PATVIRTINTA
Direktoriaus
2020 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. V-2020-00060
PROJEKTO „ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS (AID)“
EKSPERTŲ DARBO REGLAMENTAS

I. Bendrosios nuostatos
1. Šis reglamentas nustato projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ ekspertų darbo
organizavimo tvarką.
2. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos projektinių idėjų
atrankos tvarkos apraše.
II. Ekspertų sąrašas ir komisija
3. Ekspertų sąrašas formuojamas iš nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų, Europos
socialinio fondo agentūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguotų atstovų.
4. Ekspertų sąrašą sudaro ESFA, jame turi būti ne mažiau kaip 7 asmenys.
5. ESFA iš ekspertų sąrašo formuoja 5 arba 7 narių ekspertų komisiją kiekvienam posėdžiui,
kurio metu vertinamos projektinės idėjos arba vyksta derybos dėl jungtinės veiklos sutarties
sąlygų.
6. Kiekviename posėdyje ekspertų komisija iš savo narių renka ekspertų komisijos pirmininką.
7. Ekspertų komisijos pirmininkas vadovauja ekspertų komisijos darbui.
8. Ekspertų komisijos pirmininkas paskiria posėdžio sekretorių, kuriuo gali būti ir ne ekspertų
komisijos narys.
9. Ekspertų komisijos sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma, t.y. už sprendimą turi
pasisakyti daugiau nei pusė visų ekspertų komisijos narių.
10. Ekspertų komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir
sekretorius. Protokolas turi būti pateiktas ESFA ne vėliau kaip per 7 d. nuo posėdžio dienos.
11. Ekspertų komisijos darbe gali dalyvauti ESFA atstovas ir kiti ekspertų komisijos kviesti
asmenys.
12. ESFA gali organizuoti visų ekspertų, esančių ekspertų sąraše, susitikimus, kurių metų
aptariami atrinktų idėjų pasiekti tarpiniai ir (ar) galutiniai rezultatai, vertinamas suteiktų
Inkubatoriaus paslaugų efektyvumas, analizuojama ir vertinama, ar nėra tikslinga atnaujinti
idėjų atrankos metodikos ir kita.
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III. Projektinių idėjų pristatymas ir derybos dėl jungtinės veiklos sutarties
13. Projektinių idėjų pristatymo metu ekspertų komisija vertina projektines idėjas atsižvelgdama
į projektinių idėjų atrankos tvarkos apraše numatytus kriterijus.
14. Ekspertų komisijos pasitarimas, vertinant projektines idėjas, yra uždaras. Ekspertų komisijos
pasitarime gali dalyvauti tik ekspertų komisijos kviesti asmenys.
15. Po projektinių idėjų pristatymo kiekvienas ekspertas pildo projektinių idėjų atrankos lentelę
(Priedas Nr. 1).
16. Derybose dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo dalyvauja visa ekspertų komisija.
17. Bet kuriame derybų etape ekspertų komisija gali išeiti pasitarti dėl pareiškėjui siūlomų
jungtinės veiklos sutarties sąlygų, jei to reikalauja bent vienas ekspertas.
18. Ekspertų komisijos pasitarimas dėl pareiškėjui siūlomų jungtinės veiklos sutarties sąlygų yra
uždaras. Ekspertų komisijos pasitarime gali dalyvauti tik ekspertų komisijos kviesti asmenys

IV. Ekspertų nusišalinimas ir nušalinimas
19. Ekspertų komisijos narys gali nusišalinti nuo sprendimų priėmimo dėl projektinės idėjos,
jeigu jį su pareiškėju ir (ar) partneriu sieja ryšys, galintis turėti įtakos eksperto nešališkumui.
20. Ekspertui atsisakius nusišalinti, jį gali nušalinti ekspertų komisijos pirmininkas.
21. Nusišalinęs ar nušalintas ekspertas gali dalyvauti ekspertų komisijos darbe stebėtojo teisėmis.
22. Paaiškėjus, kad ekspertas nenusišalino nuo sprendimų priėmimo, kai turėjo tai padaryti, ir
nuslėpė nusišalinimo pagrindų atsiradimą, ekspertas gali būti šalinamas iš ekspertų sąrašo.
23. Ekspertai, įtraukti į ekspertų sąrašą, privalo pasirašyti konfidencialumo ir nešališkumo
deklaraciją (Priedas Nr. 2).

V. Baigiamosios nuostatos
24. Visi šiame reglamente aprašyti susitikimai ir jų dalys gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.

2

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2020 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. V-2020-00060

Priedas Nr. 1
PROJEKTINIŲ IDĖJŲ ATRANKOS LENTELĖ
Eksperto vardas, pavardė:
Posėdžio data
Idėjos

Patvirtinama/

numeris

Nepatvirtinama

Komentarai

___________________________
(Eksperto parašas)

3

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2020 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. V-2020-00060

Priedas Nr. 2
EKSPERTŲ KONFIDENCIALUMO IR NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA
20__ m. ________________ d.

Aš, ______________________________________(vardas pavardė), pasižadu:
1. Saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais bei tvarka naudoti konfidencialią informaciją,
kuri man taps žinoma, esant komisijos nariu (-e).
2. Man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų
galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios
informacijos.
3. Nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.
4. Savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis
informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant komisijos sprendimą,
kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų pareiškėjų
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais,
atlikti eksperto pareigas.
6. Nedelsdamas pranešti ESFA arba ekspertų komisijos pirmininkui paaiškėjus bent vienai iš
šių aplinkybių:
6.1. projektinę idėją teikia juridinis asmuo, kuriam vadovauju aš ar man artimas asmuo;
6.2. aš arba man artimas asmuo:
6.2.1. esu (yra) pareiškėjo valdymo organų narys;
6.2.2. esu (yra) pareiškėjo dalyvis;
6.2.3. gaunu(-a) arba per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį gavau(-o) iš pareiškėjo bet kokios
rūšies pajamų;
6.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.
7. Man išaiškinta, kad:
7.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis, mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai
(įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai;
7.2. pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti ESFA bei pareiškėjams (partneriams)
padarytus nuostolius;
7.2. ekspertų komisijai gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso
konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamos projektinės idėjos susijusių sprendimų
priėmimo, ekspertų komisijos pirmininkas gali mane nušalinti nuo sprendimų priėmimo, o ESFA gali
mane pašalinti iš ekspertų sąrašo.

_______________________
(parašas)

_________________________________
(vardas ir pavardė)
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