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Steb÷senos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų 
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti 
(toliau vadinama – Komitetas) n u t a r i a : 
  
 1. Patvirtinti Komiteto pos÷džių preliminarų tvarkaraštį 2008 metams. 
 2. Patvirtinti Komiteto darbo reglamento pakeitimus. 
 3. Patvirtinti  Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus Žmogiškųjų išteklių 
pl÷tros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“  
priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
  
 Priemon÷s „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ atitikties ir 
prioritetinius kriterijus: 
 Atitikties kriterijų: 
Projektai turi prisid÷ti prie Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270, nuostatų 
įgyvendinimo*. 
* Projektai turi atitikti Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti užimtumą ir 
investicijas į žmogiškąjį kapitalą“ 2 tikslą ,,Gerinti darbuotojų ir įmonių geb÷jimus prisitaikyti“ bei šio tikslo 8 
priemonę. 
 Prioritetinius kriterijus: 
1. Jungtiniai kelių viešojo sektoriaus įstaigų ar asocijuotų struktūrų projektai, kurie gal÷tų lemti 
kokybinius pokyčius konkrečiame sektoriuje, pvz., tokiuose sektoriuose, kaip sveikatos apsauga, 
socialinių paslaugų teikimas, kt.* 
*Šiuo prioritetiniu kriterijumi siekiama skatinti ne atskirų įstaigų darbuotojų mokymo projektus, o sektorinius projektus 
(kuriuos vykdytų asocijuotos struktūros), kurie tenkintų bendrus viso sektoriaus darbuotojų profesin÷s kvalifikacijos 
tobulinimo poreikius. Tai taip pat užtikrintų efektyvesnį l÷šų panaudojimą bei jų administravimą. 
2. Mokymai, kurie susieti su kitų 2007–2013 m. VP finansuojamų projektų vykdymu.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kurie susiję (papildo, prisideda) su projektų, finansuojamų pagal kitas VP, 
veiklomis ar tikslais, kurie padeda užtikrinti reikiamą darbo j÷gos kvalifikaciją, kad investicijos pagal kitas VP būtų 
efektyvesn÷s. 
3. Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s 
politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. 
geguž÷s 23 d. nutarimu Nr. 575.* 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu jis įgyvendinamas vienoje arba keliose iš šių probleminių teritorijų: Akmen÷s, 
Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelm÷s, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų, Švenčionių 
rajonų ar Druskininkų savivaldyb÷se arba regioniniame ekonomikos augimo centre (Alytaus, Marijampol÷s, Taurag÷s, 
Telšių, Utenos, Mažeikių, Visagino). 
4. Iniciatyvos, skirtos paskatinti žemesn÷s kvalifikacijos ir (arba) vyresnio amžiaus (45 +) 
darbuotojų mokymąsi.* 
* Prioritetas teikiamas projektams, kurių dalyvių tarpe ne mažiau kaip 30 proc. sudaro šios tikslin÷s grup÷s 
darbuotojai.  
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 Priemon÷s „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ atitikties ir prioritetinius 
kriterijus: 

Atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos nuostatas*. 
* Projektas turi prisid÷ti prie Visuotinio kompiuterinio raštingumo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2004 m. rugs÷jo 15 d. nutarimu Nr. 1176, tikslų, uždavinių bei rezultatų pasiekimo.  

Prioritetinius kriterijus, antrojo kriterijaus pavadinime ir paaiškinime išbraukus 
nuorodas į finansavimo šaltinius: 
1. Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s 
politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. 
geguž÷s 23 d. nutarimu Nr. 575*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu jis įgyvendinamos vienoje arba keliose iš šių probleminių teritorijų: Akmen÷s, 
Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelm÷s, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų, Švenčionių 
rajonų ar Druskininkų savivaldyb÷se arba regioniniame ekonomikos augimo centre (Alytaus, Marijampol÷s, Taurag÷s, 
Telšių, Utenos, Mažeikių, Visagino). 
2. Pareišk÷jas ir (ar) partneris turi teigiamos patirties įgyvendinant projektus*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu vertinimo metu galima įsitikinti, kad pareišk÷jas turi patirties s÷kmingai 
(pasiekti planuoti projekto rezultatai ir tikslai, nebuvo pažeidimų ir grąžintų l÷šų, ženklių nukrypimų nuo projekto 
plano, ataskaitos teikiamos laiku ir kokybiškos, kt.) įgyvendinant projektus. 
3. Projekto vykdytojas ir/ar partneris turi patirties tose veiklos srityse, kurių vykdymui prašo ES 
fondų finansavimo*. 
* Prioritetas teikiamas projektui, turinčiam didesnę atitinkamos veiklos patirtį. 
4. Iniciatyvos, skirtos paskatinti gyventojų virš 45 metų amžiaus ir/ar kaimo vietovių gyventojų IRT 
geb÷jimų ugdymą*. 
* Projektui suteikiami prioritetiniai balai, jei ne mažau kaip 30 proc. projekto dalyvių sudaro vienos iš šių tikslinių 
grupių atstovai.  
  
 Priemon÷s „Verslumo įgūdžių ugdymas“ atitikties ir prioritetinius kriterijus: 

Atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270, nuostatas*. 
* Projektai turi prisid÷ti prie Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti 
užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą“ 1 tikslo ,,Pritraukti į darbo rinką bei joje išlaikyti daugiau žmonių, 
užtikrinant kokybišką ir saugų užimtumą, modernizuojant darbo rinkos ir socialin÷s apsaugos sistemas“ bei 2 tikslo 
,,Gerinti darbuotojų ir įmonių geb÷jimus prisitaikyti“ pasiekimo. 

Prioritetinius kriterijus, ketvirtojo kriterijaus pavadinime ir paaiškinime išbraukus 
nuorodas į finansavimo šaltinius: 
1. Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s 
politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. 
geguž÷s 23 d. nutarimu Nr. 575*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu jis yra  įgyvendinamos vienoje arba keliose iš šių probleminių teritorijų: 
Akmen÷s, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelm÷s, Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų, 
Švenčionių rajonų ar Druskininkų savivaldyb÷se arba regioniniame ekonomikos augimo centre (Alytaus, Marijampol÷s, 
Taurag÷s, Telšių, Utenos, Mažeikių, Visagino). 
2. Projektas, kuris numato tarptautinį bendradarbiavimą, turintį pagrįstą prid÷tinę vertę*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu projektas numato (planuoja susirasti arba jau turi) bendradarbiauti su 
tarptautiniais partneriais toje veiklos srityje, kurios vykdymui prašoma finansin÷ parama. 
Vertinama paraiškos B dalyje pateikta informacija apie tai, kokiose srityse bus vykdomas tarptautinis 
bendradarbiavimas, koks atliktas parengiamasis darbas, ar yra partneris iš užsienio šalies, kokią patirtį numato 
perimti ir pritaikyti projekte, kokius bendrus veiksmus numato su užsienio šalių partneriais (konferencijos, seminarai, 
stažuot÷s, ekspertų apsilankymai, apžvalgos, vertinimai ir kt.) bei kokią pridedamąją vertę projekto įgyvendinimui 
suteiks tarptautinis bendradarbiavimas. 
3. Projektas, kuris įgyvendinamas pasitelkiant naujoviškus metodus bei priemones*. 
* Vertinama paraiškos B dalyje pateikta informacija apie tai, kokie naujoviški metodai ar priemon÷s bus taikomi 
projekto tikslui pasiekti bei pagrįsti, kod÷l jie bus taikomi. 
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4. Pareišk÷jas ir (ar) partneris turi patirties įgyvendinant projektus*. 
*Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu vertinimo metu galima įsitikinti, kad pareišk÷jas turi patirties s÷kmingai 
(pasiekti planuoti projekto rezultatai ir tikslai, nebuvo pažeidimų ir grąžintų l÷šų, ženklių nukrypimų nuo projekto 
plano, ataskaitos teikiamos laiku ir kokybiškos, kt.) įgyvendinant projektus. 
5. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi patirties tose veiklos srityse, kurių vykdymui prašo 
finansavimo iš Europos socialinio fondo*. 
* Prioritetas teikiamas projektui, turinčiam didesnę atitinkamos veiklos patirtį. 

 
Priemon÷s „Kaimo vietovių darbo j÷gos persiorientavimo iš žem÷s ūkio į kitas 

veiklas“ atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti ,,Kaimiškų vietovių darbo j÷gos persiorientavimo iš žem÷s ūkio į 

kitas veiklas“ programos, patvirtintos Žem÷s ūkio ministro įsakymu, nuostatas*. 
*  Jeigu projektas atitinka programos ,,Kaimiškų vietovių darbo j÷gos persiorientavimo iš žem÷s ūkio į kitas 
veiklas programa“ nuostatas, tikslus ir uždavinius, jis atitinka šį kriterijų. 
  
 4. Patvirtinti  Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  priemon÷s „Kokybiškos 
mokymosi psichologin÷s, specialiosios ar socialin÷s pedagogin÷s ir kitokios pagalbos 
besimokantiesiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“   
specialiuosius projektų atrankos kriterijus (atitikties ir prioritetinius kriterijus): 
 Atitikties kriterijus: 
1. Projektas turi atitikti programos „Mokyklų tobulinimo programa plius“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 
2008, Nr. 7-257), nuostatas*. 
*Jeigu projektas atitinka programos „Mokyklų tobulinimo programa plius“ komponentų „Psichologin÷s pagalbos 
prieinamumo didinimas“ ir/arba „Inkliuzijos technologijų teikimo paslaugų sistemos sukūrimas“ nuostatas, jis atitinka 
šį kriterijų. 
Arba  
2. Projektas turi atitikti programos „Nacionalin÷ studijų programa“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334 (Žin., 
2008, Nr. 7-260), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Nacionalin÷ studijų programa“ 2 tikslo 2.2 uždavinio 2.2.1. veiklų grup÷s 
„ Įvairius žmonių poreikius atitinkančių studijų organizavimo būdų diegimas“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų. 
 Prioritetinius kriterijus: 
1. Prioritetas teikiamas projektams, kurių pareišk÷jai numato projekto išlaidas iš dalies finansuoti 
nuosavomis l÷šomis*.  
* Didesnis prioritetas teikiamas tiems projektams, kurių pareišk÷jai numato prie projekto įgyvendinimo prisid÷ti 
didesniu nuosavu ind÷liu. 
2. Jei pareišk÷jas - aukštojo mokslo įstaiga, prioritetas teikiamas institucijoms, turinčioms 
psichologų rengimo patirties*. 
* Atsižvelgiama į pareišk÷jo patirtį, jei pareišk÷jas turi patirties psichologų rengimo srityje – teikiamas prioritetas. 
3. Prioritetas teikiamas pareišk÷jams, vykdantiems tikslinio perkvalifikavimo psichologijos krypties 
bakalauro ir magistro studijų programas*. 
* Jei pareišk÷jas vykdo tikslinio perkvalifikavimo psichologijos krypties bakalauro ir magistro studijų programas – 
projektui teikiamas prioritetas. 
4. Prioritetas teikiamas projektams, kurie numato specialiojo ugdymo paslaugų kūrimą nacionaliniu 
mastu*. 
* Prioritetas teikiamas projektams, kurie numato specialiojo ugdymo paslaugų kūrimą, t.y. yra skirti specialiosios 
pedagogin÷s psichologin÷s pagalbos tinklo elektroninių paslaugų kūrimui, apr÷pia specialiojo ugdymo įstaigose ir 
integruotai ugdomus specialiųjų poreikių mokinius ir numato specialiojo ugdymo specialistų rengimo sistemos 
tobulinimą nacionaliniu mastu. 
5. Prioritetas teikiamas projektams, kurie užtikrina geresnį socialiai pažeidžiamų  
grupių prieinamumą įgyti aukštąjį išsilavinimą*. 
* Socialiai pažeidžiamomis grup÷mis pagal šią priemonę laikomi – neįgalūs asmenys; bedarbiai; įsp÷ti apie atleidimą 
darbuotojai; asmenys, susiduriantys su darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo problemomis; moterys, auginančios 
vaikus; vyresnio amžiaus asmenys; asmenys, gyvenantys kaimiškose ir (ar) nutolusiose vietov÷se ar kitose socialiai 
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apleistose teritorijose; suaugusieji, neįgiję pagrindinio išsilavinimo; asmenys, susiduriantys su mokymosi sunkumais ir 
(ar) nedalyvaujantys švietime ir mokyme; anksti iš švietimo sistemos pasitraukę asmenys; priklausomyb÷s ligomis 
sergantys asmenys, ŽIV infekuoti ir AIDS sergantys asmenys; tautin÷s ir kultūrin÷s mažumos; imigrantai, prieglobsčio 
prašantys ir jį gavę užsieniečiai; nuteistieji, kaliniai, asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, buvę įstatymų pažeid÷jai; 
smurto šeimoje ir prekybos žmon÷mis aukos. Skaičiuojamas parengtų studijų programų socialiai pažeistiesiems 
asmenims skaičius ir įtrauktų asmenų į esančias programas skaičius. 
6. Prioritetas teikiamas projektams, kurie numato bendradarbiavimą su socialiniais partneriais*. 
* Jei projekte užtikrinamas bendradarbiavimas su socialiniais ekonominiais partneriais, įvairiomis nevyriausybin÷mis 
organizacijomis ir pan. jis atitinka šį kriterijų. 
  

5. Pakartotinai patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus Žmogiškųjų 
išteklių pl÷tros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“  priemon÷s 
„Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių 
piliečių vaikais gyvenančiais Lietuvoje ir kit ų mokymosi poreikių turin čiais mokiniais, 
kompetencijų tobulinimas“ (ankstesnis pavadinimas: „Mokymo personalo kvalifikacijos 
tobulinimas, mobilumo skatinimas, profesinio mokymo, studijų sistemos atvirumo didinimas“) 
specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
 Atitikties kriterijų, pakoregavus kriterijaus paaiškinimą: 
Projektas turi atitikti programos „Mokyklų tobulinimo programa plius“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 
2008, Nr. 7-257), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Mokyklų tobulinimo programa plius“ komponentų „Vaikų ir jaunimo 
socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijos ugdymas“ ir/arba „Užsieniečių 
vaikų Lietuvoje ir lietuvių vaikų užsienyje ugdymo organizavimas“ ir/arba „Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos 
įgyvendinimas“ ir/arba „Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų ugdymas“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų. 
 Prioritetinius kriterijus, įtraukus projektų, kurių veikla susijusi su gamtos mokslų 
mokytojų kompetencijų ugdymu, atrankos ketvirtąjį kriterijų: 
1. Projekto pareišk÷jas turi tur÷ti ne mažesnę kaip 5 metų veiklos patirtį, o projekto partneriai turi 
tur÷ti ne mažesnę kaip 5 metų veiklos patirtį dirbant su socialin÷s rizikos vaikais*. 
* Projekto pareišk÷jas turi tur÷ti ne mažesnę kaip 5 metų veiklos patirtį koordinuojant ar organizuojant specialistų 
mokymus bei kompetencijų ugdymą „Vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos 
specialistų kompetencijų ugdymas“ tema. Šis prioritetinis kriterijus yra taikomas tuomet, kai pareišk÷jas yra švietimo ir 
mokymo veiklą vykdančios įstaigos (neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, vaikų 
socializacijos centrų steig÷jai), koordinuojančios ar organizuojančios specialistų mokymus bei kompetencijų ugdymą, 
ir partneriais yra nevyriausybin÷s organizacijos, dirbančios su socialin÷s rizikos vaikais. 
Šis kriterijus yra taikomas priemon÷s veiklai „Vaikų ir jaunimo socializacijos centruose dirbančių mokytojų ir pagalbos  
specialistų kompetencijų ugdymas“. 
2. Projektas numato tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei projekto rezultatų sklaidą užsienio 
šalyse*. 
* Šis kriterijus yra taikomas, jei projekto pareišk÷jas yra švietimo ekspertin÷ institucija, kuri bendradarbiauja su 
įvairiomis užsienio šalyse veikiančiomis institucijomis, kurios susijusios su mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių 
specialistų kvalifikacijos tobulinimu. Šis kriterijus yra taikomas priemon÷s veiklai „Užsieniečių vaikų Lietuvoje ir 
lietuvių vaikų užsienyje ugdymo organizavimas“. 
3. Pareišk÷jas numato vykdyti kompleksinį projektą šalies neformaliojo vaikų švietimo sistemos 
tobulinimui*. 
* Jei projektą vykdys švietimo (mokymo) institucija, kurios veikla yra susijusi su neformaliojo švietimo paslaugų 
teikimu ir jei pareišk÷jas numato vykdyti kompleksinį projektą šalies neformaliojo vaikų švietimo sistemos tobulinimui 
t.y. pedagogų atestacijos nuostatų rengimą, neformaliojo švietimo įstaigų ir programų vertinimo metodikos rengimą, 
kompetencijų pripažinimo sistemos tobulinimą ir kt., jis atitinka šį kriterijų. Kriterijuas taikomas priemon÷s veiklai 
„Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimas“. 
4. Teikiamas prioritetas, jei projekte numatomas bendradarbiavimas su regioniniais mokytojų 
švietimo centrais, turinčiais geriausią prieinamumą mokytojų atžvilgiu*. 
* Prioritetas teikiamas geografiškai patraukliausiems regioniniams centrams, kad mokytojai dalyvaudami projekte 
nebūtų ilgam atitraukti nuo savo tiesioginių pareigų. 
  
 6. Patvirtinti Vidaus reikalų ministerijos pateiktus Žmogiškųjų išteklių pl÷tros 
veiksmų programos 4 prioriteto „Administracini ų geb÷jimų stiprinimas ir viešojo 
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administravimo efektyvumo didinimas“ priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus 
(atitikties kriterijus): 
 

Priemon÷s „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybin ÷s 
etikos srityse“ atitikties kriterijus, įtraukus antrąjį atitikties kriterijų ir pakoregavus pirmąjį 
atitikties kriterijų: 
1. Projektai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 
1163 ,,D÷l valstyb÷s tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
127-4845) vieną iš 13.2 ir 13.5 punktuose nustatytų prioritetinių valstyb÷s tarnautojų mokymo 
tikslų*. 
*Projektas turi atitikti Valstyb÷s tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1163, vieną iš šių prioritetinių valstyb÷s tarnautojų mokymo tikslų: 
13.2 punkte nustatytą tikslą - dalyvauti ES sprendimų pri÷mimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo 
procesuose, pasirengti pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais (bendrieji mokymai - bendroji kvalifikacijos 
tobulinimo programa, kuri apima tam tikros temos pagrindus, reikalingus suteikti bendras žinias bei formuoti įgūdžius 
nepriklausomai nuo konkrečios valstyb÷s tarnautojo veiklos specifikos);  
13.5 punkte nustatytą tikslą - pl÷toti valstyb÷s tarnautojų žinias profesin÷s etikos ir korupcijos prevencijos srityje. 
2. Projektai, kurie atitinka Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, 65.4 punkte nustatytą 
tikslą ir 65.4.1 punkte nustatytą uždavinį bei šios strategijos įgyvendinimo priemonių planą*. 
* Projektas turi atitikti Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos 65.4 punkte nustatytą tikslą – didinti 
valstyb÷s tarnybos administracinius geb÷jimus, gerinti valstyb÷s tarnautojo įvaizdį, ir 65.4.1 punkte nustatytą uždavinį 
– organizuoti sistemingą valstyb÷s tarnautojų mokymą bei šiam tikslui ir uždaviniui pasiekti numatytas strategijos 
įgyvendinimo priemones. 
  

Priemon÷s „Valstyb ÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimas“ atitikties kriterijus, įtraukus antrąjį atitikties kriterijų ir pakoregavus pirmąjį atitikties 
kriterijų: 
1. Projektai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 
1163 ,,D÷l valstyb÷s tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
127-4845) nors vieną iš 13.1, 13.2 ir 13.6 punktuose nustatytų prioritetinių valstyb÷s tarnautojų 
mokymo tikslų*. 
*Projektas turi atitikti Valstyb÷s tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1163, nors vieną iš šių prioritetinių valstyb÷s tarnautojų mokymo 
tikslų: 
13.1 punkte nustatytą tikslą - tobulinti geb÷jimus, susijusius su valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių 
tikslų įgyvendinimu; 
13.2 punkte nustatytą tikslą - dalyvauti ES sprendimų pri÷mimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo 
procesuose, pasirengti pirmininkauti Europos Sąjungoje 2013 metais (specialieji mokymai - specialioji kvalifikacijos 
tobulinimo programa, konkretiems valstyb÷s tarnautojams skirta programa, kuri pl÷toja, detalizuoja, konkretina 
bendrosios kvalifikacijos tobulinimo programos turinį ir reikalinga specialių profesinių žinių pl÷timui, valstyb÷s 
valdymo ir administracinių įgūdžių bei geb÷jimų tobulinimui); 
13.6 punkte nustatytą tikslą - stiprinti darbinių ES kalbų mok÷jimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius, jis atitinka šį 
kriterijų. 
2. Projektai, kurie atitinka Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 „D÷l Viešojo 
administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2399), 65.4 
punkte nustatytą tikslą ir 65.4.1 punkte nustatytą uždavinį ir šios strategijos įgyvendinimo 
priemones*. 
* Projektas turi atitikti Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos 65.4 punkte nustatytą tikslą – didinti 
valstyb÷s tarnybos administracinius geb÷jimus, gerinti valstyb÷s tarnautojo įvaizdį, ir 65.4.1 punkte nustatytą uždavinį 
– organizuoti sistemingą valstyb÷s tarnautojų mokymą bei šiam tikslui ir uždaviniui pasiekti numatytas strategijos 
įgyvendinimo priemones. 
  

Priemon÷s „Savivaldybių institucij ų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos 
tobulinimas“ pakoreguotus atitikties kriterijus: 
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1. Projektai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 
1163 ,,D÷l valstyb÷s tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
127-4845) nors vieną iš 13.1 ir 13.6 punktuose nustatytų prioritetinių valstyb÷s tarnautojų mokymo 
tikslų*. 
* Projektas turi atitikti Valstyb÷s tarnautojų mokymo 2007-2010 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2006 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1163, nors vieną iš šių prioritetinių valstyb÷s tarnautojų mokymo 
tikslų: 
13.1 punkte nustatytą tikslą - tobulinti geb÷jimus, susijusius su valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių 
tikslų įgyvendinimu; 
13.6 punkte nustatytą tikslą - stiprinti darbinių ES kalbų mok÷jimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 
2. Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti savivaldyb÷s 
strateginio pl÷tros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano n÷ra, turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto*. 
* Projektas turi atitikti nurodytus regioninius strateginio planavimo dokumentus ir jų įgyvendinimo priemones.  
Pastaba. Anksčiau patvirtintų priemonių atitinkamo kriterijaus pavadinimus pakeisti į šio kriterijaus pavadinimą. 

 
Priemon÷s „Viešojo ir privataus sektorių partneryst÷“ atitikties kriterijų: 

Projektai, kurie atitinka Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 „D÷l Viešojo 
administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2399), 65.4 
punkte nustatytą tikslą ir 65.4.1 punkte nustatytą uždavinį ir šios strategijos įgyvendinimo 
priemones*. 
* Projektas turi atitikti Lietuvos viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488, nustatytus: 
65.4 punkte tikslą – didinti valstyb÷s tarnybos administracinius geb÷jimus, gerinti valstyb÷s tarnautojo įvaizdį;  
65.4.1 punkte nustatytą uždavinį – organizuoti sistemingą valstyb÷s tarnautojų mokymą; 
ir jiems pasiekti numatytas įgyvendinimo priemones. 
  

Priemon÷s „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybini o sektorių 
skatinimas“ atitikties kriterijų: 
Projektai, kurie atitinka Jaunimo politikos pl÷tros savivaldyb÷se 2007–2009 metų programos, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 898 (Žin., 
2007, Nr. 95-3825) nuostatas ir šios programos įgyvendinimo priemones*. 
* Kriterijus detalizuoja 2 bendrąjį kriterijų „Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus“. 
Projektas atitinka šį kriterijų, jei atitinka vieną iš programos uždavinių ir šiems uždaviniams pasiekti numatytas 
įgyvendinimo priemones. 
 
  

Priemon÷s „Teritorij ų planavimas“ atitikties kriterijus, pakoregavus pirmąjį 
atitikties kriterijų ir suvienodinus jo pavadinimą su kitų priemonių atitinkamo kriterijaus 
pavadinimu:  
1. Apskričių viršininkų administracijų ir savivaldybių institucijų ir įstaigų projektai turi atitikti 
regiono pl÷tros planą. Taip pat savivaldybių institucijų ir įstaigų projektai turi atitikti savivaldyb÷s 
strateginio pl÷tros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano n÷ra, turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l savivaldybių institucijų ir įstaigų projektų*. 
* Projektas turi atitikti nurodytus regioninius strateginio planavimo dokumentus ir jų įgyvendinimo priemones. 
2. Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-
2391; 2004, Nr. 21-617) nuostatas*. 
* Projektas atitinka šį kriterijų, jei atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas. 
  

Priemon÷s „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ atitikties kriterijų: 
Projektas, kuris atitinka Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 „D÷l Viešojo 
administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2399), tikslą 
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(65.1; 65.4 punktai) ir uždavinius (65.1.2, 65.4.2 punktai) ir šios strategijos įgyvendinimo 
priemonių planą*. 
* Projektas turi atitikti Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos vieną iš šių nurodytų tikslų ir uždavinių: 
65.1 punkte nustatytą tikslą – tobulinti viešojo administravimo sistemą; 
65.1.2 punkte nustatytą uždavinį – tobulinti į rezultatus orientuotą valdymą; 
65.4 punkte nustatytą tikslą – didinti valstyb÷s tarnybos administracinius geb÷jimus, gerinti valstyb÷s tarnautojo 
įvaizdį; 
65.4.2 punkte nustatytą uždavinį – užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą; 
ir jiems įgyvendinti numatytas šios strategijos įgyvendinimo priemones. 

 
Priemon÷s „Viešųjų politik ų reformų skatinimas“ atitikties kriterijus, išbraukus 

penktąjį kriterijų (šeštąjį ir tolesnius kriterijus atitinkamai nurodžius penktuoju ir t.t.)*: 
* Pastaba. Atrankos kriterijai taikomi pagal veiklas, skirtas atitinkamoms reformoms ir (ar) jų tęstinumui užtikrinti: 
1, 2, 3 kriterijai taikomi remtinoms veikloms, skirtoms profesinio mokymo, mokslo ir studijų reformai; 
4 kriterijus taikomas remtinoms veikloms, skirtoms privačių įdarbinimo agentūrų paslaugų teikimo reformai; 
5, 6, 7, 8 kriterijai taikomi remtinoms veikloms, skirtoms darbo rinkos sistemos reformavimo modelio sukūrimui ir 
kvalifikacijų tarnybos kūrimui; 
9 kriterijus taikomas remtinoms veikloms, skirtoms socialinių paslaugų licencijavimo sistemai sukurti; 
10 kriterijus taikomas remtinoms veikloms, skirtoms Sveikatos priežiūros reformos tęstinumui. 
1. Projektas turi atitikti Valstybin÷s švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX-1700 „D÷l valstybin÷s švietimo 
strategijos 2003–2012 metų nuostatų“ (Žin., 2003, Nr. 71-3216)*. 
* Jeigu projektas prisideda prie Valstybin÷s švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų 11 punkto nuostatos 
„Sukuriamas efektyvumo, prieinamumo ir kokyb÷s reikalavimus atitinkantis mokyklų tinklas“ įgyvendinimo profesinio 
mokymo lygmenyje ir atitinka Valstybin÷s švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos 
priemonių plano 1.1 punkto nuostatas, jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
2. Projektas turi atitikti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2006 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 335 „D÷l 
Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006–2010 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 
39-1394), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka Lietuvos Aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano 9.2 punkto nuostatas 
(„Reorganizavus Lietuvos mokslo tarybą ir valstyb÷s įstaigas, teikiančias paramą moksliniams ir eksperimentin÷s 
pl÷tros tyrimams, sukurta mokslinių tyrimų programinio ir konkursinio finansavimo ir administravimo sistema“) ir 
jeigu projektas atitinka Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano įgyvendinimo pirmojo etapo 
2006-2007 metų 1.7. priemonę, jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
Jei projekto pareišk÷jas yra įsteigtas vadovaujantis Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano 
įgyvendinimo pirmojo etapo 2006-2007 metų 3.9. priemone, kuria numatoma įsteigti Mokslo ir studijų steb÷senos ir 
analiz÷s centrą, ir projektas atitinka Aukštojo mokslo sistemos pl÷tros 2006-2010 metų plano 18 punkto nuostatas, jis 
atitinka šį kriterijų. 
Arba 
3. Projekto pareišk÷jas turi būti įvardytas Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo, 11 
straipsnio (Žin., 1991, Nr. 7-191; 2002, Nr. 68-2758; 2007, Nr. 105-4287) nuostatose*. 
* Jeigu projektas atitinka Mokslo ir studijų įstatymo 11 straipsnio nuostatas, kuriomis detalizuojamas galimas šios 
priemon÷s pareišk÷jas, jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
4. Projektas turi atitikti Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005, Nr. 139-
5019) prioriteto „Skatinti užimtumą ir investicijas į žmogiškąjį kapitalą“ 1 tikslo 111.6 punkte 
nustatyto uždavinio „Modernizuoti darbo rinkos institucijas ir optimizuoti teikiamas paslaugas“ 
priemonių nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto „Skatinti užimtumą ir 
investicijas į žmogiškąjį kapitalą“ 1 tikslo uždavinio - modernizuoti darbo rinkos institucijas ir optimizuoti teikiamas 
paslaugas, 43 priemonę - atlikti darbo rinkos paslaugų tinklo analizę siekiant įvertinti galimybes ją optimizuoti ir 44  
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priemonę - modernizuoti valstyb÷s darbo rinkos institucijas, mažinti jų teikiamų paslaugų kokyb÷s ir prieinamumo 
skirtumus, jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
5. Projektas turi atitikti Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2007 04 19, Nr. 43) 
8  straipsnio nuostatas*. 
* Jeigu projektas užtikrina Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas d÷l profesinio 
orientavimo paslaugų teikimo visiems Lietuvos gyventojams bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio mokymo 
įstaigose, profesinio orientavimo centruose, darbo biržose, tai jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
6. Projektas turi atitikti Profesinio orientavimo strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2003 m. 
lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1635/A1-180 „D÷l profesinio orientavimo strategijos ir jos 
įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 56-1955), nuostatas*. 
* Jeigu projektas padeda pasiekti Profesinio orientavimo strategijos nuostatuose nustatytus profesinio orientavimo 
tikslus (teikti Lietuvos žmon÷ms kokybišką informaciją apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes, teikti kokybiškas 
profesinio orientavimo paslaugas visiems gyventojams, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, tautybę ar gyvenamąją vietą bei 
socialinę pad÷tį, pagal individualius ir visuomen÷s poreikius, gerinti jaunų žmonių ir suaugusiųjų įsidarbinimo 
geb÷jimus, skatinti jų verslumą ir nuolatinį žinių siekimą; bei ugdyti žmonių socialinį aktyvumą ir atsakomybę už savo 
profesinę veiklą, siekiant išvengti nedarbo), jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
7. Projektas turi atitikti Saugos ir sveikatos 2008-2012 metų strategijos nuostatas*. 
* Jeigu projektas padeda įgyvendinti Saugos ir sveikatos 2008-2012 metų strategijos nuostatas d÷l darbuotojų saugos 
ir sveikatos mokymo sistemos kūrimo, jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
8. Projektas turi atitikti Profesinio mokymo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2007 04 19, Nr. 43) 
9,10, 11 straipsnių nuostatas*. 
*Jeigu projektas įgalina įgyvendinti Profesinio mokymo įstatymo 9, 10, 11 straipsnio nuostatas (9 straipsnio nuostatose 
įtvirtinta, kad kvalifikacijų sistemą tvarko Kvalifikacijų tarnyba prie LRV, taip kad kvalifikacijų sistema gal÷tų užtikrinti 
atitiktį ūkio reikm÷ms, 10 straipsnis numato Centrinio ir sektorinių profesinių komitetų sudarymą prie Kvalifikacijų 
tarnybos, strateginiams kvalifikacijų sistemos formavimo klausimams koordinuoti iš valstyb÷s, savivaldybių ir kt. 
institucijų, 11 straipsnis numato, kad asmenims kvalifikacijas suteikia Kvalifikacijų tarnyba) jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
9. Projektai turi atitikti 2006 m. sausio 19 d. Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 (Žin., 2006, 
Nr. 17-589), 21, 22 straipsnių ir 39 straipsnio 3 dalies nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka Socialinių paslaugų įstatymo (toliau – įstatymas) 21 straipsnio nuostatas d÷l licencijų rūšių, 
22 straipsnio nuostatas d÷l licencijų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir 
galiojimo panaikinimo, priežiūros ir kontrol÷s, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi ir 39 straipsnio 3 dalies 
nuostatas d÷l įstatymo nuostatų d÷l socialin÷s globos įstaigų licencijavimo įsigaliojimo, jis atitinka šį kriterijų. 
Arba 
10. Projektas turi atitikti Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros 
infrastruktūros optimizavimo programos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 
29d. įsakymu Nr. V-160 (Žin., 2008, Nr. 27-1000), nuostatas*. 
* Jei projektas atitinka Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros 
optimizavimo programos Visuomen÷s ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s gerinimo, apimant sveikatos 
politikos formavimą ir įgyvendinimą, krypties apraše numatytą tikslą, atitinkamus uždavinius, priemones bei vykdytojus, 
jis atitinką šį kriterijų. 
  

Priemon÷s „Ekonomin÷s veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo 
aplinka“ atitikties kriterijus, pirmojo kriterijaus pavadinimą papildžius nuorodomis į konkrečius 
Geresnio reglamentavimo programos punktus: 
1. Projektas, kuris atitinka Geresnio reglamentavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2008 m. vasario 13 d. Nr. 185 nutarimu Nr. 185 (Žin., 2008, Nr. 29-1024) 18 ir 19 
punktų nuostatas ir jos įgyvendinimo priemones*. 
* Projektas turi atitikti Geresnio reglamentavimo programos tikslą ir uždavinius bei jiems įgyvendinti nustatytas 
priemones. 
2. Projektas, kuris atitinka Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 488 (Žin., 2004, Nr. 69-
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2399), tikslą (65.1 punktas) ir uždavinius (65.1.3, 65.1.4 punktai) ir šios strategijos įgyvendinimo 
priemonių planą*. 
* Projektas atitinka šį kriterijų, jei atitinka Viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 m. strategijos vieną iš šių nurodytų 
tikslų ir uždavinių:  
65.1 punkte nustatytą tikslą – tobulinti viešojo administravimo sistemą; 
65.1.3 punkte nustatytą uždavinį – supaprastinti sprendimų pri÷mimo procedūras; 
65.1.4 punkte nustatytą uždavinį – gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę; 
ir jiems įgyvendinti numatytas šios strategijos įgyvendinimo priemones. 
  

7. Patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir technologin ÷ pl÷tra“  priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 
  

Priemon÷s „Mokslo ir studij ų infrastrukt ūros optimizavimas“ atitikties ir 
prioritetinius kriterijus: 
 Atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 
m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 563 (Žin., 2008, Nr. 29-1036), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo 
programa“ veiklų grupių „Institucijų sujungimas, struktūrinių padalinių pertvarkymas ir restruktūrizacija“ arba 
„Infrastruktūros projektų rengimas“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų.  
 Prioritetinius kriterijus, pirmojo kriterijaus pavadinime išbraukus žodį „ar“: 
1. Prioritetas teikiamas projektams, kai restruktūrizuojamos mokslo ir studijų institucijos ar , jų 
padaliniai perkeliami į integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (sl÷nio) teritoriją*. 
*Šis kriterijus taikomas priemon÷s veikloms „Institucijų sujungimas, struktūrinių padalinių pertvarkymas ir 
restruktūrizacija“ ir ,,Infrastruktūros projektų rengimas“. Prioritetas teikiamas projektams, kai numatomas apjungtų 
mokslo ir studijų institucijų ar , jų padalinių perk÷limas į integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (sl÷nio) teritoriją. 
2. Prioritetas teikiamas projektams, kurie numato tarpdisciplininių mokslinių tyrimų 
įgyvendinimą*. 
* Prioritetas teikiamas projektams, kai optimizavus infrastruktūrą numatomas tarpdisciplininių (moksliniai tyrimai 
atliekami bent keliose mokslo kryptyse)  mokslinių tyrimų įgyvendinimas.  
 Priemon÷s „Aukšto lygio mokslinių tyrimo centrų ir kompetencijos centrų 
pl÷tojimas“ atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 
m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 563 (Žin., 2008, Nr. 29-1036), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo 
programa“ veiklų grupių „Aukšto lygio mokslinių tyrimų ir kompetencijos centrų infrastruktūros atnaujinimas“ arba 
„Aukšto lygio mokslinių tyrimų ir kompetencijos centrų MTTP projektai“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų.  
Pastaba. Turi būti parengtas ir patvirtintas Bendrosios nacionalin÷s mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programos priedas, pateikus jame projektų sąrašą. Pagal patvirtintą atitikties kriterijų atrenkant 
projektus, labai svarbus yra verslo bendruomen÷s vaidmuo. 
  

Priemon÷s „Sl÷nių MTTP infrastrukt ūros kūrimas“ atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 
m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 563 (Žin., 2008, Nr. 29-1036), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo 
programa“ veiklų grupių „Nacionalinių bendro naudojimo mokslin÷s įrangos centrų kūrimas sl÷niuose“ arba 
„Nacionalinio bendro naudojimo mokslin÷s komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ nuostatas, jis atitinka šį 
kriterijų. 
Pastaba. Turi būti parengtas ir patvirtintas Bendrosios nacionalin÷s mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programos priedas, pateikus jame projektų sąrašą. 

 
Priemon÷s „Mokslo programų vykdymas“ atitikties ir prioritetinius kriterijus: 
Atitikties kriterijų: 
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Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 
m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 563 (Žin., 2008, Nr. 29-1036), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalin÷ mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo 
programa“ veiklų grupių “Mokslo programų įrangos pirkimas“ arba „Mokslo programų ir kiti MTTP projektai“ 
nuostatas, jis atitinka šį kriterijų.  
Pastaba. Turi būti parengtas ir patvirtintas Bendrosios nacionalin÷s mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo 
bendradarbiavimo programos priedas, pateikus jame projektų sąrašą. 
 Prioritetinius kriterijus, įtraukus trečiąjį kriterijų: 
1. Projektai, skatinantys mokslinius tyrimus valstyb÷s ir tautos paveldo ir tapatumo išsaugojimo; 
socialinių iššūkių nacionaliniam saugumui; l÷tinių neinfekcinių ligų; Lietuvos ekosistemos: klimato 
kaitos ir žmogaus poveikio; darnios energetikos temose*. 
* Šis kriterijus taikomas priemon÷s veikloms „Mokslo programų įrangos pirkimas“ ir „Mokslo programų ir kiti MTTP 
projektai“. Prioritetas teikiamas projektams, jei projektu skatinami moksliniai tyrimai įvardytose srityse. 
2. Projektai, skatinantys aukščiausio lygio ar tarptautiniu mastu pripažįstamus MTTP 
* Šis kriterijus taikomas priemon÷s veiklai „Mokslo programų ir kiti MTTP projektai“. Prioritetas teikiamas tiems 
projektams, kurie skatina aukščiausio lygio (fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, kurių atlikime dalyvauja 
pasaulyje žinomi aukščiausio lygio mokslininkai, kurie kuria pasaulin÷s klas÷s žinias) ar tarptautiniu mastu 
pripažįstamus MTTP. 
3. Aiškiai išreikštas verslo interesas projekte numatytais tyrimais. 

 
Priemon÷s „Inovacijų pl÷tra mokslo ir studij ų institucijose“ atitikties kriterijus: 

1. Projektas turi atitikti programos „Tyr÷jų karjeros programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 2335 (Žin., 2008, Nr.7-261), 
nuostatas*. 
*Jeigu projektas atitinka programos „Tyr÷jų karjeros programa“ 5.1 priemon÷s „Žini ų apie tyrimus, technologijas, 
inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygyb÷s moksle skatinimas“ nuostatas, jis atitinka 
šį kriterijų.  
Arba  
2. Projektas turi atitikti programos „Bendroji nacionalin÷ kompleksin÷ programa“, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK- 2336 
(Žin., 2008, Nr.7-262), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Bendroji nacionalin÷ kompleksin÷ programa“ veiklų grup÷s „Technologijų 
perdavimo funkcijas vykdančių centrų infrastruktūros (pastatų (patalpų)) pritaikymas, statyba ir įrangos įsigijimas“ 
nuostatas, jis atitinka šį kriterijų. 
Pastaba. Turi būti parengtas ir patvirtintas Bendrosios nacionalin÷s kompleksin÷s programos priedas, pateikus jame 
projektų sąrašą. 
  

8. Pakartotinai patvirtinti Ūkio ministerijos pateiktus Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti 
moksliniai tyrimai ir technologin ÷ pl÷tra“  priemon÷s „Intelektas LT“  specialiuosius projektų 
atrankos kriterijus (atitikties ir prioritetinius kriterijus): 
 Atitikties kriterijus, pakoregavus antrojo kriterijaus pavadinimą: 
1. Pagrįstas projekto reikalingumas pareišk÷jo verslo vizijai įgyvendinti ir paramos poreikis*. 
* Siekiama įvertinti, ar projekte numatyta MTTP veikla siejasi su pareišk÷jo verslo vizija (id÷jos komercializavimu). 
Taip pat bus siekiama įvertinti pareišk÷jo pateiktų prielaidų realistiškumą. 
2. Pateikta projekto mokslinių tyrimų veiklos technin÷ galimybių studija (technologin÷s pl÷tros 
veiklai galimybių studija yra neprivaloma).* 
*Technin÷ galimybių studija yra privaloma mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros etapams, siekiant įsitikinti ar 
pareišk÷jas įvertino su labai ankstyvu gaminio, paslaugos, technologijos kūrimo etapu susietas rizikas ir galimybes. 
Techninei galimybių studijai pareišk÷jas gali gauti paramą pagal priemonę „Id ÷ja LT“. 
3. Nuosavyb÷s teis÷s į projekte sukurtus rezultatus ir pramonin÷s nuosavyb÷s objektus priklausys 
projekto vykdytojams proporcingai jų ind÷liui į projektą*. 
* Siekiama užtikrinti, kad nuosavyb÷s teis÷s į projekte sukurtus rezultatus ir pramonin÷s nuosavyb÷s objektus (išradimų 
patentus, dizainą, prek÷s ženklus) priklausytų projekto vykdytojams proporcingai jų ind÷liui į projektą. Jei projektas 
vykdomas su partneriais, kiekvieno jų ind÷lis į projektą turi būti įvertintas pinigine išraiška ir užfiksuotas jungtin÷s 
veiklos sutartyje. 
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4. Projektai turi atitikti Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270, nuostatas*. 
*Projektai turi prisid÷ti prie Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti Lietuvos 
įmonių konkurencingumą“ 1 tikslo ,,Sudaryti sąlygas verslui naudotis viešojo sektoriaus MTEP rezultatais ir pačiam 
investuoti į MTEP, pl÷tojant viešojo sektoriaus MTEP paj÷gumus“ pasiekimo. 
 Prioritetinius kriterijus: 
1. Pareišk÷jas yra jauna įmon÷*. 
* Siekiama paskatinti jaunų įmonių iniciatyvumą, kuriant ir teikiant į rinką inovatyvius gaminius, paslaugas, 
technologijas. Kriterijus yra svarbus, kadangi jaunos įmon÷s, ypač veikiančios AVAT1 srityje, rinkos netobulumų įtaką 
junta aštriau nei brandžios įmon÷s. Taip pat tikimasi, kad šis kriterijus prisid÷s prie aktyvesnio „pumpurinių“ (angl. 
spin-off) įmonių kūrimosi. 
2. Pareišk÷jo patirtis atliekant mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros (toliau – MTTP) veiklas ir/ 
arba bendradarbiaujant su mokslo bei studijų institucijomis*. 
* Pirmenyb÷ bus teikiama įmon÷ms, kurios jau turi MTTP personalą ir MTTP veiklų vykdymo patirties, nes šios įmon÷s 
s÷kmingiau vykdys MTTP veiklos projektus, kadangi realiau suvokia MTTP veiklos poreikį ir naudą. Už 
bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis patirtį, t.y. kartu vykdytus MTTP projektus, suteikiami papildomi 
balai. Be to, papildomi balai bus teikiami už bendradarbiavimo projektų pobūdį (Europos Komisijos programų, 
tarptautiniai, kt.). 
3. Pareišk÷jo patirtis teikiant į rinką sukurtus naujus ar iš esm÷s pagerintus gaminius, paslaugas, 
technologijas*. 
* Pirmenyb÷ bus teikiama įmon÷ms, kurios per paskutinius trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo tur÷jo 
MTTP rezultatų (nebūtinai paties sukurtų) komercializavimo patirties, t.y. pateik÷ į rinką naujus ar iš esm÷s pagerintus 
gaminius, paslaugas, technologijas. Naujų gaminių, paslaugų, technologijų pateikimo į rinką dažnumas ar 
reguliarumas bus laikomas dar vienu papildomu prioritetiniu aspektu. 
4. Projektas sukurs ilgalaikes tyr÷jų ir (arba) pagalbinio personalo* darbo vietas įmon÷se*. 
* Siekiama skatinti įmones vykdyti MTTP veiklą nuolat, nes tai sudarytų sąlygas įmon÷s konkurencingumą didinti 
ilguoju laikotarpiu. Tod÷l papildomi prioritetiniai balai bus skiriami projektams, kuriantiems kokybiškas, gerai 
apmokamas tyr÷jų ir (arba) pagalbinio personalo2 darbo vietas įmon÷se. Šis kriterijus tiesiogiai prisid÷tų prie veiksmų 
programos steb÷senos rodiklių, susijusių su verslo sektoriaus MTTP išlaidų didinimu, pasiekimo. 
5. Projekto strateginis pobūdis ir svarba Lietuvos ekonomikos pl÷trai*. 
* Papildomi prioritetiniai balai bus suteikiami tik tuo atveju, kai pareišk÷jas pagrįs strateginį projekto pobūdį ir svarbą 
šalies įmon÷ms užimant tikslines / nišines užsienio rinkas, ženkliai padidinant atskiros pramon÷s šakos ar įmonių 
grup÷s eksporto rodiklius, pritraukiant į Lietuvą kokybiškas užsienio AVAT investicijas, padedant vietos įmon÷ms 
apsirūpinti pigesn÷mis ir aukštesn÷s kokyb÷s vietin÷mis žaliavomis ar pan. 
6. Pareišk÷jo eksporto potencialas, vertinant pagal paskutinių finansinių ataskaitų faktinius 
duomenis ir prognozes*. 
*Pirmenyb÷ bus teikiama jau eksportuojančioms įmon÷ms, kadangi šis faktas liudija, jog įmon÷s strategija yra 
orientuota į tarptautines rinkas ir įmon÷ turi darbo su užsienio rinkomis patirties, o tuo pačiu ir didesnį potencialą 
s÷kmingai realizuoti jos sukurtus naujus ar iš esm÷s pagerintus gaminius, paslaugas, technologijas. Didesnį eksporto 
potencialą turinčia įmone bus laikoma įmon÷, kurios eksporto dalis nuo apyvartos yra didesn÷. 
7. Projekto ind÷lis į darnios pl÷tros principų įgyvendinimą*. 
* Skatinamos įmon÷s, kurios prisideda prie darnios pl÷tros įgyvendinimo: siekiant apsaugoti ir gerinti aplinką, 
sprendžiant socialines problemas. 
8. Pareišk÷jas priskirtinas labai mažos, mažos, vidutin÷s įmon÷s kategorijai*. 
* Paskatinamas „Id÷ja LT“ projektų veiklų tęstinumas. 
Skatinamos įmon÷s, kurios atliko techninę galimybių studiją „Id ÷ja LT“ l ÷šomis ir rezultatai buvo teigiami, tęsti 
projektą ir vykdyti MTTP veiklas. 
9. Projektas įgyvendinamas savivaldyb÷je, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s pripažintoje 
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regionin÷s 
politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. 
geguž÷s 23 d. nutarimu Nr. 575*. 
* Siekiant tolygesnio ekonomikos vystymosi skirtingose Lietuvos teritorijose, skatinama MTTP veikla problemin÷se 
teritorijose (pagal LR Vyriausyb÷s 2007 m. sausio 31 d. nutarimą Nr. 112) ir regioniniuose augimo centruose (pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2005 m. geguž÷s 23 d. nutarimą Nr. 575). 
  

                                                 
1 AVAT – aukštos ir vidutiniškai aukštos technologijos pagal Ekonominių veiklos rūšių klasifikatorių. 
2 Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005) tyr÷jai apibr÷žti 2 pozicijoje, pagalbinis personalas – 3 pozicijoje 
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9. Patvirtinti Ūkio ministerijos pateiktus Ekonomikos augimo veiksmų programos 
2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir apli nkos verslui gerinimas“ priemon÷s 
„Asistentas-3“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus (atitikties kriterijus): 
1. Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo 2007–2013 m. programos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1447 įgyvendinimo priemones ar (ir) 
Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1270, įgyvendinimo priemones*. 
* Projekto tikslai turi atitikti: 
- Investicijų skatinimo 2007-2013 m. programos 1 uždavinio „Gerinti Lietuvos – patrauklios investuoti valstyb÷s – 
įvaizdį“  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ir (arba) 1.5, priemones ir (arba) 3 uždavinio „Kurti ir tobulinti investicijų skatinimo 
priemonių sistemą“ 3.4 priemonę. 

Nacionalin÷s Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto „Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą“ 2 
tikslo „Siekti, kad kuo daugiau įmonių būtų konkurencingos tarptautiniu mastu, o pramon÷s ir su ja susijusios verslo 
struktūros ir sukuriama nacionalinio produkto dalis būtų artimos ES šalių rodikliams“ 12, 13,14 ir (arba) 16 
priemones. 
2. Projekto vykdymas yra numatytas pareišk÷jo metiniame veiklos plane, patvirtintame pareišk÷jo 
dalyvių*. 
* Projektas turi atitikti VšĮ Lietuvos ekonomin÷s pl÷tros agentūros metiniam veiklos planui, kuris tvirtinamas Ūkio 
ministro įsakymu. 
  

10. Patvirtinti  Ūkio ministerijos pateiktus Ekonomikos augimo veiksmų programos 
4 prioriteto  “Esmin÷ ekonomin÷ infrastrukt ūra“  priemon÷s „Gamtinių dujų perdavimo 
sistemos modernizavimas ir pl÷tra” specialiuosius projektų atrankos kriterijus (atitikties 
kriterijus): 
1. Projektas turi atitikti įmon÷s investicijų programas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos 
kontrol÷s komisija*. 
* Kadangi šios priemon÷s tinkamas pareišk÷jas yra reguliuojama įmon÷, projektui numatytos investicijos turi būti 
suderintos su Valstybine kainų ir energetikos kontrol÷s komisija, kad būtų užtikrintas investicijų poreikio pagrįstumas. 
Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija nustato reguliuojamų įmonių kainas ir jų viršutines ribas, 
atsižvelgdama į tam tikrus parametrus, tarp kurių yra ir kokyb÷s reikalavimų užtikrinimas, patikimumas ir saugumas. 
Suderinimas užtikrina, kad investicijos būtų nukreiptos gamtinių dujų sistemos saugumui ir patikimumui užtikrinti. 
2. Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu  Nr. 1442, 
priemones*.  
* Nacionalin÷s energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plane numatyti konkretūs projektai ir jų 
vykdytojai. 
Projektų įgyvendinimas prisid÷s prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo siekiant užtikrinti energetinį 
saugumą, darnią sektoriaus pl÷trą, konkurencingumą bei efektyvų energijos vartojimą. 
  

11. Patvirtinti  Aplinkos ministerijos pateiktus pakoreguotus Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin ÷ ir urbanistin ÷ pl÷tra, kult ūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“  priemon÷s „Aplinkos monitoringo, kontrol ÷s ir 
prevencijos stiprinimas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus (atitikties kriterijus): 
1. Projektas turi būti skirtas įsigyti priemones, kuriomis užtikrinamas Valstybin÷je aplinkos 
monitoringo 2005-2010 metų programoje, patvirtintoje LR Vyriausyb÷s 2005 m. vasario 7 d. 
nutarimu Nr. 130 (Žin., 2005, Nr. 19-608), numatytų oro, vandens ir dirvožemio monitoringo 
uždavinių įgyvendinimas*. 
*Finansuojami projektai, skirti Valstybin÷s aplinkos monitoringo 2005 -2010 m. programos 1 priede numatytiems 1, 
2.1, 2.2 ir 3 uždaviniams, išskyrus parametrų žuvyse steb÷jimą, įgyvendinti reikalingų priemonių įsigijimui.  
Arba 
2. Projektas turi atitikti Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008-2011 metų programos, 
skirtos Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui 
įgyvendinti, patvirtintos LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 (Žin., 2008, 
Nr. 15-530), nuostatas*. 
*Finansuojami projektai, kurių veiklos atitinka Aplinkos tyrimų laboratorijų modernizavimo 2008-2011 metų 
programoje nustatytas priemones. 
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Arba 
3. Projektas turi būti skirtas įgyvendinti Hidrometeorologinių steb÷jimų tinklo 2008-2010 metų 
modernizavimo programos priemones, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m, birželio 15 d. 
įsakymu Nr. D1-339*. 
* Finansuojami projektai, kurių veiklos atitinka Hidrometeorologinių steb÷jimų tinklo 2008-2010 metų modernizavimo 
programos priemones. 
Arba 
4. Projektas turi būti skirtas įsigyti priemones, kuriomis užtikrinamas Lietuvos Respublikos 
aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3017) numatytų kontrol÷s ir 
priežiūros funkcijų vykdymas*. 
* Finansuojami projektai, skirti įsigyti priemones, reikalingas Aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s įstatymo 3 ir 8 
straipsniuose numatytų kontrol÷s ir priežiūros funkcijų vykdymui pagal Aplinkos apsaugos valstybin÷s kontrol÷s 
priežiūrą atliekančios Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybin÷s kontrol÷s institucijų techninio 
aprūpinimo 2007-2013 m. programą. 
  

12. Pakartotinai patvirtinti Aplinkos ministerijos pateiktus Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin ÷ ir urbanistin ÷ pl÷tra, kult ūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“  priemon÷s „Vandens apsaugos ir valdymo 
priemonių nustatymas“ specialųjį projektų atrankos kriterijų (atitikties kriterijų), jo pavadinimą 
papildžius nuoroda į LR aplinkos ministro 2003 m. rugs÷jo 25 d. įsakymą (ir išbraukus antrąjį 
atitikties kriterijų): 
 Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-
2615; 2003, Nr. 36-1544) ir LR aplinkos ministro 2003 m. rugs÷jo 25 d. įsakymo Nr. 471 „D÷l upių 
baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams 
pasiekti, paskyrimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4467) nuostatas*. 
* Finansuojami projektai, kuriais siekiama parengti upių baseinų rajonų valdymo planus ir/ar priemonių programas 
vandensaugos tikslams pasiekti, kaip nustatyta Vandens įstatymo 24 ir 25 straipsniuose ir LR aplinkos ministro 2003 m. 
rugs÷jo 25 d. įsakyme Nr. 471. 
  

13. Europos Komisijai pateikus išvadą, kad Ūkio ministerijos pasiūlyta Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietin ÷ ir urbanistin ÷ pl÷tra, kult ūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“  priemon÷s „Nacionalin÷s svarbos 
turizmo projektai“ atitikties kriterijaus nauja redakcija* atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programą, šios priemon÷s atitikties kriterijų pakartotinai svarstyti ir tvirtinti 2008 m. geguž÷s 28 d. 
pos÷dyje. Tuo atveju, jeigu Europos Komisija pateiktų neigiamą išvadą, Ūkio ministerijai pasiūlius,  
min÷tame pos÷dyje svarstyti galimybę atitinkamai pakeisti Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programą. 
*  Numatomas statyti ar rekonstruoti daugiafunkcinis sporto ir pramogų objektas talpins nuo 5 000 iki 10 000 žiūrovų 
ar bus didesnis, pad÷siantis vykdyti Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus ir įvairius tarptautinius renginius (taikoma 
tik 2 veiklos atveju). 
 
 

14. Patvirtinti Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktus Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialin÷ infrastrukt ūra“  priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 

 
Priemon÷s „Kolegijų infrastrukt ūra, skirta studijoms“ atitikties ir prioritetinius 

kriterijus: 
Atitikties kriterijų: 

Projektas turi atitikti programos „Nacionalin÷ studijų programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334 (Žin., 2008, Nr. 7-260), 
nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Nacionalin÷ studijų programa“ 1.3.1 (b) veiklų grup÷s nuostatas, jis atitinka šį 
kriterijų.  
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 Prioritetinius kriterijus: 

1. Projektai skatinantys tarpinstitucinį bendradarbiavimą*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu projekte numatoma (planuoja susirasti arba jau turi) bendradarbiauti su 
partneriais toje veiklos srityje, kurios vykdymui prašoma finansin÷ parama 

2. Projekto metu atnaujinama infrastruktūra naudojama vykdant daugiau nei vieną studijų programą 
toje pačioje ar keliose kolegijose*. 
* Prioritetas teikiamas, jei projekto vykdymo metu atnaujinama infrastruktūra naudojama vykdant daugiau nei vieną 
studijų programą toje pačioje kolegijoje, taip pat atnaujinta infrastruktūra gali naudotis kelios kolegijos vykdančios 
panašias studijų programas. 

 
Priemon÷s „Studijų sistemos infrastruktūros efektyvumo didinimas“ atitikties ir 

prioritetinius kriterijus: 
Atitikties kriterijus: 

1. Projektas turi atitikti programos „Nacionalin÷ studijų programa“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334 (Žin., 
2008, Nr. 7-260), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Nacionalin÷ studijų programa“ veiklų grup÷s „Bendro naudojimo objektų 
studijoms kūrimas (universitetų bendro naudojimo objektų kūrimas)“ arba „Bendro naudojimo objektų studijoms 
kūrimas (kolegijų bendro naudojimo objektų kūrimas)“ arba „Aukštųjų mokyklų ir jų padalinių struktūros 
optimizavimas“ nuostatas, jis atitinka šį kriterijų.  
Arba  
2. Projektas turi atitikti programos „Nacionalin÷ profesinio orientavimo švietimo sistemoje 
programa“, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. 
įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin. 2008, Nr. 7-258), nuostatas*. 
* Jeigu projektas atitinka programos „Nacionalin÷ profesinio orientavimo švietimo sistemoje programa“ veiklų grup÷s 
„Ugdymo karjerai ir karjeros steb÷senos infrastruktūros aukštosiose mokyklose pl÷tot÷“ nuostatas, jis atitinka šį 
kriterijų. 

Prioritetinius kriterijus, antrojo kriterijaus pavadinime išbraukus nuorodą į 
finansavimo šaltinius: 
1. Projektas skatina tarpinstitucinę partnerystę*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu projekto metu skatinamas bendradarbiavimas tarp dviejų ar daugiau 
institucijų. 
2. Projektą teikianti institucija turi patirties, s÷kmingai vykdant projektus*. 
* Projektui suteikiamas prioritetas, jeigu projektą teikianti institucija turi patirties, s÷kmingai vykdant aukštųjų 
mokyklų infrastruktūros pl÷tros srityje. 

 
15. Patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialin÷ infrastrukt ūra“  priemonių specialiuosius projektų atrankos kriterijus: 

 
Priemon÷s „Ambulatorini ų, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų pl÷tra bei 

stacionarinių paslaugų optimizavimas“ atitikties kriterijų: 
Projektas turi atitikti Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros 
infrastruktūros optimizavimo programos nuostatas. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-160 (Žin., 2008, Nr. 27-1000)*. 
* Jei projektas atitinka Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros 
optimizavimo programos Ambulatorinių paslaugų pl÷tros krypties apraše ir/arba Palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugų pl÷tros krypties apraše, ir/arba Stacionarinių paslaugų optimizavimo krypties apraše numatytą tikslą, 
atitinkamus uždavinius bei priemones, jis atitinką šį kriterijų. 
  

Priemon÷s „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastrukt ūros 
savivaldyb÷se pl÷tra“ atitikties kriterijus, antrojo atitikties kriterijaus pavadinimą suvienodinus su 
Vidaus reikalų ministerijos pateiktų priemonių atitinkamo kriterijaus pavadinimu: 
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1. Projektas turi atitikti Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros 
infrastruktūros optimizavimo programos nuostatas. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-160 (Žin., 2008, Nr. 27-1000)*. 
* Jei projektas atitinka Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros 
optimizavimo programos Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷se pl÷tros krypties 
apraše numatytą tikslą, atitinkamus uždavinius bei priemones, jis atitinką šį kriterijų. 
2. Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti savivaldyb÷s 
strateginio pl÷tros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano n÷ra, turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto*. 
* Jei projektas atitinka regiono pl÷tros plano, taip pat savivaldyb÷s strateginio pl÷tros plano, jei jis yra patvirtintas, 
tikslus, atitinkamus uždavinius bei įgyvendinimo priemones, arba jei, tokiam planui nesant, d÷l projekto yra priimtas 
savivaldyb÷s tarybos sprendimas, projektas atitinka šį kriterijų. 
  

16. Pakartotinai patvirtinti Aplinkos ministerijos pateiktus Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  priemon÷s „Atliek ų tvarkymo 
sistemos sukūrimas“ specialiuosius projektų atrankos kriterijus (atitikties kriterijus), išbraukus 
pirmąjį kriterijų pakeitus apjungtais antruoju ir trečiuoju kriterijais bei įtraukus papildomą kriterijų 
(tarp kriterijų pavadinimų įrašius žodį „arba“): 
1. Projektas turi atitikti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto LR Vyriausyb÷s 
2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 (Žin. 2007, Nr. 122-5003) nuostatas ir regioninio atliekų 
tvarkymo plano įgyvendinimo priemones*. 
* Finansuojami projektai, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priede 
numatytas 6.5.1 ir 6.7.1 priemones ir regioniniuose atliekų tvarkymo planuose numatytas priemones.  
Arba 
2. Projektas turi atitikti Valstybin÷s pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. programos, 
patvirtintos LR Vyriausyb÷s 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 19 (Žin., 2006, Nr. 5-145), 
nuostatas*. 
* Finansuojami projektai, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybin÷s pavojingų atliekų tvarkymo 2006-2008 m. 
programos priede numatytą 2.1.4 priemonę. 
  

17. Pakartotinai patvirtinti  Ūkio ministerijos pateiktus Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“  priemonių specialiuosius 
projektų atrankos kriterijus: 

 
Priemon÷s „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ atitikties 

kriterijus, trečiąjį kriterijų pakeitus nauju kriterijumi ir įtraukus ketvirtąjį kriterijų: 
1. Renovuojami pastatai turi būti pastatyti iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 143-92 
„Pastatų atitvarų šilumin÷ technika“ įsigaliojimo (iki 1992 metų)*. 
* Kadangi senos statybos normos, galiojusios iki 1992 m. tur÷jo žymiai prastesnius energetinius reikalavimus 
pastatams (pastato atitvarų šilumin÷ varža buvo nepakankama, o tai sąlygojo didelius šilumos energijos nuostolius), 
nebuvo skiriamas d÷mesys efektyviam energijos vartojimui, tod÷l tokius pastatus labiausiai reikia renovuoti. 
2. Renovuojant pastatą, numatomos įgyvendinti priemon÷s turi būti pagrįstos energijos vartojimo 
audito rekomendacijomis*. 
* Auditas reikalingas techniniu, ekonominiu požiūriu įvertinti ir pagrįsti pastato atnaujinimo (modernizavimo, 
rekonstrukcijos, remonto) poreikį, reikalingas investicijas ir gaunamą efektą. 
3. Projektas turi atitikti Nacionalin÷s energetikos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2012 metų plano, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimu  Nr. 1442 
priemones  ir turi būti įtrauktas į projektų sąrašą, sudarytą pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
įsakymu patvirtintą Nacionalin÷s energetikos strategijos projektų atrankos tvarkos aprašą*. 
*  Nacionalin÷s energetikos strategijos įgyvendinimo 2008 – 2012  metų plane numatyti konkretūs projektai ir jų 
vykdytojai. Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintas  Nacionalin÷s energetikos strategijos projektų atrankos 
tvarkos aprašas, nustatys Nacionalin÷s energetikos strategijos įgyvendinimui svarbių projektų sąrašų sudarymo 
bendruosius principus, sąlygas ir tvarką. Projektų įgyvendinimas prisid÷s prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo 
vystymo siekiant užtikrinti energetinį saugumą, darnią sektoriaus pl÷trą, konkurencingumą bei efektyvų energijos 
vartojimą. 
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4. Projektas yra skirtas renovuoti*: 
4.1. Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau – LNSS) priskirtas valstyb÷s įstaigas, 
teikiančias paslaugas, užsakytas ir mokamas LNSS veiklos užsakovų. 
Arba 
4.2. Lietuvos švietimo sistemai priskirtas įstaigas, teikiančias švietimo paslaugas (jeigu projektas 
yra skirtas renovuoti bendrojo lavinimo mokyklą (-as) ir/ar profesinio mokymo įstaigą (-as), tai turi 
atitikti 2005 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1230 patvirtintos 
Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemon÷mis 
2006–2008 m. programos arba kitos, ją pakeisiančios programos, nuostatas ir turi būti įtrauktas į 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą rekonstruojamų mokyklų 
sąrašą). 
Arba 
4.3. Specialiąsias socialines paslaugas teikiančias valstyb÷s įsteigtas įstaigas. 
Arba 
4.4. Į Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais patvirtintas programas įtrauktas valstyb÷s 
kultūros įstaigas. 
Arba 
4.5. Valstybei priklausančias viešąsias įstaigas kurortuose ir/arba kurortin÷se vietov÷se, teikiančias 
sveikatos priežiūros paslaugas (medicinin÷s reabilitacijos ir sanatorinio gydymo). 
* Siekiant sumažinti energijos sunaudojimą viešajame sektoriuje, pastatų renovacijos būtinumas bus nustatomas pagal 
energijos naudojimo efektyvumo duomenis, tačiau remiantis šiais duomenimis poreikis išliks labai didelis. Tod÷l 
siūloma programavimo periodo pradžioje nustatyti papildomą atrankos kriterijų, susiaurinantį galimų pareišk÷jų 
sąrašą. BPD įgyvendinimo metu taip pat buvo nustatytas apribojimas, sudarant galimybę teikti paraiškas tik: Lietuvos 
nacionalinei sveikatos sistemai priskirtoms įstaigoms (įstaigų steig÷jams), Lietuvos švietimo sistemai priskirtoms 
valstyb÷s įstaigoms (arba jų steig÷jams), valstyb÷s įsteigtoms stacionariosios globos ir slaugos įstaigoms (arba jų 
steig÷jams), teikiančioms specialiąsias socialines paslaugas. Dabar siūloma šį sąrašą papildyti į Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimais patvirtintas programas įtrauktomis valstyb÷s kultūros įstaigomis ir Valstybei priklausančiomis 
viešosiomis įstaigomis kurortuose ir/arba kurortin÷se vietov÷se, teikiančiomis sveikatos priežiūros paslaugas 
(medicinin÷s reabilitacijos ir sanatorinio gydymo). 
  

Priemon÷s „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ atitikties 
kriterijus, ketvirtojo kriterijaus pavadinimą suvienodinus su Vidaus reikalų ministerijos 
pakoreguotu atitinkamo kriterijaus pavadinimu, penktojo kriterijaus pavadinime vietoje žodžių 
„švietimo sistemos įstaigą (-as)“ įrašius žodžius „bendrojo lavinimo mokyklą (-as)“: 
1. Renovuojami pastatai turi būti pastatyti iki Lietuvos Respublikos statybos normos RSN 143-92 
„Pastatų atitvarų šilumin÷ technika“ įsigaliojimo (iki 1992 metų)*. 
* Kadangi senos statybos normos, galiojusios iki 1992 m. tur÷jo žymiai prastesnius energetinius reikalavimus 
pastatams (pastato atitvarų šilumin÷ varža buvo nepakankama, o tai sąlygojo didelius šilumos energijos nuostolius), 
nebuvo skiriamas d÷mesys efektyviam energijos vartojimui, tod÷l tokius pastatus labiausiai reikia renovuoti. 
2. Renovuojant pastatą, numatomos įgyvendinti priemon÷s turi būti pagrįstos energijos vartojimo 
audito rekomendacijomis*. 
* Auditas reikalingas techniniu, ekonominiu požiūriu įvertinti ir pagrįsti pastato atnaujinimo (modernizavimo, 
rekonstrukcijos, remonto) poreikį ,reikalingas investicijas ir gaunamą efektą. 
3. 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 Nacionalin÷s energetikos strategijos XX skyriaus 51.3 p. p., 51.6 p. p. nuostatas. Projekto 
įgyvendinimas prisid÷s prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo siekiant užtikrinti energetinį saugumą, darnią 
sektoriaus pl÷trą, konkurencingumą bei efektyvų energijos vartojimą. 
4. Visi projektai turi atitikti regiono pl÷tros planą. Taip pat projektas turi atitikti savivaldyb÷s 
strateginio pl÷tros plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo priemones. Jeigu tokio plano n÷ra, turi būti 
priimtas savivaldyb÷s tarybos sprendimas d÷l projekto*. 
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* Kadangi ES struktūrin÷s paramos gali neužtekti visiems pareišk÷jams, atitinkantiems šią priemonę, šio kriterijaus 
pagalba atrenkami pastatai, kuriems labiausiai reikia renovavimo, remiantis regionų ir savivaldybių strateginiais 
dokumentais. 
5. Jeigu projektas yra skirtas renovuoti bendrojo lavinimo mokyklą (-as), tai turi atitikti 2005 m. 
lapkričio 16 d. LR Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1230 patvirtintos Bendrojo lavinimo ir profesinių 
mokyklų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemon÷mis 2006-2008 m. programos arba kitos, 
ją pakeisiančios programos, nuostatas ir turi būti įtrauktas į LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
patvirtintą rekonstruojamų mokyklų sąrašą*. 
* Švietimo įstaigų projektai, atrinkti pagal šį kriterijų, sudarys palankias prielaidas min÷tos programos ir 2003 – 2012 
metų valstybin÷s švietimo strategijos nuostatų 
įgyvendinimui. 
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