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Vadovaudamasis Bendro steb÷senos komiteto Žmogiškųjų išteklių pl÷tros, Ekonomikos 

augimo, Sanglaudos skatinimo ir Technin÷s paramos veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 
2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo 
priežiūrai atlikti (toliau vadinama – Komitetas) 2007 m. spalio 30 d. pos÷džio protokolu Nr. 1, 
Komitetas n u t a r i a : 

1.   Patvirtinti šiuos Komiteto darbo reglamento pakeitimus:  
 1.1. Išbraukti antrašt÷je ir pirmojoje pastraipoje žodį „laikinojo“. 
 1.2. 24 punktą išd÷styti taip:  
 „24. Pos÷džio protokolo projektą pasirašo pos÷džiui pirmininkavęs asmuo (Komiteto 
pirmininkas arba Komiteto pirmininko pavaduotojas) ir Komiteto sekretoriato vadovas“. 
 1.3. 3 punktą išd÷styti taip:  
„3. Komitetas, kurio pagrindin÷ atsakomyb÷ yra veiksmų programų įgyvendinimo kokyb÷s 
steb÷sena, atsižvelgiant į jų specifinius tikslus, savo darbe vadovaujasi Tarybos 2006 m. liepos 11 
d. reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros 
fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 
1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau vadinama – bendrasis reglamentas), Lietuvos 
Respublikos  teis÷s aktais ir šiuo darbo reglamentu.“ 
 1.4. Papildyti darbo reglamentą šiuo nauju 5.5 punktu:  
 „5.5. nustato informaciją, kurią jam turi pateikti vadovaujančioji institucija, leidžiančią 
Komitetui reguliariai įvertinti padarytą pažangą siekiant specifinių veiksmų programų tikslų.“ 
 1.5. 6 punktą išd÷styti taip:  
 „6. Pagrindin÷ Komiteto veiklos forma yra pos÷džiai, šaukiami ne rečiau kaip du kartus 
per metus pagal komiteto patvirtintą tvarkaraštį. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 
įgyvendinimo kokybei steb÷ti bus organizuojami papildomi pos÷džiai įtraukiant papildomus 
partnerių atstovus. Komitetas turi nustatyti preliminarų susitikimų tvarkaraštį 12 m÷nesių 
laikotarpiui. Pos÷džius šaukia Komiteto pirmininkas, jo laikinai (d÷l ligos, komandiruot÷s, atostogų 
ar kitų objektyvių priežasčių) nesant – Komiteto sekretoriato vadovas.“ 
 1.6. 9 punktą išd÷styti taip:  
 „9. Komiteto sekretoriatas kvietimus, pos÷džio darbotvark÷s projektą ir visus 
reikalingus dokumentus pateikia Komiteto nariams ir kitiems pos÷džio dalyviams ne v÷liau kaip 
prieš 15 darbo dienų iki pos÷džio dienos. Kai Komiteto pos÷dis šaukiamas skubos tvarka, – ne 
v÷liau kaip prieš 10 darbo dienų iki Komiteto pos÷džio. Jeigu nesilaikoma preliminaraus pos÷džių 
tvarkaraščio, pos÷džio data turi būti nustatyta ne v÷liau kaip prieš m÷nesį iki pos÷džio.“ 
 1.7. 18 punktą išd÷styti taip:   
 „18. <···> Komiteto nariams balsuojant raštu ir (arba) elektroniniu paštu, Komiteto 
nariams ir Europos Komisijai išsiunčiama visa medžiaga ir Komiteto sprendimo projektas. 
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Komiteto nariai per 10 darbo dienų nuo galutinių dokumentų gavimo pareiškia savo pritarimą ar 
nepritarimą suformuluotam sprendimui raštu ir (arba) elektroniniu paštu. Komiteto nariams iki 
nustatytos datos nepateikus nuomon÷s raštu ir (arba) elektroniniu paštu, laikytina, kad jie pritar÷ 
suformuluotam sprendimui. Gavę Komiteto narių raštu ir (arba) elektroniniu paštu pateiktą 
nuomonę, surašomas Komiteto nutarimas. Komiteto nutarimą pasirašo Komiteto pirmininkas, jo 
laikinai nesant – jo pavaduotojas.“; 
 1.8. 19 punktą išd÷styti taip:   
 „19. Komiteto sprendimai priimami Komiteto nariams balsuojant. Balsuojant Komiteto 
nariai turi po vieną balsą. Balsuojama „už“ arba „prieš“. Susilaikyti balsuojant neleidžiama, 
išskyrus atvejus, kai svarstomas klausimas susijęs su Komiteto pirmininko, Komiteto pirmininko 
pavaduotojo, Komiteto nario viešaisiais ir privačiaisiais interesais. Visi Komiteto nariai privalo 
pranešti apie galimus viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktus pagal atskirus darbotvark÷s 
klausimus.“ 

1.9. Papildyti darbo reglamentą šiuo nauju punktu:  
„1.9. Komitetas savo darbe siekia bendro sutarimo, o jo nepasiekus, pirmininko 

sprendimu, klausimas yra teikiamas balsavimui.“ 
 1.10. 30 punktą išd÷styti taip:  
 „30. Komitetas gali steigti pakomitečius (darbo grupes) atskiriems Komiteto 
kompetencijos klausimams nagrin÷ti, kurie negali priimti sprendimų Komiteto vardu. Pakomitečiai 
teiktų išvadas ir pasiūlymus Komitetui.“ 
 1.11. Finansų ministro įsakymu įteisinti pakaitinius komiteto narius, kurie, esant 
būtinybei, dalyvautų pos÷džiuose su balso teise, ir 11 darbo reglamento punktą išd÷styti taip: 

„11. Komiteto pos÷dis laikomas teis÷tu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 balso 
teisę turinčių Komiteto narių (ar pakaitinių narių), tarp jų – Komiteto pirmininkas ir (arba) jo 
pavaduotojas.  

1.12. 12 punktą išd÷styti taip:   
 „Negalintis dalyvauti Komiteto narys turi apie tai pranešti Komiteto pirmininkui, jo 
laikinai nesant – Komiteto sekretoriato vadovui. Komiteto narį skyrusi institucija likus ne mažiau 
kaip 3 darbo dienoms iki atitinkamo pos÷džio dienos apie pakaitinio Komiteto nario dalyvavimą 
tame pos÷dyje su balso teise turi apie tai raštu informuoti Komiteto pirmininką, jo laikinai nesant – 
Komiteto sekretoriato vadovą.“ 
  
 2. Patvirtinti šiuos bendruosius projektų atrankos kriterijus, pakeitus 5 kriterijaus 
pavadinimą: 
 2.1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos konkretaus prioriteto tikslą, 
uždavinį, taip pat apima pagal konkretų prioritetą numatomas remti veiklas, sritis. 
 2.2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus. 
 2.3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų 
programoje nustatytus tikslus. 
 2.4. Projektas atitinka darnaus vystymosi politiką. 
 2.5. Projektas atitinka lyčių lygyb÷s principus ir nediskriminavimo politiką.  
 2.6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikų 
nuostatomis. 
 2.7. Pareišk÷jas organizaciniu požiūriu yra paj÷gus tinkamai ir laiku įgyvendinti 
teikiamą projektą. 
 2.8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibr÷žtus, aiškius ir užtikrintus projekto 
išlaidų finansavimo šaltinius. 
 2.9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų l÷šų panaudojimas. 
 
 3. Patvirtinti naujus Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacin÷ 
visuomen÷ visiems“ priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
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 3.1. priemon÷s „Elektronin÷s valdžios paslaugos“ atitikties kriterijus, sukeitus 2 
kriterijaus pavadinimą su paaiškinimu: 
 Projektas prisideda prie Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strategijos prioritetų 
ir tikslų įgyvendinimo. 
 Projektas atitinka Elektronin÷s valdžios koncepcijos tikslą ir nuostatas d÷l „vieno 
langelio“ principo įgyvendinimo bei VII skyriaus „Viešųjų paslaugų teikimo techniniai 
sprendimai“ nuostatas. 
 Kuriama elektronin÷ paslauga, patenkanti į Europos Sąjungos programiniuose 
dokumentuose numatytą 20 viešųjų paslaugų grupių sąrašą. 
 Kuriama elektronin÷ paslauga, naudosianti plačiajuosčių elektroninių ryšių 
infrastruktūros galimybes. 
 3.2. priemon÷s „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ atitikties kriterijus: 
 Projektas prisideda prie Lietuvos informacin÷s visuomen÷s pl÷tros strategijos prioritetų 
ir tikslų įgyvendinimo. 
 Projektas atitinka Lietuvos plačiajuosčių ryšių pl÷tros strategijos nuostatas. 
 Projekto metu kuriama plačiajuosčio ryšio infrastruktūra kaimiškose vietov÷se, kuriose 
n÷ra komercinių iniciatyvų šioje srityje. 
 Projekto metu kuriama infrastruktūra, užtikrinant technologinio neutralumo ir atviros 
prieigos visiems norintiems pasinaudoti sukurta infrastruktūra principų laikymąsi.  
  
 4. Atid÷ti v÷lesniam nagrin÷jimui Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“ priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 4.1. priemon÷s „Elektronin÷ demokratija“ atitikties kriterijus; 
 4.2. priemon÷s „Intelektualios valdymo sistemos“ atitikties kriterijus. 
  
 5. Įpareigoti Informacin÷s visuomen÷s pl÷tros komitetą 6 m÷nesių laikotarpiu parengti 
šių priemonių įgyvendinimo planus: 
 5.1. priemon÷s „Elektronin÷s valdžios paslaugos“; 
 5.2. priemon÷s „Elektronin÷ demokratija“; 
 5.3. priemon÷s „Intelektualios valdymo sistemos“. 
 
 6. Pakartotinai patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esmin÷ 
ekonomin÷ infrastruktūra” energetikos srities priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 6.1. priemon÷s „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir pl÷tra“ atitikties 
kriterijus: 
 Projektas turi atitikti įmon÷s investicijų programas, suderintas su Valstybine kainų ir 
energetikos kontrol÷s komisija. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos  Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas; 
 6.2. priemon÷s „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir pl÷tra“ kriterijus: 
 atitikties kriterijus: 
 Projektas turi atitikti įmon÷s investicijų programas, suderintas su Valstybine kainų ir 
energetikos kontrol÷s komisija. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos  Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas; 
 prioritetinius kriterijus, papildžius 6 kriterijumi: 
 Projektas, kurio metu modernizavimas ir (arba)  pl÷tra atliekamas kompleksiškai. 
 Projektas, kuriuo sumažinami elektros energijos skirstymo nuostoliai. 
 Projektas, kuriuo elektrifikuojami neelektrifikuoti vienkiemiai ir kaimai. 
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 Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija. 
 Projektas, kuris vykdomas naujoje ekonomin÷s pl÷tros zonoje. 
 Projektas, kuriuo modernizuojami senesni elektros įrenginiai; 
 6.3. priemon÷s „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir pl÷tra“ kriterijus: 
 atitikties kriterijus:  
 Projektas turi atitikti Investicinius planus, suderintus su šilumos tiekimo licenciją 
išdavusia institucija. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos  Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas; 
 prioritetinius kriterijus: 
 Projektas, kuriuo modernizuojami senesni tinklai. 
 Projektas, kuriuo modernizuojami nuostolingesni šilumos tiekimo tinklai. 
 Projektai, kuriais labiau sumaž÷ja šilumos nuostoliai modernizuojamuose tinkluose. 
 Projektai, kuriais didesnis centralizuotai tiekiamos šilumos savikainos lyginamasis  
sumaž÷jimas. 
 Projektas, kuriame numatoma veikla atitinka Ūkio ministerijos pateiktas 
rekomendacijas d÷l šilumos tiekimo sistemų tobulinimo gamybos, tiekimo ir vartojimo srityse, 
mažinant avaringumo galimybę bei pasekmių, įvykus avarijai, minimizavimo, parengtas vykdant 
Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2006 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 62 „D÷l komisijos 
sudarymo“. 
 Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija. 
 Projektas, kuris vykdomas naujoje ekonomin÷s pl÷tros zonoje. 
 
 7. Pakartotinai patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esmin÷ 
ekonomin÷ infrastruktūra” transporto srities priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 7.1. pakeitus priemon÷s „Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas“ pavadinimą  į 
„Keli ų ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį 
aplinkai“ patvirtinti atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas; 
 7.2. pakeitus priemon÷s „Valstybin÷s ir regionin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros 
techninių parametrų gerinimas“ pavadinimą  į „Valstybin÷s reikšm÷s kelių ir geležinkelių 
infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, patvirtinti atitikties kriterijų:  
 Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas; 
 7.3. priemon÷s „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir pl÷tra“ 
patikslintą atitikties kriterijų: „Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas 
turi atitikti savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi 
būti priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto.“; 
 7.4. pakeitus priemon÷s „Regionin÷s vandens transporto infrastruktūros pl÷tra“ 
pavadinimą į „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo paj÷gumų tobulinimas“ 
patvirtinti papildytą atitikties kriterijų:  
  Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas, arba projektas turi atitikti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto 2007–2013 metų investicijų 
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymu 
Nr. 3-144. 
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 8. Pakartotinai patvirtinti Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto 
„Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra” transporto srities priemonių specialiuosius projektų 
atrankos kriterijus: 
 8.1. priemonę „Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis 
ES valstyb÷mis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išpl÷tojimas, TEN-T tinklo pritaikymas 
augančiam eismo intensyvumui“ suskaidyti į dvi priemones ir patvirtinti atitikties kriterijus: 

8.1.1. priemon÷s „Transeuropin÷s reikšm÷s automobilių kelių infrastruktūros 
pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ atitikties kriterijus:  
 Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas. 
 Projektas turi prisid÷ti prie sąlygų tarptautiniam ir tranzitiniam eismui pl÷totis 
gerinimo ir krovininio ir (arba)  keleivinio transporto eismo pralaidumo didinimo; 

8.1.2. priemon÷s „Transeuropin÷s reikšm÷s geležinkelio linijų modernizavimas ir 
pl÷tra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigtis“ atitikties 
kriterijus: 
 Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas. 
 Projektas turi prisid÷ti prie sąlygų tarptautiniam ir tranzitiniam eismui pl÷totis 
gerinimo ir krovininio ir (arba) keleivinio transporto eismo pralaidumo didinimo; 
 8.2. pakeitus priemon÷s „Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaip÷dos jūrų uosto – 
potencialo geresnis panaudojimas ir konkurencingumo didinimas“  pavadinimą į „Krovinių ir 
keleivių aptarnavimo infrastruktūros pl÷tra Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste“, patvirtinti atitikties 
kriterijus, papildžius pirmąjį atitikties kriterijų ir įtraukus 3 atitikties kriterijų: 
  Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas, arba projektas turi atitikti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto 2007–2013 metų investicijų 
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos  susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 14 d. įsakymu 
Nr. 3-144. 
  Projektas turi prisid÷ti prie sąlygų tarptautiniam ir tranzitiniam eismui pl÷totis 
gerinimo ir krovininio ir (arba)  keleivinio transporto eismo pralaidumo didinimo. 
 Projektas turi užtikrinti neigiamo darbų poveikio aplinkai ir ypač Baltijos jūros ir 
Kuršių marių ištekliams minimizavimą; 
 8.3. pakeitus priemon÷s „Tarptautinių oro uostų infrastruktūros paj÷gumų išvystymas“ 
pavadinimą  į „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išpl÷timas, skrydžių saugos ir aviacijos 
saugumo priemonių diegimas“, patvirtinti atitikties kriterijus: 
 Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas. 
 Projektas turi prisid÷ti prie sąlygų tarptautiniam ir tranzitiniam eismui pl÷totis 
gerinimo ir krovininio ir (arba)  keleivinio transporto eismo pralaidumo didinimo; 
 8.4. pakeitus priemon÷s „Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas“ 
pavadinimą  į „Saugų eismą gerinančios inžinerin÷s infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių 
tiesimas“ , patvirtinti atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Ilgalaik÷s (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos pl÷tros 
strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 692, 
nuostatas. 
 
 9. Patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin÷ ir 
urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ vietin÷s 
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ir urbanistin÷s pl÷tros srities priemonių Steb÷senos komitetui pirmą kartą siūlomus tvirtinti 
specialiuosius kriterijus: 
 9.1. priemon÷s „Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“ atitikties kriterijus: 
 Finansuojami kompleksiniai projektai, įgyvendinantys regioninio ekonomikos augimo 
centro investicinę programą. 
 Projektas turi būti vykdomas Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 metų strategijoje 
išskirtuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose). 
 Projektas turi atitikti regiono pl÷tros planą; 
 9.2. priemon÷s „Probleminių teritorijų pl÷tra“ atitikties kriterijus: 
 Projektas atitinka Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s patvirtintos  problemin÷s 
teritorijos pl÷tros programos priemones, numatytas šios priemon÷s įgyvendinimui. 
 Projektas vykdomas savivaldyb÷s, pripažintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 
problemine teritorija, gyvenamojoje vietov÷je, kurioje gyventojų skaičius yra didesnis nei 3 tūkst. 
 Projektas turi atitikti regiono pl÷tros planą. 
 Pastaba: Turi būti išvengta priemonių pasikartojimo aiškiau formuluojant remtinas 
veiklas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto Vidaus reikalų ministerijos siūlomoje 
priemon÷je „Probleminių teritorijų pl÷tra“ ir Aplinkos ministerijos siūlomose priemon÷se: „Užterštų 
teritorijų poveikio vertinimas“ ir „Praeityje pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymas“; 
 9.3. priemon÷s „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos 
vartojimo efektyvumą“ atitikties kriterijus: 
 Projektas vykdomas savivaldyb÷s, pripažintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 
problemine teritorija, gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose ne mažiau kaip 1500 gyventojų. 
 Projektas atitinka Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s patvirtintos problemin÷s 
teritorijos pl÷tros programos priemones, numatytas šios priemon÷s įgyvendinimui. 
 Veiklos turi atitikti Lietuvos Respublikos  valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 
116-5188; 2005, Nr. 47-1554), Lietuvos Respublikos  valstyb÷s paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymą (Žin., 2002, 
Nr. 116-5189; 2005, Nr. 47-1556), Daugiabučių namų modernizavimo programą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2004 m. rugs÷jo 23 d. nutarimu Nr. 1213, (Žin., 2004, Nr. 143-
5232; 2005, Nr. 78-2839).  
 Projektas turi atitikti regiono pl÷tros planą; 
 9.4. priemon÷s „Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas“ atitikties kriterijus: 
 Projektas vykdomas savivaldyb÷s, pripažintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
problemine teritorija, gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose ne mažiau kaip 1500 gyventojų. 
 Projektas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s patvirtintos problemin÷s teritorijos 
pl÷tros programos priemones, numatytas šios priemon÷s įgyvendinimui. 
 Projektas turi atitikti regiono pl÷tros planą; 
 9.5. priemon÷s „Prielaidų spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se 
sudarymas“ atitikties kriterijus: 
 Projektas vykdomas gyvenamoje vietov÷je, kurioje gyventojų skaičius n÷ra didesnis kaip 
3 tūkst. 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto. 
 
 10.  Pakartotinai patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto 
“Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
pl÷trai“ aplinkos srities priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 10.1. priemon÷s „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“ atitikties 
kriterijų, pakoregavus kriterijaus pavadinimą:  
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas; 
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 10.2. priemon÷s „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“ atitikties kriterijus: 
 Projektas turi atitikti ES Bendrosios vandens politikos direktyvos reikalavimus 
 Vandens telkinys turi būti svarbus rekreaciniu požiūriu gyvenamojoje vietov÷je 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto; 
 10.3. priemon÷s „Pajūrio tvarkymas“ atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Pajūrio juostos tvarkymo programos (Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003 m. rugs÷jo 1 d. įsakymas Nr.442) nuostatas; 
 10.4. priemon÷s „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ atitikties kriterijų, 
pakoregavus kriterijaus pavadinimą: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. spalio 17 d. nutarimu 
Nr. 1020 patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006-2008 metų programos įgyvendinimo 
priemonių nuostatas; 
 10.5. priemon÷s „Praeityje pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymas“ atitikties kriterijus: 
 Projektas turi prisid÷ti prie neigiamo užterštų teritorijų poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai mažinimo. 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto; 
 10.6. priemon÷s „Visuomen÷s informavimo apie aplinką baz÷s sukūrimas ir pl÷tra“ 
atitikties kriterijų: 
 Projektas turi būti skirtas visuomen÷s aktyvumo formuojant aplinkos apsaugos politiką 
ir priimant sprendimus didinimui. 
  
 11. Pakartotinai patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonių Steb÷senos komitetui pakartotinai siūlomus tvirtinti 
aplinkos srities specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 11.1. priemon÷s „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“ 
atitikties kriterijus, pakoregavus 3 kriterijaus pavadinimą: 
 Projektas turi atitikti ES Miestų nuotekų, Geriamojo vandens, Bendrosios vandens 
politikos direktyvų reikalavimus. 
 Projektas turi prisid÷ti prie baseininio vandentvarkos ūkio tvarkymo ir valdymo 
principo įgyvendinimo. 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. rugs÷jo 28 d. 
įsakymu Nr. D1-498 patvirtintos Vandentvarkos (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) pl÷tros 
strategijos nuostatas; 
 11.2. priemon÷s „Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ atitikties 
kriterijus: 
 Projektas turi atitikti ES Sąvartynų direktyvos reikalavimus 
 Projektas turi atitikti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano nuostatas 
 Projektas turi atitikti regioninius atliekų tvarkymo planus 
 Projektas turi prisid÷ti prie sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekių 
sumažinimo. 
 12. Atid÷ti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ 
pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ priemon÷s 
„Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga” atitikties kriterijų: 
 Projektas atitinka biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei 
tvarkymo 2007-2013 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. 
spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509, veiksmų planą. 
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 13. Atid÷ti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ priemon÷s „Didelių kurą deginančių įrenginių modernizavimas, siekiant sumažinti oro 
taršą“ priemon÷s atitikties kriterijų:  
 Projektas turi atitikti ES Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių 
apribojimo direktyvos reikalavimus. 
 
 14. Pakartotinai patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Aplinka ir darnus vystymasis“ energetikos srities specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 14.1. priemon÷s „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ kriterijus: 
 atitikties kriterijus, pakoregavus antrojo kriterijaus pavadinimą: 
 Naujai statomų termofikacinių elektrinių projektinių elektros ir šilumos galių santykis 
turi būti ne mažesnis kaip 0,45 ir projektinis energijos gamybos efektyvumas ne mažesnis kaip 75 
procentai. 
 Modernizuojamų katilinių efektyvumo padid÷jimas turi būti ne mažiau kaip 3 procentai. 
 Modernizuojamų kogeneracinių blokų projektinis pirmin÷s energijos sutaupymo 
(lyginant su atskira gamyba) padid÷jimas turi būti ne mažiau kaip 3 procentai. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas. 
 prioritetinius kriterijus: 
 Projektai, kurių pareišk÷jas yra vartotojas, turintis I grup÷s elektros imtuvus arba yra 
įtrauktas į savivaldybių patvirtintus įstaigų ar organizacijų, kurioms būtinas nenutrūkstamas 
aprūpinimas šiluma sąrašus, o planuojama elektrin÷ ir/arba šilumin÷ galia neviršija būtino rezervo. 
 Projektai, kuriuose numatytas kogeneracijos įdiegimas. 
 Termofikacinių elektrinių pl÷tros projektai, kurie numatyti nustatyta tvarka 
patvirtintuose kogeneracijos pl÷tros planuose. 
 Projektai, kuriais padidinamas energijos gamybos efektyvumas. 
 Projektai, kurie vykdomi naujoje ekonomin÷s pl÷tros zonoje; 
 14.2. priemon÷s „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ 
kriterijus, pakoregavus trečiojo prioritetinio kriterijaus pavadinimą: 
 atitikties kriterijus: 
 Naujai statomų ar modernizuojamų termofikacinių elektrinių projektinių elektros ir 
šilumos galių santykis turi būti ne mažesnis kaip 0,23. 
 Projektin÷ atsinaujinančių energijos išteklių dalis energiją generuojančio įrenginio 
kuro balanse turi būti ne mažiau kaip 70 procentų. 
 Statant arba modernizuojant didesnius negu 2 MW šilumin÷s galios įrenginius turi būti 
parengta apsirūpinimo atsinaujinančiais energijos ištekliais galimybių studija. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas; 
 prioritetinius kriterijus: 
 Projektai, kuriais diegiama kogeneracija. 
 Projektai, kuriais mažinamas CO2 išmetimas. 
 Projektai, kuriais keičiamos kuro rūšies tarša yra didesn÷. 
 Projektai, kurių pareišk÷jai yra sudarę preliminarias sutartis su atsinaujinančių 
energijos išteklių tiek÷jais; 
 14.3. priemon÷s „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ atitikties 
kriterijus: 
 Renovuojami pastatai turi būti pastatyti iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 
143-92 „Pastatų atitvarų šilumin÷ technika“ įsigaliojimo (iki 1992 metų). 
 Renovuojant pastatą, numatomos įgyvendinti priemon÷s turi būti pagrįstos energijos 
vartojimo audito rekomendacijomis. 
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 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas; 
 14.4. priemon÷s „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ atitikties 
kriterijus, pakoregavus 4 kriterijaus pavadinimą: 
 Renovuojami pastatai turi būti pastatyti iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 
143-92 „Pastatų atitvarų šilumin÷ technika“ įsigaliojimo (iki 1992 metų). 
 Renovuojant pastatą, numatomos įgyvendinti priemon÷s turi būti pagrįstos energijos 
vartojimo audito rekomendacijomis. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas. 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto. 
 15. Patvirtinti naujus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ energetikos srities priemon÷s „Viešosios paskirties pastatų renovavimo 
projektai, atitinkantys 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.2 priemon÷s „Energijos 
tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir 
kokyb÷s vertinimo kriterijus“ atitikties kriterijus: 
 Renovuojami pastatai turi būti pastatyti iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 
143-92 „Pastatų atitvarų šilumin÷ technika“ įsigaliojimo (iki 1992 metų). 
 Renovuojant pastatą, numatomos įgyvendinti priemon÷s turi būti pagrįstos energijos 
vartojimo audito rekomendacijomis.  
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046 „D÷l Nacionalin÷s energetikos 
strategijos patvirtinimo“, nuostatas. 
 Projektas atitinka Gairių pareišk÷jams (viešajam sektoriui), siekiant gauti ES 
struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo 
dokumentą, patvirtintų ūkio ministro 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr.4-222 (toliau - Gair÷s), II 
skyriaus „BPD 1.2 priemon÷ „Tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo 
užtikrinimas“ veiklų grup÷s „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas visuomeniniame 
sektoriuje“ administracinius reikalavimus, tinkamumo, naudos ir kokyb÷s vertinimo kriterijus ir 
buvo tinkamas finansuoti pagal šių Gairių 95 punktą, tačiau nebuvo finansuotas d÷l l÷šų stokos. 
 
 16. Pakartotinai patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 
priemon÷s „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos 
infrastruktūros atnaujinimas“ atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos Greitosios medicinos 
pagalbos, skubios konsultacin÷s sveikatos priežiūros pagalbos ir pirmin÷s ambulatorin÷s asmens 
sveikatos priežiūros automobilių parko atnaujinimo 2006-2008 m. programos nuostatas. 

17. Patvirtinti naujus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų 
paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ priemonių 
sveikatos paslaugų srities specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 17.1. priemon÷s „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“ 
atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas; 
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 17.2. priemon÷s „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos 
pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“ 
atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas; 
 17.3. priemon÷s „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ 
atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo programą; 
 17.4. priemon÷s „Diferencijuotų kompleksin÷s psichiatrin÷s pagalbos vaikui ir šeimai 
centrų įkūrimas“ atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas; 
 17.5. priemon÷s „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“ atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas; 
 17.6. priemon÷s „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ atitikties kriterijus: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas. 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto; 
 17.7. priemon÷s „Krizių intervencijos centrų įkūrimas“ atitikties kriterijus:  
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas. 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto. 
 17.8. priemon÷s „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų steb÷senos užtikrinimo 
infrastruktūros modernizavimas“ atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 
Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 m. programos 
nuostatas. 
 18. Pakartotinai patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 
priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 18.1. priemon÷s „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ atitikties 
kriterijus: 
 Projektas turi atitikti Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto socialin÷s apsaugos ir 
darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, nuostatas.  
 Projektas turi atitikti Socialinių paslaugų teikimo reformos koncepcijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 171, nuostatas. 
 Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jeigu jis yra, įgyvendinimo priemones, arba turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto. 
 Projektas negali apimti pastatų, kurie yra kultūros paveldo objektai, įstatymų ir kitų 
teis÷s aktų tvarka įregistruoti Kultūros vertybių registre, rekonstravimo. 
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 Įgyvendinus projektą numatomos teikti socialin÷s paslaugos, kurių toje savivaldyb÷je 
n÷ra ar yra nepakankamai. 
 Projektas gali būti vykdomas gyvenamojoje vietov÷je, kurioje gyventojų skaičius yra 
didesnis kaip 3 tūkst.; 
 18.2. priemon÷s „Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
modernizavimas“  atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros 
gerinimo strateginį planą 2004–2009 metams; 
 18.3. priemon÷s „Paslaugas, tarp jų profesin÷s reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių 
įstaigų pl÷tra“ atitikties kriterijus: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymo 
nuostatas. 
 Profesin÷s reabilitacijos paslaugų infrastruktūros projektas turi atitikti Reikalavimų 
profesin÷s reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2005 m. geguž÷s 31 d. įsakymu Nr. A1-159. 
 Profesin÷s reabilitacijos paslaugų infrastruktūros projektas turi atitikti Profesin÷s 
reabilitacijos paslaugų pl÷tros 2007–2012 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-157, bei jos 
įgyvendinimo priemones. 
 Technin÷s pagalbos neįgaliesiems centro projektas turi atitikti Neįgaliųjų aprūpinimo 
technin÷s pagalbos priemon÷mis 2004 – 2010 m. strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos 
socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-114. 
  
 19. Pakartotinai patvirtinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 
priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 19.1. priemon÷s „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros 
bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Valstybin÷s švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700); 
 19.2.priemon÷s „Universitetų infrastruktūra, skirta studijoms“ atitikties kriterijus, 
išbraukus 1 kriterijų ir pakoregavus 3 kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano 
nuostatas (patvirtinta LRV 2006 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 335). 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s studijų programos nuostatas arba projektas buvo 
pateiktas pagal Kvietimą teikti paraiškas ribotos trukm÷s paramos konkursui „Parama pl÷toti 
mokslo ir studijų sistemos infrastruktūrą, atnaujinti bazinę įrangą, diegti modernias informacijos 
technologijas bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę“ pagal Gaires pareišk÷jams pagal Lietuvos 
2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialin÷s ir ekonomin÷s 
infrastruktūros pl÷tra“ 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų 
institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra (papildanti ESF remiamas priemones)“, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 
ISAK-1430 (Žin., 2005, Nr. 97-3684) (toliau –  Gair÷s),  per÷jo Gair÷se nustatytus administracin÷s 
atitikties ir tinkamumo skirti paramą vertinimo etapus, projekto naudos ir kokyb÷s vertinimo metu 
surinko 70 ir daugiau balų, buvo svarstytas projektų atrankos komitete, tačiau nebuvo finansuotas; 
 19.3. priemon÷s „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas 
studijoms“ atitikties kriterijus, išbraukus 1 ir 3 kriterijus:  
 Projektas turi atitikti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano 
nuostatas (patvirtinta LRV 2006 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 335). 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s studijų programos  nuostatas. 
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 20. Pakartotinai patvirtinti šiuos Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ priemonių specialiuosius projektų atrankos 
kriterijus: 
 20.1. priemon÷s „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ atitikties kriterijus, 
išbraukus 4 kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Užimtumo r÷mimo įstatymo nuostatas. 
 Projektas turi atitikti Socialinių įmonių įstatymo nuostatas. 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos  profesinio mokymo įstatymo nuostatas; 
 20.2. priemon÷s „Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos sistemos kūrimas ir  
įgyvendinimas“ papildytą atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos  neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymo 
bei profesin÷s reabilitacijos paslaugų pl÷tros 2007–2012 metų strategijos nuostatas; 
 20.3. priemon÷s „Neįgaliųjų profesin÷ reabilitacija: programų rengimas bei 
įgyvendinimas, specialistų mokymas“ atitikties ir prioritetinius kriterijus: 
 atitikties kriterijus: 
 Pareišk÷jas turi atitikti Lietuvos Respublikos  socialin÷s apsaugos ir darbo ministro     
2005 m. geguž÷s 31 d. įsakymo Nr. A1-159 „D÷l reikalavimų profesin÷s reabilitacijos paslaugas 
teikiančioms įstaigoms aprašo patvirtinimo“ nuostatas. 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos  neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymo 
nuostatas. 
 Projektas turi atitikti Nacionalin÷s žmonių su negalia socialin÷s integracijos 2003–
2012 metų programos įgyvendinimo priemones. 
 prioritetinius kriterijus, pakoregavus 5 kriterijų: 
 Projektas, kuris apima visą profesin÷s reabilitacijos programą-ciklą: profesinių 
geb÷jimų įvertinimą, profesinį orientavimą ir konsultavimą, profesinių geb÷jimų atkūrimą ir (ar) 
naujų išugdymą, pagalbą įsidarbinant. 
 Projektas, kuris numato bedarbių žmonių su negalia įdarbinimą. 
 Projektas, kuris numato tarptautinį bendradarbiavimą. 
 Projektas, kuris skatina socialinių partnerių bendradarbiavimą neįgaliųjų profesin÷s 
reabilitacijos ir užimtumo srityje. 
 Projektas, kuriame numatyta profesin÷s reabilitacijos programos metu mokyti labiau 
paklausių, šalies/regiono/teritorijos darbo rinkai reikalingų profesijų. 
 Projektas, kurio pareišk÷jas yra sudaręs sutartį su Lietuvos darbo birža d÷l profesin÷s 
reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems.  
  
 21. Patvirtinti šiuos naujus Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 1 prioriteto 
„Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 21.1. priemon÷s „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ atitikties ir prioritetinius 
kriterijus: 
 atitikties kriterijus: 
 Nacionalin÷ demografin÷s (gyventojų) politikos strategija, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos  Vyriausyb÷s 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1350. 
 Skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo 2007-2008 m. priemon÷s, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos  Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 46. 
 Valstybin÷ moterų ir vyrų lygių galimybių 2005-2009 m.  programa, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos  Vyriausyb÷s  2005 m. rugs÷jo 26 d. nutarimu Nr. 1042. 
 Projekto vykdytojas ar partneris turi tur÷ti patirties tose veiklos srityse, kurių 
vykdymui prašo finansin÷s paramos iš Europos socialinio fondo.  
 prioritetinius kriterijus, pakoregavus 1 ir 7 kriterijus bei išbraukus 6 kriterijų: 
 Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 
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metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimu 
Nr. 575. 
 Pareišk÷jas ir (arba) partneris turi teigiamos patirties įgyvendinant projektus, 
finansuojamus Lietuvos Respublikos  biudžeto, savivaldybių, PHARE, BPD ir pan. l÷šomis. 
 Projekte integruotas lyčių lygyb÷s aspektas, atsižvelgiama į moterų ir vyrų poreikius, 
sprendžiamos specifin÷s moterų ir vyrų problemos. 
 Viena iš projekto veiklų yra vaikų priežiūros (ypač lanksčių formų) ar ugdymo paslaugų 
organizavimas ir teikimas, siekiant pad÷ti suaugusiems šeimos nariams derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus. 
  Priemon÷s 1-oji veikla skirta asmenims, kurie priklauso vienai iš šių grupių: 
   - vieniša moteris ar vyras auginantis vaikus;  
  - vieniši asmenys, slaugantys neįgalų ar senyvo amžiaus šeimos narį ar artimą 
giminaitį (t÷vus, senelius, brolius  ar seseris). 
 Projektas skatina partnerystę  tarp socialinių partnerių (darbdavių, paslaugų teik÷jų ir 
valdžios institucijų)  šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo srityje.  
 Projektas numato tarptautinį bendradarbiavimą. 
 Projektas įgyvendinamas, pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones. 
  Projektas tęsia ankstesniame ES struktūrinių fondų (ypač įgyvendinant Europos 
Bendrijų iniciatyvą EQUAL) panaudojimo etape sukurtų s÷kmingų veiklos modelių įgyvendinimą.  
 21.2. patikslinus priemon÷s „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų 
prevencija“ pavadinimą: „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo 
rinkoje“ patvirtinti šiuos atitikties ir prioritetinius kriterijus: 
 atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti vienos iš šių programų nuostatas: 
 Valstybin÷s moterų ir vyrų lygių galimybių 2005-2009 m. programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s  2005 m. rugs÷jo 26 d. nutarimu Nr. 1042; 
 Prekybos žmon÷mis prevencijos ir kontrol÷s 2005-2008 m. programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 19 d. nutarimu Nr. 558; 
 Valstybin÷s smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 
2007-2009 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2006 m. gruodžio 22 d. 
nutarimu Nr. 1330. 
 Skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo 2007-2008 priemonių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos  Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 46. 
 Nacionalin÷s antidiskriminacin÷s 2006-2009 metų programos, patvirtintos  Lietuvos 
Respublikos  Vyriausyb÷s 2006 m. rugs÷jo 19 d. nutarimu Nr. 907; 
 prioritetinius kriterijus, pakoregavus 1 kriterijų: 
 Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 
metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimu 
Nr. 575. 
 Projekte integruotas lyčių lygyb÷s aspektas, atsižvelgiama į moterų ir vyrų poreikius, 
sprendžiamos specifin÷s moterų ir vyrų problemos. 
 Projektas numato tarptautinį bendradarbiavimą.  
 Projektas įgyvendinamas, pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones. 
 Pareišk÷jas ir (arba) partneris turi teigiamos patirties įgyvendinant projektus, 
finansuojamus Lietuvos Respublikos  biudžeto, savivaldybių, PHARE, BPD ir pan. l÷šomis; 
 21.3. priemon÷s „Socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į 
darbo rinką“ atitikties ir prioritetinius kriterijus:  
 atitikties kriterijų: 
 Projektas turi atitikti vienos iš šių programų nuostatas: 
 Skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo 2007-2008 m. priemonių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos  Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 46; 
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 Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos ir Probacijos sistemos Lietuvoje 
koncepcijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s     
2007 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 220; 
 Nacionalin÷s narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 programos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110; 
 Nacionalin÷s žmonių su negalia socialin÷s integracijos 2003-2013 m. programos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850; 
 prioritetinius kriterijus, pakoregavus 1 kriterijų: 
 Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s politikos iki 2013 
metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimu 
Nr. 575. 
 Pareišk÷jas ir/ar partneris turi patirties įgyvendinant projektus, finansuojamus 
Lietuvos Respublikos  biudžeto, savivaldybių, PHARE, BPD ir pan. l÷šomis. 
  Projekte integruotas lyčių lygyb÷s aspektas, atsižvelgiama į moterų ir vyrų poreikius, 
sprendžiamos specifin÷s moterų ir vyrų problemos. 
 Projektas numato tarptautinį bendradarbiavimą.  
 Projektas įgyvendinamas, pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones. 
 
 22. Pakartotinai patvirtinti Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos 2 prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ priemon÷s „Švietimo įstaigų valdymo ir finansavimo sistemų 
tobulinimas“ atitikties kriterijus: 
 Projektas turi atitikti Valstybin÷s švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas 
(patvirtinta Lietuvos Respublikos  2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700). 
 Projektas turi atitikti programos „Mokyklų tobulinimo programa +“ nuostatas.  
 
 23. Patvirtinti šiuos naujus technin÷s paramos srities specialiuosius projektų atrankos 
kriterijus: 
 23.1. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Technin÷ parama Žmogiškųjų 
išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemon÷s „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir 
kontrol÷s sistemos funkcionavimas“ atitikties kriterijų:  
 Pareišk÷jui Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s nutarimu „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ turi būti pavesta atlikti 2007-2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų 
programos administravimo funkcijas; 
 23.2. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Technin÷ parama Žmogiškųjų 
išteklių pl÷tros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemon÷s „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir 
kontrol÷s sistemos funkcionavimas“ atitikties kriterijų: 
 Pareišk÷jui Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s nutarimu „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ turi būti pavesta atlikti 2007-2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, Ekonomikos augimo veiksmų 
programos administravimo funkcijas; 
 23.3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Technin÷ parama Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“ priemon÷s „ES struktūrin÷s paramos valdymo ir 
kontrol÷s sistemos funkcionavimas“ atitikties kriterijų: 
 Pareišk÷jui Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s nutarimu „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ turi būti pavesta atlikti 2007-2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos administravimo funkcijas; 
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 23.4. Technin÷s paramos veiksmų programos prioriteto “Technin÷ parama ES 
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ atitikties kriterijus: 
 23.4.1. priemon÷s „ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemos sukūrimas ir 
efektyvus jos funkcionavimas“ atitikties kriterijų: 
 Pareišk÷jui Lietuvos Respublikos  Vyriausyb÷s nutarimu „D÷l atsakomyb÷s ir funkcijų 
paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ turi būti pavesta atlikti 2007-2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimo funkcijas; 
 23.4.2. priemon÷s „ES struktūrin÷s paramos vertinimas“ atitikties kriterijų: 
 Projektai turi atitikti Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo plano (iki 2015 
metų) (toliau vadinama – Vertinimo planas) nuostatas. 
 24. Užtikrinti, kad specialiųjų projektų atrankos kriterijų pavadinimuose (arba jų 
paaiškinimuose) pateikiant nuorodas į strateginius dokumentus (veiksmų planus), kurie dar n÷ra 
patvirtinti, projektai būtų traukiami į sąrašus (arba skelbiami kvietimai) tik patvirtinus min÷tus 
strateginius dokumentus.  
 25. Atid÷ti Vertinimo plano (iki 2015 metų) svarstymą. 
 
 
 
 
Komiteto pirmininkas    Rolandas Kriščiūnas 
 
 
 
 


