
2014–2020 m. Komisijos tikslai, darbo 
reglamentas, 2012 m. veiklos 

rezultatai, šių metų tikslai 

Finansų ministerija 

2013 m. balandžio 11 d. 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos 
posėdis 

 



2014–2020 m. Komisijos teisinis pagrindas: 

 LR Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1224  „Dėl 
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos sudarymo ir 
atsakomybės už pasirengimą panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę 
paramą paskirstymo“ 
 

 LR finansų ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1K-327  „Dėl 
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos personalinės 
sudėties patvirtinimo“ (atnaujintas 2013 m. kovo 23 d.) 

 
 Komisijos pirmininkas – finansų viceministras Aloyzas Vitkauskas 

 
 48 Komisijos nariai – ministerijų, įgyvendinančių agentūrų, socialinių, 

ekonominių ir regioninių partnerių atstovai (22 partneriai) 



Komisijos uždaviniai: 

 Svarstyti ir pritarti: 
 

– pasiūlymus dėl LR 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
panaudojimo valstybės ilgalaikiams ir vidutinės trukmės prioritetams 
finansuoti; 

 
– 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų 

(Partnerystės sutartis ir veiksmų programa) projektus; 
 
– 2014–2020 m. Lietuvos ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės 

sistemos modelio projektą. 
 

 Informuoti LR Vyriausybę apie Komisijos metų veiklos rezultatus 



Komisijos darbo reglamentas (1): 

Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai 
 

 Periodiškumas: Komisijos pirmininko šaukiami pagal darbų 
tvarkaraštį, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį  
 

 Teisėtumas: dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso teisę turinčių 
Komisijos narių (ar pakaitinių narių), tarp jų – Komisijos 
pirmininkas ir (arba) jo pavaduotojas 
 

 Komisijos sekretoriatas – Finansų ministerijos ES struktūrinės 
paramos valdymo departamentas 

 prireikus, gali būti sudaromos darbo grupės (iš partnerių, ekspertų, 
mokslininkų) atskiriems Komisijos klausimams spręsti 
 

 darbo grupės teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai 
 

 



Komisijos darbo reglamentas (2): 
 

 

Komisijos sprendimų priėmimas: 
 

 bendru sutarimu 
 

 balsavimu – sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja ne 
mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių 
 

 sprendimai gali būti priimami apklausiant visus Komisijos narius 
raštu ar el. paštu  

 sprendimai įforminami Komisijos nutarimais 

        

 

 



Komisijos 2012 m. veiklos rezultatų ataskaita 

2012 m. įvyko 8 Komisijos posėdžiai 
 

Komisijos veiklos buvo vykdomos pagal LRV 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo 
Nr. 1224 šiuos punktus: 
 

2.2. punktas – svarstyti Europos Komisijos parengtus dokumentų, susijusių su ES 
sanglaudos politikos nuostatomis 2014–2020 m., projektus: 

• Lietuva 2030“ ir „Europa 2020“ prioritetų suderinamumas 

• ES horizontaliųjų politikų ir nacionalinių prioritetų įgyvendinimo galimi būdai rengiant 2014–2020 m. 
nacionalinius ES struktūrinės paramos panaudojimo strateginius dokumentus 

• Europos Komisijos parengto Bendrojo strateginio dokumento 2014–2020 m. pagrindiniai aspektai 

• Nauja stebėsenos koncepcija ES sanglaudos politikos reglamentuose, rodiklių vaidmuo 
 

2.4. punktas – svarstyti parengtą 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos 
projektą, jam pritarti arba prireikus teikti Finansų ministerijai pasiūlymus dėl jo tobulinimo 



2012 m. priimti Komisijos sprendimai, susiję su 2014–2020 m. 
nacionalinės pažangos programos (NPP) rengimo eiga: 

 2012 m. balandžio 10 d. įsteigtos septynios darbo grupės NPP galimiems 
prioritetams nustatyti 

                  darbo grupė „Inovacijoms ir investicijoms palanki verslo aplinka“ 

              darbo grupė „Integrali ir efektyvi ekonomika“ 

              darbo grupė „Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra“ 

              darbo grupė „Bendruomenių stiprinimas ir socialinės įtraukties didinimas“ 

              darbo grupė „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas“ 

              horizontali darbo grupė „Kultūra“ 

              horizontali darbo grupė „Regioninė plėtra“ 
 

 2012 m. birželio 12 d. pritarta NPP prioritetams, tikslams ir uždaviniams 

 2012 m. spalio 8 d. pritarta Komisijos posėdžio metu pristatytiems NPP 
finansinių proporcijų skaičiavimo principams 

 2012 m. lapkričio 20 d. pritarta NPP projektui ir jo teikimui tvirtinti LRV 



Komisijos 2013 m. tikslai: 

Svarstyti ir pritarti: 
 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo 
dokumentų (Partnerystės sutartis ir veiksmų programa) 
projektus 
 

2014–2020 m. Lietuvos ES struktūrinės paramos valdymo ir 
kontrolės sistemos modelio projektą  

 



Ačiū už dėmesį! 


