Gediminas Česonis informavo, kad regioninė plėtra yra 

2007–2013 m. ES struktūrinės paramos vienas iš horizontalių prioritetų ir šiame laikotarpyje 

koordinavimas buvo vykdomas per Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, 

kurioje buvo įtrauktos visos priemonės, kurios buvo planuojamos regionų projektų planavimo būdu. 

Pagrindinė koordinatoriaus funkcija – atsiskaitymas laiku ir priemonės turinio nustatymas. Keitimų, 

atėjusių iš atskirų institucijų, įgyvendinančių regioninę projektų atranką, priemones, nebuvo. Jis 

pažymėjo, kad regioninė plėtra yra sudėtinga dėl poreikio suderinti regioninius ir nacionalinius 

interesus, kurie dažnai nesutampa. Rengiantis 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiui 

anksčiau buvo pradėtas darbas su regionų plėtros tarybomis ir savivaldybėmis, ir dauguma pasiūlymų 

buvo pateikti NPP rengimo etape ir integruoti į NPP horizontalaus prioriteto aprašymą. Taip pat iš 

anksto pradėtas rengti tarpinstitucinis veiklos planas.  

Ramūnas Dilba pažymėjo, kad Ministro pirmininko tarnyba kartu su Finansų ministerija buvo 

susitikusi su horizontalių prioritetų koordinatoriais siekdama išsigryninti galimus iššūkius ir ieškodama 

galimybių, kaip derantis su Europos Komisija integruoti horizontalių prioritetų veiklas į 2014–2020 m. 

ES struktūrinės paramos veiksmų programą. 

Energetikos ministerijos atstovas Aleksandras Spruogis pristatė esmines problemas 

energetikoje ir ES paramos būtinybę bei galimus sprendimo būdus (pridedama). 

Gediminas Česonis nesutiko su pasiūlymu 7.2.1 uždavinyje išbraukti „išskyrus savivaldybių 

centrus“, nes 7.2.1.2 yra įtraukti visi savivaldybių centrai. Tai buvo padaryta savivaldybių, turinčių 

mažiau nei 6 tūkstančius gyventojų, pageidavimu ir tai tampa kokybiniu skirtumu dėl priemonių 



 4 

apimties. Kita vertus, buvo argumentuojama, kad tai padėtų gauti papildomų lėšų iš Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP)– apie tai buvo diskutuota su Žemės ūkio ministerija ir 

buvo rastas susitarimas. Be to, buvo tartasi, kad Europos regioninės plėtros fondo lėšos bus 

investuojamos į gyvenvietes virš 1 tūkstančių gyventojų, o EŽŪFKP – iki 1tūkstančio gyventojų. 

Priėmus šį susitarimą dėl takoskyros, papildomų lėšų nebūtų pritraukta. Kita vertus, savivaldybių 

centrai yra įtraukti prie miestų plėtros priemonės, kuri yra visai kitokio masto ir požiūrio priemonė. 

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Gediminas Černiauskas pasidžiaugė, kad jų 

pasiūlymai buvo įvertinti. Jis pažymėjo, kad sveikatos sektoriui 2007–2013 m. ES struktūrinės 

paramos laikotarpiu buvo skiriama apie 13 proc., kurie sėkmingai įsisavinti, todėl proporcijos 

sumažinimas nuo 13 proc. iki 4 proc. kelia nerimą. Todėl, jo nuomone, būtina tęsti diskusiją dėl 

finansinių proporcijų. 

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Rimantas Vaitkus pastebėjo žmonių, turinčių aukštąjį 

išsilavinimą, skaičiaus mažėjimą. Prieinamumo skatinimo priemonės būtų pagrindinis veiksnys 

socialinės disproporcijos panaikinimui, stojant į aukštąsias mokyklas, kadangi pagal aukštojo mokslo 

kainų dydį, Lietuva yra antra valstybė Europoje.  

Aplinkos ministerijos atstovas Almantas Petkus atkreipė dėmesį į NPP uždavinį „užtikrinti 

darnų energijos išteklių naudojimą“. Jis pastebėjo, kad 8 proc. finansinės proporcijos padidinimas iki 

11 proc. nėra pakankamas. Jis akcentavo daugiabučių namų modernizavimo svarbą ir skiriamų lėšų 

didinimą. 

Aloyzas Vitkauskas pažymėjo, kad vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų yra 

energijos efektyvumas, todėl toks pinigų poreikis atsirastų minėtame uždavinyje. Bet svarbu turėti 

bendrą požiūrį, kad būtų rengiami subalansuoti energijos efektyvumo didinimo planai. Skiriant 

finansinę paramą  gamybinių pajėgumų didinimui, reikėtų žinoti, ar vartojimo srityje nėra numatomas 

mažėjimas, todėl, siekiant išvengti galimų pavojų, siūloma Aplinkos ir Energetikos ministerijoms 

bendradarbiauti. Kita vertus, svarbus ir savivaldybių vaidmuo, nes tai nėra centrinės valdžios lygmuo – 

ministerijos pateikia strateginį požiūrį ir kryptis, o savivaldybės turėtų pasirengti ir įgyvendinti 

subalansuotą gamybą, suvartojimą ir perdavimą, atitinkantį jų interesus. 

Kultūros ministerijos atstovas Romas Jarockis pažymėjo, kad Kultūros ministerija pirmą kartą 

pretenduoja tapti tiesioginiais asignacijų valdytojais. Pabrėžė, kad 2007–2013 m. kultūrai buvo 

skiriama beveik 700 mln. litų, o 2014 – 2020 m. planuojama skirti 4 proc. nuo bendro biudžeto, t.y. 

apytiksliai 900 mln. litų. Tačiau Kultūros ministerijos poreikis - 2.2 mlrd. litų, kurie būtų skiriami 

kultūros paveldui ir kitoms aktualioms veikloms.  

Užsienio reikalų ministerijos atstovas Tomas Gulbinas pritarė Finansų ministerijos 

pasiūlymui ir Energetikos ministerijos pristatymui dėl energetikos svarbos konkurencingumui. 

Priminė, kad Energetikos ministerija turi siekti gauti paramą ir iš Europos infrastruktūros tinklų 

priemonės (angl. Connecting Europe Facility), kurios atsiradimą Lietuva visada rėmė. Galiausiai 

atkreipė dėmesį į Baltijos jūros regiono strategijos svarbą, kviesdamas šakines ministerijas skirti jai 

daugiau dėmesio.  

Aleksandras Spruogis pažymėjo, kad Energetikos ministerija aktyviai dalyvauja šiuo metu 

vykstančiame atrankos procese paramai iš minėtos Priemonės gauti. Svarbu tai, kad į struktūrinės 

paramos poreikį yra įtrauktos tik vidaus elektros ir dujų jungtys. Tuo tarpu tarpvalstybiniams 

projektams tikimasi gauti paramą iš Priemonės. Tad projektai nesidubliuoja.  

Susisiekimo ministerijos atstovas Saulius Kerza pabrėžė, kad susisiekimo sektoriui tenkanti 

paramos procentinė dalis sumažėjo ir baiminamasi dėl transporto projektų įgyvendinimo sulėtėjimo.  

Aloyzas Vitkauskas pristatė planavimo lygmenų piramidę ir pabrėžė, kad toks požiūris 

planavimo prasme turėtų būti atskirų ministerijų lygmenyje. Pirmininkas akcentavo, kad po NPP 

peržiūros energetikai skiriamas didesnis finansavimas dėl padidėjusios energetinio efektyvumo dalies. 

Taip pat pirmininkas iškėlė klausimą, ar 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu 

strateginiame lygmenyje padarėme viską, kad būtų įsisavinta kuo didesnė lėšų dalis. Jis suformulavo ir 

įgarsino nutarimo antrojo punkto tekstą ir pakvietė išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą dėl bendro 

nutarimo teksto, balsuojant už kiekvieną punktą atskirai.  

Lietuvos mokslų akademijos atstovas Valdemaras Razumas iškėlė klausimą dėl sprendimo 

priėmimo atidėjimo, kadangi be suderintos Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nuomonės socialiniams 

partneriams sprendimą priimti sunku.  
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Ministro Pirmininko tarnybos atstovas Alminas Mačiulis nesutiko su pasiūlymu dėl 

sprendimo priėmimo atidėjimo ir pabrėžė, kad siūlomas Komisijos sprendimas nėra galutinis, kadangi 

Komisija atlieka tik patariamąjį vaidmenį.  

 

Ūkio ministerijos atstovas Marius Skarupskas pasiūlė sprendimą priimti šiandien, siekiant 

išvengti vykstančių procesų sulėtėjimo. 

Gediminas Černiauskas pritarė Mariaus Skarupsko išsakytai nuomonei dėl sprendimo 

priėmimo.  

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Algimantas Juocevičius pažymėjo, kad Vidaus reikalų 

ministerija NPP peržiūrėjo ir iš esmės jai pritaria, kadangi pateikti rodikliai tenkina ministerijos 

lūkesčius. 

Romas Jarockis pabrėžė, kad Kultūros ministerija pritaria integruotam požiūriui dėl lėšų 

skirstymo, tačiau pati lėšų proporcija netenkina. 

Aleksandras Spruogis pabrėžė, kad Energetikos ministerija mano, kad „Darnaus energijos 

išteklių naudojimo“ tikslui yra skiriamas neadekvačiai mažas finansavimas.  

Aplinkos ministerijos atstovas Almantas Petkus, pritardamas Aleksandrui Spruogiui, teigė, 

kad Aplinkos ministerija taip pat nepritaria „Darnaus energijos išteklių naudojimo“ skiriamų lėšų 

procentui.  

 

BALSAVIMAS: Balsavimo metu, Vidaus reikalų ministerija nepritarė nutarimo 2.1 punktui 

„patikslinti 7.2.2 uždavinio „Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis kaimo vietovių 

vystymas ir plėtra)“ 7.2.2.1 įgyvendinimo kryptį išbraukiant žodžius „išskyrus savivaldybių centrus“, o 

Sveikatos apsaugos ministerija susilaikė.  

Balsuojant dėl nutarimo 2.2 punkto, Energetikos, Kultūros, Susisiekimo ir Aplinkos 

ministerijos susilaikė.  

 

NUTARTA: Įvertinus Komisijos posėdžio metu apibendrintus pasiūlymus dėl 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP), patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 (Žin., 2012, Nr. 144-7430), keitimo: 

2.1. patikslinti 7.2.2 uždavinio „Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką (kompleksinis 

kaimo vietovių vystymas ir plėtra)“ 7.2.2.1 įgyvendinimo kryptį išbraukiant žodžius „išskyrus 

savivaldybių centrus“; 

2.2. padidinti NPP 3.3.2 uždavinio „Užtikrinti darnų energijos išteklių naudojimą“ Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos proporciją nuo 8,38 proc. iki 11,38 proc., proporcingai sumažinant kitų 

NPP uždavinių, išskyrus 3.2.3 uždavinio „Plėtoti energetikos infrastruktūrą“ Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos proporcijas. 

 

4. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) 

Lietuvos Respublikoje modelio pristatymas ir sprendimo priėmimas. 

 

Loreta Maskaliovienė pristatė 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 

sistemos (VKS) Lietuvos Respublikoje modelį (pridedama). 

Posėdžio pirmininkas pakvietė išreikšti savo pritarimą ar nepritarimą dėl 2014–2020 m. ES 

struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) Lietuvos Respublikoje modelio. 

Susisiekimo ministerijos atstovas Saulius Kerza pažymėjo, kad Vyriausybės nutarimo Nr. 

1224 pakeitimas buvo pateiktas ministerijoms derinti, tačiau kol kas Susisiekimo ministerija nėra 

suformavusi ir pateikusi oficialios pozicijos dėl 2014-202 m. ES struktūrinės paramos valdymo ir 

kontrolės sistemos Lietuvos Respublikoje modelio. Atsižvelgiant į tai, jis negali jam pritarti arba 

nepritarti..  

Pirmininkas patikslino, kad siūloma pritarti valdymo modeliui – struktūriniams dalykams, o 

ne sistemai. 

Aleksandras Spruogis pažymėjo, kad turėtų atsirasti nauja įgyvendinančioji institucija – 

Energetikos agentūra, kuri perimtų dalį funkcijų iš Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – 

LVPA). Todėl, nors pritardami modeliui, Energetikos ministerija pasiūlė tęsti diskusiją dėl naujos 

agentūros sukūrimo, todėl balsavime susilaiko. 
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Valstybės kontrolės atstovė Sigita Rojutė, komentuodama esamą situaciją, teigė, kad 

esminiai pakeitimai valdymo ir kontrolės sistemoje reikalaus papildomo dėmesio iš audito institucijų ir 

Europos Komisijos. Kita vertus, į siūlomą modelį yra įtrauktos dvi naujos ministerijos. Ministerijų 

vykdomos funkcijos yra labiau susijusios su planavimu ir strategija, o agentūros susijusios su kasdiene 

veikla. Taigi naujos agentūros turėjimas yra esminis pokytis. Ji pažymėjo, kad 2007–2013 m. buvo ne 

viena energetikos priemonė, kurios įgyvendinimo institucijos funkcijas vykdė LVPA, tačiau pastabų 

dėl jų netinkamai vykdyto darbo Valstybės kontrolė neturėjo, todėl ženklių priežasčių, kodėl reikėtų 

keisti esamą padėtį, nemato.  

Aleksandras Spruogis, atsakydamas į Valstybės kontrolės išreikštą nuomonę, pabrėžė, kad 

esant naujai institucijai - Energetikos ministerijai, turinčiai savus poreikius ir vizijas, būtų pravartu 

turėti jai pavaldžią įgyvendinančią instituciją.  

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Svetlana Kauzonienė pažymėjo, kad 2014–2020 m. 

ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos (VKS) Lietuvos Respublikoje modeliui 

pritaria, tačiau į įgyvendinančių institucijų sąrašą siūlo įtraukti Lietuvos mokslo tarybą. 

Aloyzas Vitkauskas pastebėjo, kad įgyvendinančių institucijų nėra – yra tarpinės institucijos, 

kurioms atitinkamai deleguojamos veiklos. Pirmininkas pritarė Valstybės kontrolės išreikštai 

nuomonei dėl galimos rizikos, atsiradus naujai įgyvendinančiai institucijai. Jis pakvietė pritarti VKS 

modeliui, o ne sistemai, nes sistema kol kas yra tik rengiama.   

 

NUTARTA: Bendru sutarimu nutarta pritarti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos valdymo ir kontrolės sistemos Lietuvos Respublikoje modeliui. 

 

5. Informacijos apie neformalias diskusijas su Europos Komisija dėl 2014–2020 m. 

Partnerystės sutarties ir veiksmų programos rengimo pristatymas 

 

Ramūnas Dilba pristatė informaciją apie neformalias diskusijas su Europos Komisija dėl 

2014–2020 m. Partnerystės sutarties ir veiksmų programos rengimo (pridedama). 

   Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovė Kristina Krupavičienė pažymėjo, kad 

Europos Komisijos nuomonė dėl Lietuvos 2014–2020 m. Partnerystės sutarties ir veiksmų programos 

bus svarstoma profesinių sąjungų koordinaciniame komitete ir nuomonę pateiks raštu.  

Ramūnas Dilba pastebėjo, kad pateikta Europos Komisijos nuomonė dėl 2014–2020 m. 

Lietuvos Partnerystės sutarties ir veiksmų programos rengimo nėra naujas dokumentas. 2012 m. 

gruodžio 11 d. Europos Komisijos atstovai Lietuvoje pristatė minėtąjį dokumentą ir įžvalgas, o 

neseniai jis buvo išverstas į lietuvių kalbą. Minėto susitikimo metu institucijos ir socialiniai partneriai 

galėjo pristatyti savo pasiūlymus. 

Kęstutis Jankauskas pasiūlė nebekurti naujų agentūrų ir mažinti jų skaičių.  

Posėdžio pirmininkas paskelbė posėdžio pabaigą. 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas             Aloyzas Vitkauskas 

 

 

 

 

 

Sekretoriato vadovė        Loreta Maskaliovienė 
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