FINANSŲ MINISTERIJA
2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ
MECHANIZMŲ I PRIEŢIŪROS KOMITETO POSĖDŢIO
PROTOKOLAS
2012 m. kovo 29 d. Nr. 4.102-26-01
Vilnius
Posėdţio pirmininkas Rolandas Kriščiūnas, finansų viceministras.
Posėdţio sekretorė Lina Kliukienė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
Dalyvavo:
Prieţiūros komiteto nariai:
- Audronė Nikšaitė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vedėja (Komiteto pirmininko pavaduotoja).
- Dalius Bitaitis, socialinės apsaugos ir darbo viceministras;
- Gediminas Rutkauskas, kultūros viceministras;
- Artūras Dembskis, Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento
direktorius;
- Gabrielė Klimaitė, Uţsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento
Baltijos šalių skyriaus II sekretorė;
- Eglė Grinevičienė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos
administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė;
- Janina Matuzienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė;
- Arūnas Plikšnys, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
direktorius;
- Indrė Klimantavičienė, Ūkio ministerijos Inovacijų ir ţinių visuomenės
departamento Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė;
- Ričardas Totoraitis, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo
pavaduotojas;
- Monika Vyšniauskienė, Nacionalinės teismų administracijos Tarptautinių santykių
skyriaus vedėjo pavaduotoja;
- Martinas Ţaltauskas, Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centras“ direktorius;
- Artūras Ţarnovskis, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių
programų valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Kiti dalyviai:

-

-

Irma Grigaitienė; Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos
skyriaus vedėja;
Eglė Mečinskaitė, Kultūros ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų
skyriaus vyriausioji specialistė;
Andrius Kavaliūnas, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos
departamento Visuomenės sveikatos strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Jovita Seiliūtė, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Inga Aalia, Norvegijos karalystės ambasados Lietuvoje Europos ekonominės erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų koordinatorė;
Inga Lukoševičiūtė, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių
programų valdymo departamento Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė,
Aušra Baliukonienė, Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento
direktorė;
Aušra Nausėdienė, Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento
Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;
Edita Bačkieriūtė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Gita Šematovičiūtė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Jelena Ţitlinskaitė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Institucijos, kurių deleguoti Prieţiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:
- Sveikatos apsaugos ministerija;
- Lietuvos pramonininkų konfederacija;
- Lietuvos savivaldybių asociacija;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.
Darbotvarkė:
1. 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių
mechanizmų prieţiūros komiteto darbo reglamento aptarimas ir tvirtinimas.
2. 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų strateginių ataskaitų
pristatymas ir aptarimas.
3. Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo pristatymas ir aptarimas.
4. Kiti klausimai.
Posėdį pradėjęs Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų prieţiūros
komiteto (toliau – Komitetas) pirmininkas Rolandas Kriščiūnas pasveikino susirinkusius į
pirmąjį posėdį komiteto narius ir visus dalyvius. Trumpai apţvelgė jau nuveiktus darbus ir
akcentavo darbų, kuriuos dar reikės nuveikti, svarbą.
Po trumpos įţanginės kalbos Komiteto pirmininkas atsiprašė visų susirinkusių, kad negalės
toliau dalyvauti posėdyje, palinkėjo konstruktyvaus darbo ir perdavė ţodį Komiteto
pirmininko pavaduotojai Audronei Nikšaitei. Tęsdama posėdį, Komiteto pirmininko

pavaduotoja paprašė komiteto narių bei posėdţio dalyvių prisistatyti. Po prisistatymo
trumpai apţvelgė darbotvarkėje numatytus aptarti klausimus.
1. SVARSTYTA: 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
priežiūros komiteto darbo reglamento aptarimas ir tvirtinimas.
A.Nikšaitė trumpai pristatė Komiteto darbo reglamento struktūrą bei apţvelgė
esmines nuostatas. Komiteto pirmininko pavaduotoja priminė posėdţio dalyviams, kad
prieţiūros komiteto darbo reglamentas buvo išsiųstas derinti suinteresuotoms institucijoms ir,
pataisius pagal pateiktas pastabas, pakartotinai išsiųstas institucijoms dieną prieš Komiteto
posėdį. Taip pat paprašė Komiteto narių dar kartą pareikšti savo nuomonę ar papildomas
pastabas pateiktam reglamentui (Prieţiūros komiteto darbo reglamentas pridedamas).
Atsiţvelgdama į tai, kad klausimų, pastabų ir pasiūlymų svarstytu klausimu Komiteto
nariai neturėjo, Komiteto pirmininko pavaduotoja pasiūlė pritarti Prieţiūros komiteto darbo
reglamentui.
NUSPRĘSTA: Pritarti 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
prieţiūros komiteto darbo reglamentui.
2. SVARSTYTA: 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
strateginių ataskaitų pristatymas ir aptarimas.
Komiteto pirmininko pavaduotoja trumpai supaţindino posėdţio dalyvius su
strateginių ataskaitų (toliau – ataskaitos) rengimo teisiniu pagrindu, ataskaitų turiniu ir jose
pateikiama informacija bei apibrėţė Komiteto vaidmenį ataskaitų rengime. Taip pat buvo
atkreiptas dėmesys į tai, kad atskiros ataskaitos rengiamos ir teikiamos EEE finansinio
mechanizmo komitetui (EEE finansinis mechanizmas) ir Norvegijos uţsienio reikalų
ministerijai (Norvegijos finansinis mechanizmas) uţ ataskaitinius metus ne vėliau kaip iki
kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. (EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
strateginės ataskaitos pridedamos).
Atsiţvelgdama į tai, kad ataskaitos apima laikotarpį tik nuo Susitarimo
memorandumų pasirašymo iki 2011 m. gruodţio 31 d., ir, kad ataskaitose pateikta
informacija neatspindi EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo paţangos
šiai dienai, Komiteto pirmininko pavaduotoja taip pat pristatė ir nuveiktus darbus per
pirmuosius tris šių metų mėnesius. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas valdymo ir kontrolės
sistemos kūrimo paţangai aptarti. Po ilgų diskusijų ir konsultacijų su programų operatoriais
ir Centrine projektų valdymo agentūra (toliau - CPVA) buvo parengtas ir pateiktas
susiinteresuotoms institucijoms derinti institucijų, atsakingų uţ 2009–2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašas. Audronė
Nikšaitė atkreipė dėmesį, kad Teisingumo, Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo
ministerijos dar nepateikė savo pritarimo ar pastabų aprašui, ir paprašė minėtų institucijų kuo
greičiau pateikti savo poziciją, kad minėtas dokumentas galėtų būti patvirtintas.
Komiteto pirmininko pavaduotoja taip pat pabrėţė, kad Teisingumo ir Švietimo ir
mokslo ministerijų programos yra parengtos, tačiau nepatvirtintos dėl turinio neatitikimo
reglamento nuostatoms. Artimiausiu metu planuojami susitikimai tarp koordinavimo
institucijos, programų operatorių, donorų programų partnerių ir Finansinių mechanizmų
valdybos atstovų , siekiant kuo greičiau išspręsti neaiškumus.

Apţvelgdama darbų planą 2012 m. Komiteto pirmininko pavaduotoja trumpai pristatė
pagrindinius darbus, planuojamus valdymo ir kontrolės sistemos kūrimo, programų rengimo
ir įgyvendinimo, audito, monitoringo, vertinimo bei informavimo ir viešinimo srityse.
Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento
Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Grinevičienė pasiūlė
reikalavimų detaliems tiesioginio finansavimo ir atvirų kvietimų projektams aprašų
parengimo termino nesieti su programų patvirtinimo data, o su programų ir projektų
finansavimo taisyklių patvirtinimu bei atitinkamai pakoreguoti strateginių ataskaitų 2 priede
pateiktą 2012 m. veiksmų planą. Paprašė patikslinti strateginėje ataskaitoje pateiktą
aplinkosauginių programų aprašymą (pastabos aprašymui bus pateiktos el. paštu). Taip pat
išreiškė pageidavimą pačiu artimiausiu metu suorganizuoti susitikimą klausimams dėl donorų
grąţintos taisymui Aplinkos ministerijos programos (LT02) aptarti.
Komiteto pirmininko pavaduotoja sutiko su pateiktu pasiūlymu ir patikino, kad
metinis darbų planas bus atitinkamai pakoreguotas. Taip pat buvo pritarta pasiūlymui
organizuoti susitikimą tarp atitinkamų Lietuvos institucijų iškilusiems klausimams spręsti ir
bendrai pozicijai suderinti.
Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento direktorius Artūras
Dembskis pasitikslino ar reikalavimų detaliems tiesioginio finansavimo projektams aprašas iš
esmės atitinka programos pasiūlyme jau pateikto aprašymo, kuris turėtų būti tik įformintas
pagal taisyklių reikalavimus, turinį. Taip pat pasiteiravo, ar administravimo ir finansavimo
taisyklėse bus apibrėţtas administravimo išlaidų paskirstymas tarp programos operatoriaus ir
CPVA, nes tai turi įtakos ir biudţeto planavimui.
Komiteto pirmininko pavaduotoja paţymėjo, kad tiesioginio finansavimo projektai
nebus teikiami projektų atrankos komitetui, todėl šių projektų aprašymas turės būti išplėstas,
aiškiai nustatant administracinės atitikties reikalavimus, tinkamų finansuoti išlaidų
kategorijas ir kt. Taip pat paaiškino, kad išlaidų pasiskirstymas tarp programos operatoriaus
ir CPVA yra programos įgyvendinimo sutarties objektas.
3. SVARSTYTA: Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo pristatymas ir
aptarimas
Komiteto pirmininko pavaduotoja trumpai supaţindino su Nacionalinio dvišalio
bendradarbiavimo fondo paskirtimi, tinkamomis finansuoti išlaidų kategorijomis bei pristatė
preliminarias fondo panaudojimo galimybes. Atsiţvelgiant į papildomoms dvišalių santykių
skatinimo iniciatyvoms kitose nei memorandumuose patvirtintose programinėse srityse
skiriamą ypatingą dėmesį iš donorų pusės, A. Nikšaitė paprašė Komiteto narių iki š. m.
balandţio 10 d. pateikti pasiūlymus, dėl efektyvaus ir tikslingo sąlyginai nedidelio fondo
lėšų panaudojimo siekiant apčiuopiamų bendradarbiavimo su šalimis donorėmis rezultatų.
Apibendrinti pasiūlymai bus aptarti su donorais metiniame susitikime, kuris vyks š.m.
balandţio 18 d.
Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento
Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Totoraitis
pasiteiravo dėl galimybės naudotis fondo lėšomis jau dabar.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas
Plikšnys pasiteiravo dėl fondo lėšų panaudojimo laikotarpio.

Teisingumo ministerijos Strateginio valdymo departamento direktorius Artūras
Dembskis pasitikslino dėl fondo finansavimo proporcijų.
Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento
Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Grinevičienė
pasiteiravo dėl fondo lėšų panaudojimo mechanizmo.
Audronė Nikšaitė, atsakydama į aukščiau pateiktus klausimus, paţymėjo, kad
kelionių į donorų organizuojamus renginius dėl programų rengimo išlaidas planuojama
dengti kompensavimo principu, kitas iniciatyvas kitose nei memorandumuose patvirtintose
programinėse srityse - kaip nedidelius projektus. Fondas veiks tol, kol bus panaudotos visos
lėšos, tačiau ne ilgiau nei iki 2017 m. spalio 31 d. Tinkamos veiklos bendradarbiavimo
iniciatyvoms skatinti finansuojamos 100% iš fondo lėšų, tačiau pats fondo lėšų
administravimo mechanizmas dar yra diskusijų tiek viduje, tiek su donorais klausimas.
Fondo pinigai nėra dideli, todėl labai svarbu rasti racionalų sprendimą bei iki minimumo
sumaţinti administravimo kaštus.

3. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos viceministras Dalius Bitaitis pasiteiravo dėl
donorų pasamdytų išorės ekspertų, vertinančių programas, darbo reglamentavimo, ekspertų
išvados svarumo tvirtinant programas.
Audronė Nikšaitė trumpai paaiškino vertinimo procedūras ir pabrėţė, kad donorai,
samdydami ekspertus programų vertinimui pagal sritis, remsis ekspertų pateikta ataskaita.
Tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad programos operatorius turės galimybę ginti savo poziciją.
Komiteto pirmininko pavaduotoja padėkojo visiems dalyviams ir uţbaigė posėdį.

PRIEDAI:
1. Pranešimo skaidrės, 10 lapų.
2. Prieţiūros komiteto darbo reglamentas, 5 lapai.
3. EEE finansinio mechanizmo strateginė ataskaita, 10 lapų.
4. Norvegijos finansinio mechanizmo strateginė ataskaita, 10 lapų.
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