2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMISIJOS
2014 M. SAUSIO 16 D. POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2014 m. sausio 16 d. Nr. 38P-1 (25)
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.
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Armonienė Rita – Ūkio ministerija;
Auruškevičienė Kristina – Sveikatos apsaugos ministerija;
Balkevičius Petras – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“;
Bečelienė Jūratė – Užsienio reikalų ministerija;
Beiliūnienė Inga – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Bružaitė Lina – VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra;
Cytacka Renata – Energetikos ministerija;
Čapas Rimantas – Lietuvos savivaldybių asociacija;
Čepokienė Lina – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra;
Česonis Gediminas – Vidaus reikalų ministerija;
Česonis Povilas – VšĮ Europos socialinio fondo agentūra;
Daugalienė Vilma – Žemės ūkio ministerija;
Dilba Ramūnas – Finansų ministerija;
Dvilaitis Vidmantas – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
Dulkys Arūnas – Valstybės kontrolė;
Giedraitis Egidijus – Vietos veiklos grupių tinklas;
Granickas Karolis – VšĮ „Transparency International“;
Gulbinas Tomas – Užsienio reikalų ministerija;
Jarockis Romas – Kultūros ministerija;
Juocevičius Algimantas – Vidaus reikalų ministerija;
Karlonas Arūnas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Kašubienė Lidija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra;
Keraminas Arūnas – Valstybės kontrolė;
Kerpauskas Aleksandras – Lietuvos žaliųjų judėjimas;
Kuklierius Mindaugas – Žemės ūkio ministerija;
Kerza Saulius – Susisiekimo ministerija;
Kiškis Inesis – Aplinkos ministerija;
Leichteris Edgaras – asociacija „Žinių ekonomikos forumas“
Mačiulis Alminas – LR Vyriausybės kanceliarija;
Liubauskaitė Lina – LR Vyriausybės kanceliarija;
Maskaliovienė Loreta – Finansų ministerija;
Mikalauskaitė Audra – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
Nienius Darius – Žemės ūkio ministerija;
Orlickas Tomas – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM;
Paltanavičius Gintautas – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba;
Pauža Dainius Haroldas – Lietuvos mokslo taryba;
Plikšnys Arūnas – Vidaus reikalų ministerija;
Predkelis Gintautas – Transporto investicijų direkcija;

Juodai pažymėtos balso teisę turinčių Komisijos narių (pakaitinių narių) pavardės.
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Razumas Valdemaras – Lietuvos mokslų akademija;
Skarupskas Marius – Ūkio ministerija;
Stankevičiūtė Julija – Finansų ministerija;
Streckienė Evelina – Transporto investicijų direkcija;
Saudargaitė Eglė – Kultūros ministerija;
Sutkus Valdas – Lietuvos verslo konfederacija;
Šlionskienė Danutė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija;
Šliužienė Jolanta – Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM;
Tuminas Kastytis – Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Urbonaitė Milda – Energetikos ministerija;
Vaitkus Rimantas – Švietimo ir mokslo ministerija;
Vitkauskas Aloyzas – Finansų ministerija;
Zabotka Audrius – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“;
Žilionienė Ieva – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM;
Žvirblienė Vida – Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga;

Kiti posėdžio dalyviai:
54.
Baltmiškytė Vida – Energetikos ministerija;
55.
Bartkevičius Laisvūnas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
56.
Bogušienė Laura – Regioninės plėtros departamentas prie VRM;
57.
Celova Olga – Ūkio ministerija;
58.
Daugilienė Vita – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM;
59.
Dockevičienė Laima – Rietavo vietos veiklos grupė;
60.
Dockevičiūtė Aušra – Rietavo moterų užimtumo centras;
61.
Dubickienė Zita – Susisiekimo ministerija;
62.
Furman Erika – Kultūros ministerija;
63.
Indriošienė Kristina – Žemės ūkio ministerija;
64.
Greičiuvienė Violeta – Energetikos ministerija;
65.
Jarmulkaitė Justė – Finansų ministerija;
66.
Kasperovičienė Monika – Finansų ministerija;
67.
Kiminaitė Daiva – Žemės ūkio ministerija;
68.
Mečkovskienė Sigutė – Žemės ūkio ministerija;
69.
Mielienė Edita – Regioninės plėtros departamentas prie VRM;
70.
Mikalauskas Saulius – Mėgėjų žvejybos taryba prie AM;
71.
Navickaitė-Dulaitienė Šarūnė – LR Vyriausybės kanceliarija;
72.
Paškevičius Raimondas – Švietimo ir mokslo ministerija;
73.
Petkutė Lina – Finansų ministerija;
74.
Rušinskas Darius – Krašto apsaugos ministerija;
75.
Sabaitė Jolanta – Švietimo ir mokslo ministerija;
76.
Spruogis Aleksandras – Energetikos ministerija;
77.
Stankaitienė Ana – Finansų ministerija;
78.
Vedlugaitė Diana – COWI Lithuania;
79.
Žliobaitė Aušra – Žemės ūkio rūmai;
80.
Žaltkauskienė Jolanta – COWI Lithuania;
81.
Žilionienė Svetlana – Trakų krašto vietos veiklos grupė;

DARBOTVARKĖ:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto pristatymas;
3. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto pristatymas (tęsinys) (Žemės
ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento atstovas);
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4. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties ex ante vertinimo santraukos
pristatymas;
5. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto pristatymas (tęsinys);
(Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento atstovas)
6. Informacijos dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų
programos rengimo pristatymas;
7. Pritarimas Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projektui
SVARSTYTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino visus dalyvius susirinkus į Komisijos
posėdį ir pristatė posėdžio darbotvarkės projektą. Atsižvelgus į Žemės ūkio ministerijos prašymą buvo
pritarta Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento parengto Lietuvos 2014–2020 metų
Partnerystės sutarties (toliau – Partnerystės sutarties) projekto pristatymo paankstinimui.
2. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto pristatymas
Finansų ministerijos atstovas Ramūnas Dilba pristatė Partnerystės sutarties projektą
(pridedama).
Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus atkreipė dėmesį į pasikeitusią statistiką
švietimo srityje ir informavo, kad studentų skaičius, kuris šalyje sparčiai mažėja, šiuo metu siekia tik
157 tūkstančius. Taip pat pažymėjo, kad nors dažnai keliamas klausimas apie mokymosi visą
gyvenimą rodiklio žymų atsilikimą, tačiau 2014–2020 m. laikotarpiu švietimui planuojama skirti 327
mln. litų mažiau nei buvo praėjusiame periode, ir akcentavo Europos Komisijos ir visuomenės
nepasitenkinimą būsimu sumažėjusiu finansavimu.
Ramūnas Dilba paprašė Švietimo ir mokslo ministerijos pateikti naujausią statistiką švietimo
srityje. Ramūnas Dilba taip pat pažymėjo, kad 2014-2020 m. laikotarpiu yra perskirstomos lėšos tarp
Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo ir pagal turimus duomenis švietimo ir
mokslo sričiai finansavimas neturėtų mažėti.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Kristina Auruškevičienė teiravosi dėl galimybės
koreguoti Partnerystės sutarties projekto tekstą, kadangi Sveikatos apsaugos ministerija turėtų pastabų
atitinkamoms dalims.
Ramūnas Dilba pažymėjo, kad smulkios Partnerystės sutarties projekto teksto korekcijos yra
galimos.
Aloyzas Vitkauskas pabrėžė, kad korekcijos Finansų ministerijai turėtų būti pateiktos per
artimiausias kelias dienas, kadangi Partnerystės sutartį planuojama teikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybei ir Europos Komisijai.
Aplinkos ministerijos atstovas Inesis Kiškis padėkojo visiems Partnerystės sutarties projekto
rengėjams, tačiau atkreipė dėmesį į žuvininkystės sektoriaus dalį, kurią pasiūlė tikslinti.
Žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius padėkojo už konstruktyvias pastabas ir
informavo, kad Žemės ūkio ministerija taip pat turėtų smulkių pastabų Partnerystės sutarties projekto
tekstui, kurios bus atsiųstos Finansų ministerijai artimiausiu metu.
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Ramūnas Dilba pabrėžė, kad Partnerystės sutartis yra vientisas, o ne atskirų sektorių
dokumentas, kuriame informacija pateikiama koncentruotai, pabrėžiant aktualiausius iššūkius, į
kuriuos buvo atkreipusi dėmesį Europos Komisija.
Finansų ministerijos atstovė Ana Stankaitienė pažymėjo, kad Partnerystės sutartis yra strateginis
dokumentas, kurį reikėtų vertinti atsiribojant nuo atskirų sektorių problematikos ir atsižvelgiant į
teksto koncentraciją bei ribotumą.
Aloyzas Vitkauskas padėkojo Finansų ministerijos kolegoms už atliktą darbą rengiant
Partnerystės sutartį ir pasidžiaugė sulauktu kokybišku rezultatu.
Energetikos viceministrė Renata Cytacka siūlė, kad ekologiško tvaraus transporto priemonės
būtų įgyvendintos prie 7 teminio tikslo „Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas“, o ne prie 4 teminio tikslo „Perėjimo prie mažai anglies dioksido į
aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“.
Ramūnas Dilba pažymėjo, kad Finansų ministerija sulaukusi Europos Komisijos pastabų 2014–
2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa)
projektui, kuriose teigiama, kad ekologiškas tvarus transportas turėtų būti prie 4 teminio tikslo. Taip
pat pažymėjo, kad minėtos Europos Komisijos pastabos taikomos ne tik Lietuvai, bet ir visoms
Europos Sąjungos šalims.
Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento direktorius Dainius Nienius pažymėjo
Žemės ūkio ministerijos įdėtas pastangas siekiant, kad Partnerystės sutartyje žuvininkystės sektoriaus
problemos neužgožtų bendrųjų problemų.
Susisiekimo ministerijos atstovas Saulius Kerza pažymėjo, kad Susisiekimo ministerijai būtų
patogiau, jei transporto sritis būtų viename veiksmų programos prioritete, tačiau esant dideliam
poreikiui sutiktų išskaidyti. Saulius Kerza taip pat teiravosi, iki kada ir kokiu būdu turėtų būti
teikiamos pastabos Partnerystės sutarties projektui.
Aloyzas Vitkauskas informavo, kad pastabos turi būti teikiamos iki 2014 metų sausio 17 d.,
kadangi sausio pabaigoje Partnerystės sutarties projektą planuojama teikti Europos Komisijai.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas Tomas Gulbinas padėkojo Finansų ministerijai už
kokybišką Baltijos jūros regiono strategijos atspindėjimą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis pasiūlė Partnerystės sutarties
projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti svarstyti 2014 m. sausio 22 d.
3. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto pristatymas (tęsinys)
(Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento atstovas)
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento atstovė Vilma Daugalienė pristatė Lietuvos
Partnerystės sutarties projekto atitinkamas dalis. (pridedama)
Alminas Mačiulis paprašė patikslinti pereinamojo laikotarpio priemones.
Vilma Daugalienė pažymėjo, kad be Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai reglamento
naujam finansavimo laikotarpiui yra patvirtintos pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo
plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, kurių pagalba senosios kaimo plėtros programos
priemonės bus tęsiamos iš 2014–2020 m. laikotarpio lėšų, kol nėra patvirtinta naujoji Lietuvos kaimo
plėtros programa 2014–2020 m. Taip pat pažymėjo, kad artimiausiu metu numatomas 2014–2020 m.
programinio laikotarpio valdymo komiteto posėdis, kuriame bus apsispręsta, kokių priemonių
finansavimą tęsti iš naujojo laikotarpio lėšų.
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4. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties ex ante vertinimo santraukos
pristatymas
Viešosios politikos ir vadybos instituto atstovas Haroldas Brožaitis pristatė 2014–2020 metų
veiksmų programos ex ante vertinimo santrauką. (pridedama)
5. Lietuvos 2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto pristatymas (tęsinys)
Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento atstovė Daiva Kiminaitė pristatė Lietuvos
2014–2020 metų Partnerystės sutarties projekto atitinkamas dalis. (pridedama)
6. Informacijos dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų
programos rengimo pristatymas
Ramūnas Dilba pristatė ex ante sąlygų įgyvendinimo būklę. Pažymėjo, kad šiuo metu yra
neįgyvendinta 15 ex ante sąlygų, ir paragino institucijas pateikti informaciją apie ex ante sąlygų būklę
kaip įmanoma greičiau, kadangi nuo šios informacijos priklausys Partnerystės sutarties teikimo
galimybės ir dokumento kokybė. Taip pat pažymėjo, kad ex ante sąlygų neįgyvendinimas užkerta kelią
naudotis 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės
projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
spalio 30 d. nutarimu Nr. 998 (toliau – laikinoji tvarka), nes nėra galimybės pradėti projektų, kol ex
ante sąlyga nėra įgyvendinta. Taip pat Ramūnas Dilba pristatė informaciją dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos rengimo. (pridedama)
Finansų ministerijos atstovė Loreta Maskaliovienė paragino ministerijas, kurios iki šiol nėra
įgyvendinusios ex ante sąlygų ir nepateikusios finansavimo sąlygų aprašų, padaryti tai kuo greičiau,
siekiant garantuoti investicijas ir išvengti netinkamų išlaidų, kadangi investicijos bus saugios tik
įgyvendinus visas ex ante sąlygas ir sulaukus Europos Komisijos patvirtinimo.
Aloyzas Vitkauskas pakvietė balsuoti dėl Partnerystės sutarties projekto pateikimo Lietuvos
Respublikos Vyriausybei ir Europos Komisijai.
NUTARTA: Bendru sutarimu nutarta pritarti:
Partnerystės sutarties projekto pateikimui Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Europos
Komisijai.

Posėdžio pirmininkas

M. Kasperovičienė, 2390 053

Aloyzas Vitkauskas

