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Posėdžio pirmininkas: Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.
Posėdžio sekretorė: Ieva Stanaitytė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
Dalyvavo:
Priežiūros komiteto nariai:
- Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras
- Audronė Nikšaitė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo
skyriaus vedėja.
- Algirdas Šešelgis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras;
- Virginija Ambrazevičienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų
valdymo skyriaus vedėja;
- Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas;
- Aistė Jakštienė, Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento
Baltijos jūros šalių skyriaus II-oji sekretorė.
- Sigitas Besagirskas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų
departamento direktorius.
- Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė.
- Artūras Žarnovskis, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA)
tarptautinių programų valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas.
- Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja.
- Ričardas Totoraitis – Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų
departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vedėjo pavaduotojas.
- Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja;
Kiti dalyviai:
- Inga Rudzinskaitė, Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovė;
- 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;
Lidija Kašubienė, VšĮ CPVA direktorė.
Ona Šakalienė, Ūkio ministerijos Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus
vyriausioji specialistė.
Gytė Paltanavičiūtė, Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:
- Kultūros ministerija;
- Aplinkos ministerija;
- Lietuvos savivaldybių asociacija;
- Nacionalinė NVO koalicija;
- Lietuvos profesinė sąjunga;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
Darbotvarkė:
1. 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo eigos ir galimo lėšų perskirstymo tarp programų svarstymas.
2. Kiti klausimai.
Posėdį pradėjęs 2009-2014 EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komiteto
(toliau – Komitetas) pirmininkas Aloyzas Vitkauskas informavo, kad posėdyje dalyvauja
kvorumui reikalinga Komiteto narių dauguma (12 iš 18 narių) ir pristatė darbotvarkėje siūlomus
aptarti klausimus. Posėdžio pirmininkas priminė, kad praėjusio posėdžio metu buvo inicijuotas
lėšų perskirstymas tarp programų, finansuojamų iš EEE finansinio mechanizmo, o prašymai
perskirstyti lėšas tarp Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamų programų Finansinių
mechanizmų valdybai turėtų būti pateikti iki 2014 m. spalio 1 d. Taip pat jis atkreipė dėmesį, kad
nors dar nėra tiksliai žinoma ar liks ir kiek liks nepaskirstyta programos LT09 „Žaliosios
pramonės inovacijos“ atviram kvietimui numatytų lėšų, atsižvelgiant į laiko stoką, šio posėdžio
metu, turėtų būti priimti sprendimai kokioms iš Norvegijos finansinio mechanizmo
finansuojamoms programoms galėtų būti nukreiptos nepaskirstytos lėšos.
Komiteto nariams pritarus siūlomai darbotvarkei, Komiteto pirmininkas paprašė A. Nikšaitės
pristatyti pirmą darbotvarkės klausimą.
1. SVARSTYTA: 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo statusas ir galimas lėšų perskirstymas tarp programų. Komiteto
nuomonė dėl perskirstymo tarp programų.
A. Nikšaitė posėdžio dalyviams priminė 4-tojo Priežiūros komiteto posėdžio metu
svarstytą klausimą dėl galimo lėšų perskirstymo tarp programų ir posėdžio metu priimtus
sprendimus (Pranešimo skaidrės pridedamos).
A. Nikšaitė informavo, kad Teisingumo ministerija pateikė prašymą dėl papildomo lėšų
skyrimo (3 424 569 LT) LT14 programos tiesioginio finansavimo projektams įgyvendinti.
Pristatydama papildomų lėšų poreikį, Teisingumo ministerijos Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja I.Griškevičienė
informavo, kad pradėjus įgyvendinti LT14 programos tiesioginio finansavimo projektą „Sudaryti
sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės
atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“ ir atlikus
rekonstruotinų pastatų būklės techninę ekspertizę paaiškėjo realios statybų darbų apimtys. Taip
pat ji, atkreipė dėmesį, kad projekto vykdytojui Kalėjimų departamentui atlikus preliminarius

skaičiavimus išaiškėjo, kad rekonstravimo darbai, lyginant su pradiniais 2013 m. projekto
skaičiavimais, gali ženkliai pabrangti ir viršyti šiai veiklai numatytą finansavimą. Todėl
atsižvelgiant į esamus rinkos pokyčius, atliktus skaičiavimus bei rinkos tendencijas projekto
vykdytojas prašo papildomų 3 224 569 Lt lėšų skyrimo. Taip pat I.Griškevičienė priminė, kad
atsiradus naujiems ES teisės aktų reikalavimams iškilo 200 000 Lt poreikis tiesioginio
finansavimo projektui „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau
dėmesio įkalintų asmenų mokymui“.
A. Nikšaitė pristatė Sveikatos apsaugos ministerijos prašymą skirti papildomų lėšų LT11
programos projektams, nes vienoje Programos priemonių atviro kvietimo preliminarūs rezultatai
rodo didesnį lėšų poreikį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė V. Ambrazevičienė paaiškino,
kad pasibaigus LT11 Programos apimtyje įgyvendinamos priemonės „Sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (toliau – Priemonė)
pirmajam atviram kvietimui, buvo gautos 27 paraiškos, kurių finansuoti prašoma suma viršijo
numatytą finansavimą 5,6 karto. Pagal dabartinį šiam kvietimui turimą biudžetą, yra galimybė
finansuoti tik 4-5 paraiškas, tačiau prognozės rodo, jog atlikus paraiškų tinkamumo finansuoti bei
naudos ir kokybės vertinimą, tinkamų paraiškų bus daugiau nei 4-5. V. Ambrazevičienė pabrėžė,
kad atsižvelgus į Priemonės įgyvendinimo svarbą ir didesnį poreikį, Sveikatos apsaugos
ministerija prašo skirti papildomą iki 10 mln. Lt finansavimą.
Komiteto pirmininkas pasiūlė apsvarstyti pateiktus argumentus dėl papildomų lėšų
poreikio bei atkreipė dėmesį į galimas rizikas dėl įvardintų projektų įgyvendinimo iki išlaidų
tinkamumo pabaigos.
I.Griškevičienė pažymėjo, kad LT14 Programoje Teisingumo ministerija yra įsivertinusi
pagrindinę laiko riziką ir deda visas pastangas siekdama šios rizikos išvengti.
V.Ambrazevičienė atkreipė dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija taip pat yra
įsivertinusi LT11 Programos galimas rizikas ir nemato kliūčių pasiekti Priemonės apimtyje
numatytų rezultatų. VšĮ CPVA atstovas A.Žarnovskis informavo, kad Priemonės apimtyje
numatyti vykdyti remonto darbų ir įrangos įsigijimo viešieji pirkimai bus vykdomi centralizuotai
projekto vykdytojo visoms dalyvaujančioms mokykloms. Taip bus siekiama viešųjų pirkimų
vykdymo efektyvumo, laiko sąnaudų ir lėšų sutaupymo, todėl tai sumažina rizikas, susijusias su
viešaisiais pirkimais.
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas R.Totoraitis atkreipė dėmesį, kad paskirstant
finansavimą projektams pagal Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamą Priemonę yra
rizika, jog lėšos gali būti priskiriamos mokykloms, kurias žadama uždaryti, todėl siekiant, kad
pinigai būtų panaudojami tikslingai, R. Totoraitis Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlė kreiptis
į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl informacijos apie uždaromas mokyklas pateikimo.
Ūkio ministerijos atstovė J.Surdokienė paprašė Komiteto narių svarstyti LT09 programos
perskirstymo atidėjimą, kadangi dar nėra galutinio Ūkio ministerijos sprendimo dėl šių lėšų
perskirstymo, Ūkio ministerija šiuo metu dar svarsto galimas alternatyvas kaip panaudoti likusias
lėšas ir galutinį pasiūlymą su galimais sprendimais galėtų pateikti kitą savaitę.
A.Nikšaitė atkreipė dėmesį, kad lėšų perskirstymas tarp programų turi būti suderintas iki
š. m. spalio 1 d., todėl vėluojant priimti sprendimus dėl lėšų perskirstymo, kyla didelė rizika, kad
šios lėšos liks nepanaudotos.
Vidaus Reikalų ministerijos atstovas G.Česonis informavo, kad atsirado papildomų lėšų
poreikis ir LT12 programoje. Jis atkreipė dėmesį, kad Vidaus reikalų ministerija jau išsiuntė raštą
dėl papildomo 1 mln. EUR lėšų skyrimo, tačiau Finansų ministerija dar nėra jo gavusi.
Pristatydamas papildomų lėšų poreikį, G. Česonis informavo, kad papildomos lėšos yra
reikalingos siekiant atstatyti po derybų su donorais sumažintas lėšas LT 12 programai bei
atsiradus papildomoms Policijos departamento išlaidoms dėl Norvegijos policijos departamento
dalyvavimo projekte. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerijos
Programoje vykdomos veiklos yra finansuojamos ir iš kitų finansavimo šaltinių, o Teisingumo

ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos veiklos nėra finansuojamos iš kitų finansavimo
šaltinių, todėl LT12 programai turėtų būti skiriamas prioritetas perskirstant lėšas.
A. Nikšaitė pažymėjo, kad labai svarbu įsivertinti rizikas ir realią situaciją ar projekto
vykdytojas tikrai suspės tinkamai ir laiku įsisavinti papildomai prašomas lėšas.
G. Česonis atkreipė dėmesį, kad visi reikalingi pirkimai jau yra galutinėje sutarčių
pasirašymo stadijoje, todėl rizikos, dėl tinkamai ir laiku įsisavintų papildomų prašomų lėšų,
nemato.
Komiteto pirmininkui pasiūlius, Komitetas nusprendė rekomenduoti Nacionalinei
koordinavimo institucijai iki 2014 spalio 1 d. suderinti sprendimą dėl lėšų perskirstymo, įskaitant
ir perskirstomą sumą, su Ūkio ministerija bei, jei bus nuspręsta inicijuoti perskirstymą, pateikti
donorams prašymą perskirstyti 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo lėšas: LT09
Programoje nepanaudotas lėšas perkelti į LT14 programą padidinant tiesioginio finansavimo
projektų Nr. 1 ir Nr. 5 biudžetus, o likusias lėšas paskirstyti LT11 ir LT12 programoms.
NUSPRĘSTA:
 Rekomenduoti Nacionalinei koordinavimo institucijai iki 2014 spalio 1 d. suderinti
sprendimą dėl lėšų perskirstymo, įskaitant ir perskirstomą sumą, su Ūkio
ministerija bei, jei atitinkamai pateikti donorams prašymą perskirstyti 2009-2014
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšas: LT09 Programoje nepanaudotas lėšas
perkelti į LT14 programą padidinant tiesioginio finansavimo projektų Nr. 1 ir Nr. 5
biudžetus, o likusias lėšas paskirstyti LT11 ir LT12 programoms.
2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Posėdžio dalyviams neturint daugiau klausimų, Komiteto pirmininkas A.
Vitkauskas padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.
PRIEDAS. Pranešimo skaidrės, 8 lapų.
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