FINANSŲ MINISTERIJA
2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ
MECHANIZMŲ PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014 m. balandžio 7 d. Nr. 4.102-26-03
Vilnius
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.
Posėdžio sekretorė Lina Kliukienė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
Dalyvavo:
Priežiūros komiteto nariai:
- Audronė Nikšaitė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vedėja (Komiteto pirmininko pavaduotoja).
- Romas Jarockis, kultūros viceministras;
- Virginija Ambrazevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų
valdymo skyriaus vedėja;
- Artūras Dembskis, Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento
direktorius;
- Kristina Kežutytė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos
administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė;
- Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas;
- Vilma Purienė, Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento
Inovacijų politikos skyriaus vedėja;
- Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja;
- Artūras Žarnovskis, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių
programų valdymo departamento direktorius;
- Jurijus Zaranka, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės
pavaduotojas.
Kiti dalyviai:
- Justina Snarskytė, Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento
Baltijos jūros šalių skyriaus II-oji sekretorė;
- Paulius Gedvilas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Vaikų skyriaus specialistas;
- Živilė Navickaitė-Babkin, Nacionalinės teismų administracijos 2009 – 2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT13 „
Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ vadovė;
- Sandra Remeikienė, VšĮ CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento EEE
ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė;

-

Auksė Jurkevičiūtė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Asta Kavockytė, Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento ES paramos ir
pinigų fondų apskaitos skyriaus vedėja;
Aušra Nausėdienė, Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento
Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;
Danguolė Banienė, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės
paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:
- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
- Švietimo ir mokslo ministerija;
- Užsienio reikalų ministerija;
- Lietuvos pramonininkų konfederacija;
- Lietuvos savivaldybių asociacija;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
- Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras.
Darbotvarkė:
1. 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo statusas.
Strateginių ataskaitų už 2013 m. pristatymas ir aptarimas. Komiteto nuomonė dėl
ataskaitų.
2. Kiti klausimai.
Posėdį pradėjęs Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros
komiteto (toliau – Komitetas) pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino susirinkusius į
posėdį komiteto narius ir dalyvius. Trumpai apžvelgė darbotvarkėje numatytus aptarti
klausimus bei apibrėžė Komiteto vaidmenį ataskaitų rengime, akcentuodamas, kad komiteto
nuomonė dėl ataskaitų bus pristatyta 2014 m. balandžio 9 d. vyksiančiame metiniame
susitikime su donorais.
Komiteto nariams pritarus siūlomai darbotvarkei, Komiteto pirmininkas paprašė Komiteto
pirmininko pavaduotojos Audronės Nikšaitės išsamiai pristatyti pirmąjį darbotvarkės
klausimą.
1. SVARSTYTA:
2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo statusas. Strateginių ataskaitų už 2013 m. pristatymas ir aptarimas.
Komiteto nuomonė dėl ataskaitų.
Komiteto pirmininko pavaduotoja trumpai supažindino posėdžio dalyvius su
strateginių ataskaitų (toliau – ataskaitos) paskirtimi, rengimo teisiniu pagrindu, ataskaitų
turiniu ir jose pateikiama informacija. Taip pat išsamiai pristatė valdymo ir kontrolės
sistemos rengimą, galimas veiklos rizikas, pagrindinius nacionalinio dvišalio fondo
įgyvendinimo aspektus, apžvelgė kiekvienos programos pažangą bei pristatė šių metų darbų
planą (pristatymo skaidrės pridedamos).
A. Nikšaitei baigus pristatymą, Komiteto pirmininkas paragino komiteto narius
pareikšti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl mechanizmų įgyvendinimo statuso bei
strateginių ataskaitų už 2013 metus.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos
strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis, komentuodamas LT10

programos įgyvendinimo eigą informavo, kad tiesioginio finansavimo aprašai parengti ir jau
artimiausiu metu bus pateikti CPVA galutiniam suderinimui. Gairių pareiškėjams rengimas
vėluoja, tačiau patikino, kad, atsižvelgiant į „minkštas“ projektų veiklas, projektų trukmę (iki
12 mėn.) bei turimą panašių projektų administravimo patirtį, visos suplanuotos veiklos bus
įgyvendintos iki nustatyto termino. Taip pat paminėjo, kad vėlavimas daugiausia susijęs su
papildomų finansavimo sričių įtraukimu į programą neturint aiškios vizijos, kas galėtų būti
tinkamais pareiškėjas šiose srityse, ir kurių vėliau visgi buvo atsisakyta. Taip pat ne mažą
įtaką turėjo ir donorų programos partneris derantis ir derinant atitinkamas nuostatas bei
ieškant kompromiso. Gediminas Česonis pasiūlė ateityje planuoti programas su mažiau
kompleksinių priemonių, kad pagrindinis programos tikslas, šiuo konkrečiu atveju Lietuvos
ir Norvegijos institucijų bendradarbiavimas netaptų antraplaniu. Komiteto narys taip pat
akcentavo vietos savivaldos institucijų susidomėjimą bei poreikį bendradarbiauti su
Norvegijos institucijomis, pratęsiant 2004-2009 m. prasidėjusį bendradarbiavimą.
Pasisakydamas dėl LT12 programos pažangos, pažymėjo, kad tiesioginio finansavimo
projektų aprašai artimiausiu metu bus pateikti CPVA galutiniam suderinimui ir patvirtinti
ministro įsakymu. Taip pat pabrėžė, kad tiesioginio finansavimo projektų vykdytojai yra
supažindinti su reikalavimais projektams ir raginami pradėti rengti paraiškas. Kaip vieną iš
pagrindinių veiksnių, lėmusį programos veiklų vėlavimą, A.Česonis įvardijo donorų projekto
partnerį, kurio įtraukimas į projektą įnešė daug sumaišties derantis dėl projekto lėšų bei
veiklų pasidalijimo. Išsakydamas savo nuomonę dėl bendro mechanizmų įgyvendinimo,
įvardijo labai sudėtingą ir komplikuotą valdymo sistemą tokioms sąlyginai mažoms lėšoms
administruoti bei nepakankamai reglamentuotą programų tvirtinimo procedūrą, kas ir nulėmė
labai ilgai užtrukusį pradinį mechanizmų įgyvendinimo etapą.
Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo skyriaus
vedėja Virginija Ambrazevičienė pasidalino Sveikatos apsaugos ministerijos patirtimi
rengiant metines programų įgyvendinimo ataskaitas, kvietimų ir tiesioginio finansavimo
projektų dokumentus ir kaip pagrindinę problemą įgyvendinant programą akcentavo
susikaupusį vėlavimą, kurį eliminuoti ganėtinai sudėtinga. Pažymėjo, kad šie metai bus ne
mažiau sudėtingi dėl vienu metu vykstančių kvietimų skelbimo, projektų vertinimo ir
atrankos procedūrų bei jau prasidėjusių projektų įgyvendinimo, todėl žmogiškųjų išteklių
planavimas ir paskirstymas, ypatingai CPVA, yra labai svarbus ir atsakingas momentas
šiame programų įgyvendinimo etape. Taip pat pasidalino susitikimų su kitų paramą
gaunančių šalių sveikatos sektoriaus programų operatoriais metu išsakytomis mintimis dėl
laiko rizikos aktualumo.
Artūras Dembskis, Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento
direktorius, pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės pastebėjimams bei pasiteiravo,
ar neplanuojama kalbėti su donorais dėl galimybės pratęsti ne konkrečias programas, o visų
mechanizmų įgyvendinimo laikotarpį, nes pradinė mechanizmų įgyvendinimo stadija
užsitęsė tikrai ilgai.
A.Vitkauskas pritarė tokiam siūlymui bei paprašė programų operatorių pateikti
pagrįstų argumentų, kuriais galima būtų remtis kalbant su donorais metinio susitikimo metu,
bei pabrėžė išmoktų pamokų svarbą tiek šio, tiek ir naujo naujo programavimo periodo
perspektyvoje. Taip pat Komiteto pirmininkas, atsižvelgdamas į anksčiau įvardintas
bendrąsias rizikas, ypatingai laiko ir kontrolės/administracines, bei jų valdymo priemones,
paragino visas puses bendrauti ir bendradarbiauti, pasinaudojant gerąja praktika ir
instrumentais, kad šios rizikos, kiek tai įmanoma, būtų sumažintos ir suvaldytos.
Romas Jarockis, kultūros viceministras, akcentavo sezoniškumo įtaką ir svarbą
įgyvendinant LT06 programoje suplanuotas veiklas, todėl įgyvendinimo laikotarpio
pratęsimas ženkliai prisidėtų prie kokybiškų programos rodiklių pasiekimo.

Paulius Gedvilas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Vaikų skyriaus specialistas, pasisakė dėl ilgų viešųjų pirkimų, ypatingai
tarptautinių viešųjų pirkimų procedūrų, turėsiančių įtakos savalaikiam ir kokybiškam
projektų įgyvendinimui.
Živilė Navickaitė-Babkin, Nacionalinės teismų administracijos 2009 – 2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT13 „ Efektyvumas,
kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ vadovė, patarė nemažai dėmesio skirti projektų
vykdytojų ir projektų partnerių interesų projektuose suderinimui bei partnerystės sutarčių
rengimo detalėms, siekiant užtikrinti sklandžius įgyvendinimo procesus.
Išklausęs komiteto narių ir dalyvių nuomones Komiteto pirmininkas padėkojo už
išsakytus konstruktyvius pasiūlymus dėl rizikų valdymo ir administravimo procesų
paprastinimo, kurie leis kalbėti su donorais argumentų kalba bei pasiūlė suformuluoti
sprendimą dėl strateginių ataskaitų, kuris bus pristatytas metiniame susitikime su donorais
kaip komiteto nuomonė. Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė strateginėms ataskaitoms
bei Komiteto pirmininko pasiūlytai formuluotei dėl komiteto nuomonės.
NUSPRĘSTA:
 Pritarti koordinavimo institucijos 2013 m. Strateginėse ataskaitose pateiktam EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo eigos Lietuvoje vertinimui.
 Ypatingą dėmesį skirti dėl besikaupiančio nuo mechanizmų įgyvendinimo pradžios
vėlavimo ir sistemos sudėtingumo atsiradusios laiko rizikos suvaldymui bei įtakai
tolimesniems mechanizmų įgyvendinimo procesams.
 Metinio susitikimo su donorais metu iniciuoti diskusiją dėl galutinio projektų
įgyvendinimo termino, kuris yra 2016 m. balandžio 30 d., pratęsimo.
2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Komiteto pirmininkas pakvietė programų operatorius bei CPVA pasisakyti dėl kitų
jiems svarbių klausimų.
Programos operatoriams ir CPVA neturint daugiau klausimų, viceministras A.
Vitkauskas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.
PRIEDAI:
1. Pranešimo skaidrės, 20 lapų.

Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

Posėdžio sekretorė

Lina Kliukienė

