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 Stebėsenos komiteto funkcijos  

Svarsto ir tvirtina: 

 

• projektų atrankos metodiką ir kriterijus;  

• metinę ir galutinę įgyvendinimo ataskaitas;  

• veiksmų programos vertinimo planą; 

• veiksmų programos komunikacijos strategiją;  

• pasiūlymus dėl veiksmų programos pakeitimų.  

 



Stebėsenos komiteto sudėtis 

Stebėsenos komitetas 

54 nariai 

Ministerijos 
Įgyvendinančiosios 

institucijos 
Socialiniai ir ekonominiai 

partneriai (26 nariai) 

Europos Komisijos 

atstovai 

Valstybės kontrolės 

atstovai 
EIB atstovai 



Stebėsenos komiteto darbo 

reglamentas 
Tvirtinamas pirmajame Stebėsenos komiteto posėdyje, 

prieš tai suderinus su Stebėsenos komiteto nariais. 

 

Nustato Stebėsenos komiteto darbo tvarką: 

• Komiteto posėdžių šaukimas; 

• Komiteto sprendimų priėmimas ir įforminimas; 

• Darbo grupių kūrimas; 

• Komiteto sekretoriato veikla. 

 

 



Stebėsenos komiteto posėdžių 

šaukimas 
• Posėdžiai šaukiami bent kartą per metus pagal Stebėsenos 

komiteto patvirtintą preliminarų tvarkaraštį; 
 

• Komiteto pagrindinių ar pakaitinių narių posėdžių 

lankomumas būtinas; 
 

• Komiteto nariui ir (ar) pakaitiniam nariui praleidus 3 

Komiteto posėdžius iš eilės, Komitetas sprendžia dėl 

Komiteto nario keitimo. 
 

• Komiteto posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne 

mažiau kaip 1/2 Komiteto narių (ar pakaitinių narių). 

 

 



Stebėsenos komiteto preliminarus 

darbo tvarkaraštis 2014 m. 
Nr. Stebėsenos 

komiteto posėdžio 

data 

(2014 m.) 

Stebėsenos komiteto posėdžio galimi klausimai 

1. Lapkričio 13 d. Darbo reglamento ir darbo tvarkaraščio 2014-2015 m. 

tvirtinimas 
 

Veiksmų programos vertinimo plano pristatymas ir 

tvirtinimas  
 

Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo 

svarstymas ir tvirtinimas 
 

Išankstinis finansinių priemonių vertinimas 
  

2. Gruodžio 11 d. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų 

nustatymo/keitimo svarstymas ir tvirtinimas. 
 

Komunikacijos strategijos pristatymas ir tvirtinimas 
  

Kiti klausimai. 
  



Stebėsenos komiteto preliminarus 

darbo tvarkaraštis 2015 m. 
Nr. Stebėsenos komiteto posėdžio data 

(2015 m.) 

Stebėsenos komiteto posėdžio galimi klausimai 

1. sausis-vasaris Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo 

svarstymas ir tvirtinimas. 

  

Kiti klausimai. 

  

2. kovas-balandis Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo 

svarstymas ir tvirtinimas. 

  

Kiti klausimai. 

  

3. rugsėjis-spalis Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo 

svarstymas ir tvirtinimas. 

  

Kiti klausimai. 

  

4. lapkritis-gruodis Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo/keitimo 

svarstymas ir tvirtinimas. 

  
Veiksmų programos įgyvendinimo apžvalga. 

  

Kiti klausimai. 

  



Stebėsenos komiteto sprendimų  

priėmimas taikant rašytinę procedūrą 

1. 
• Komiteto posėdis gali būti organizuojamas apklausiant visus Komiteto narius 

elektroniniu paštu; 

2. 
• Komiteto narys gali inicijuoti klausimo sprendimą elektroniniu paštu; 

3. 
• Komiteto pirmininkas jo laikinai nesant – Komiteto sekretoriato vadovas 

apsvarsto pateiktą pasiūlymą; 

4. 
• Komiteto nariams elektroniniu paštu išsiunčiama visa medžiaga ir Komiteto 

sprendimo projektas; 

5. 
• Komiteto nariai per 5 darbo dienas nuo galutinių dokumentų gavimo pareiškia 

savo pritarimą ar nepritarimą suformuluotam sprendimui elektroniniu paštu. 



Stebėsenos komiteto sprendimų  

priėmimas 

• Sprendimas laikomas priimtu, jei už jį balsuoja ne 

mažiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių Komiteto 

narių (taip pat taikoma sprendimų priėmimui taikant 

rašytinę procedūrą); 

 

• Komiteto sprendimai įsigalioja Komiteto posėdžio 

dieną. 

 



Stebėsenos komiteto sprendimų  

įforminimas 

• Komiteto sprendimai įforminami Komiteto 

protokolais ir nutarimais; 

 

• Posėdžio medžiaga skelbiama ES fondų 

investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt 

http://www.esinvesticijos.lt/


Stebėsenos komiteto sekretoriato  

veikla 

• Sekretoriato funkcijas atlieka Finansų 

ministerijos ES struktūrinės paramos valdymo 

departamentas; 

 

• Visa posėdžio medžiaga ne vėliau kaip prieš 

10 d. iki posėdžio pateikiama Komiteto 

nariams.  



Gautos pastabos Stebėsenos komiteto darbo 

reglamentui 

• Medžiagos teikimas Stebėsenos komitetui, 

motyvuoti siūlymai Stebėsenos komiteto 

pirmininkui šaukti posėdį, informavimas apie 

(ne)dalyvavimą posėdyje, protokolo projekto 

derinimas el. paštu (atsižvelgta) 
 

• Komiteto narių (ne)pritarimo teikimas. 

Komiteto nariai (...) siunčia skanuotą arba 

pasirašytą e.parašu, jei yra reguliacinės ir 

techninės galimybės, suformuluotą sprendimą. 

(atsižvelgta iš dalies) 



Stebėsenos komiteto pirmininko 

pirmojo pavaduotojo rinkimas 

Pirmasis stebėsenos komiteto pirmininko pavaduotojas: 
 

• renkamas pirmajame stebėsenos komiteto posėdyje darbo 

reglamente nustatyta tvarka; 

• iš socialinių ir ekonominių partnerių;  

• kandidatūrą siūlo stebėsenos komiteto pirmininkas. 

 



Ačiū už dėmesį! 



Balsavimas 

• Stebėsenos komiteto darbo 

reglamento tvirtinimas; 

 

• Stebėsenos komiteto preliminaraus 

darbo tvarkaraščio tvirtinimas. 

 



Stebėsenos komiteto pirmininko pirmojo 

pavaduotojo rinkimas 

 


