FINANSŲ MINISTERIJA
LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS
PRIEŽIŪROS KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS
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Vilnius
Pos÷džio pirmininkas Rolandas Kriščiūnas, Finansų ministerijos sekretorius.
Pos÷džio sekretor÷ Roma Beržinyt÷, Finansų ministerijos Tarptautin÷s finansin÷s paramos
koordinavimo skyriaus vyr. specialist÷.
Dalyvavo:
Priežiūros komiteto nariai:
- Rolandas Kriščiūnas, Finansų ministerijos sekretorius (Komiteto pirmininkas),
- Arūnas Gražulis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patar÷jas tarptautinių ryšių ir
programų klausimais,
- Giedr÷ Švedien÷, Vidaus reikalų ministerijos sekretor÷,
- Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento
direktorius,
- Martinas Žaltauskas, Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centras“ direktorius.
Įgalioti atstovai:
- Aldona Baranauskien÷, Centrin÷s projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA)
direktoriaus pavaduotoja,
- Virginija Ambrazevičien÷, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir
ekonomikos departamento Sveikatos politikos skyriaus ved÷ja.
Steb÷tojai:
- Christina Grieder, Šveicarijos įnašo biuras (Swiss Contribution Office),
- Olita Berzina, Šveicarijos įnašo biuras (Swiss Contribution Office).
Kiti dalyviai:
- Audron÷ Nikšait÷, Finansų ministerijos Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo
skyriaus ved÷ja,
- Jūrat÷ Vlaščenkien÷, Finansų ministerijos Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo
skyriaus ved÷jo pavaduotoja,
- Ieva Lunskien÷, CPVA Šveicarijos programos skyriaus viršinink÷,
- Jūrat÷ Devižien÷, Švietimo ir mokslo ministerijos Tarptautinių mokslo programų skyriaus
ved÷ja,
- Kristina Babelyt÷, Švietimo ir mokslo ministerijos, Tarptautinių mokslo programų
skyriaus vyr. specialist÷,
- Jolanta Iždonien÷, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos
departamento direktor÷,
- Giedrius Mickūnas, Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento
Politinio ir institucinio bendradarbiavimo skyriaus ved÷jas.
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Nedalyvavę Priežiūros komiteto nariai:
- Janina Kumpien÷, Sveikatos apsaugos ministerijos valstyb÷s sekretor÷,
- Vidmantas Purlys, Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento
direktorius,
- Viktoras Sirvydis, Centrin÷s projektų valdymo agentūros direktorius.
Darbotvark÷:
1. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo statuso pristatymas;
2. Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų („Energiją tausojančių technologijų
įvedimas Lietuvos ligonin÷se, teikiančiose paslaugas n÷ščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ ir
„N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“) projektų id÷jų
aprašymų projektų svarstymas ir tvirtinimas;
3. Nepaskirstyto l÷šų rezervo panaudojimo aptarimas;
4. Kiti klausimai
Pos÷dį prad÷jęs Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros komiteto
(toliau – Komitetas) pirmininkas Rolandas Kriščiūnas pasveikino susirinkusius pos÷džio dalyvius ir
trumpai pristat÷ darbotvark÷je numatytus svarstyti klausimus.

1. SVARSTYTA: Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo
statusas
Komiteto pirmininkas R. Kriščiūnas supažindino Komiteto narius su Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos įgyvendinimo statusu (pranešimo skaidr÷s pridedamos – Priedas Nr.
1). Aptar÷ atliktus ir einamuosius darbus bei padarytą pažangą. Komiteto nariai pastabų d÷l
programos įgyvendinimo statuso netur÷jo.
2. SVARSTYTA: Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų („Energiją
tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligonin÷se, teikiančiose paslaugas
n÷ščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ ir „N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros gerinimas Lietuvoje“) projektų id÷jų aprašymai
Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos departamento Sveikatos
politikos skyriaus ved÷ja Virginija Ambrazevičien÷ pristat÷ Sveikatos apsaugos ministerijos
rengiamų programų („Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligonin÷se, teikiančiose
paslaugas n÷ščiajai, gimdyvei ir naujagimiui“ ir „N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros gerinimas Lietuvoje“) projektų id÷jų aprašymų projektus (pranešimo skaidr÷s pridedamos
– Priedas Nr. 2). Komiteto nariai esminių pastabų programų projektų id÷jų aprašymų projektams
netur÷jo. Komiteto pirmininkas R. Kriščiūnas išk÷l÷ klausimą d÷l Sveikatos apsaugos ministerijos
rengiamų programų galimybių studijos biudžeto didinimo. R. Kriščiūnas paklaus÷, ar Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programa numato pagalbą ligon÷ms investicinių projektų rengimui.
Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo skyriaus ved÷jo pavaduotoja Jūrat÷ Vlaščenkien÷
informavo, kad ligoninių investiciniai projektai gali būti finansuojami iš konkrečios programos l÷šų,
bet ne iš Projektų rengimo fondo biudžeto. Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir
ekonomikos departamento direktor÷ J. Iždonien÷ pasiteiravo, ar galimybių studijos biudžetas turi
būti nurodytas su PVM. Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo skyriaus ved÷ja A. Nikšait÷
atsak÷, jog PVM Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų atveju tur÷tų būti tinkamos
išlaidos, tod÷l prašyme d÷l Projektų rengimo fondo l÷šų skyrimo turi būti nurodyta bendra suma bei
pasiūl÷ pasibaigus pos÷džiui apsitarti ir patikslinti galimybių studijos biudžetą. J. Iždonien÷ taip pat
pasiūl÷ aptarti, ar nevert÷tų visas likusias Projektų rengimo fondo l÷šas (išskyrus tas, kurios buvo
skirtos NVO fondo galimybių studijai finansuoti) skirti Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų
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programų galimybių studijai atlikti. J. Vlaščenkien÷ akcentavo, kad naujai planuojamai paramos
sričiai „Saugumas, stabilumas ir parama reformoms“, kuriai bus skirtos šiuo metu nepaskirstytame
l÷šų rezerve esančios l÷šos, taip pat gali prireikti šio fondo l÷šų, tod÷l būtų tikslinga palikti šio fondo
l÷šų dalį kol kas nepaskirstytą. Komiteto nariai pritar÷ Sveikatos ministerijos rengiamų programų
projektų id÷jų aprašymų projektams, taip pat sutiko, kad Sveikatos apsaugos ministerija (pasitarusi
su Finansų ministerija ir CPVA) perskaičiuotų ir, jei reikia, patikslintų galimybių studijos biudžetą,
ir rekomendavo teikti juos atsakingoms Šveicarijos institucijoms.
NUTARTA: Pritarti Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų („Energiją tausojančių
technologijų įvedimas Lietuvos ligonin÷se, teikiančiose paslaugas n÷ščiajai, gimdyvei ir
naujagimiui“ ir „N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“) id÷jų
aprašymų (su priedais) projektams, patikslinant galimybių studijos biudžetą, ir rekomenduoti juos
teikti atsakingoms Šveicarijos institucijoms.
3. SVARSTYTA: Nepaskirstyto l÷šų rezervo panaudojimas
Komiteto pirmininkas R. Kriščiūnas pristat÷ š. m. balandžio 16 d. vykusio pirmojo
metinio Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos susitikimo metu Šveicarijos pateiktus
pasiūlymus d÷l nepaskirstyto l÷šų rezervo (pranešimo skaidr÷s pridedamos – Priedas Nr. 1). R.
Kriščiūnas Komiteto nariams pateik÷ informaciją apie tai, ką būtų donorų nuomone būtų galima
finansuoti naujoje paramos srityje „Saugumas, stabilumas ir parama reformoms“ ir pasiūl÷ detaliau
svarstyti šį klausimą kito pos÷džio metu arba pavesti Finansų ministerijai parengti preliminarų
galimų prioritetinių sričių ir institucijų, kurios gal÷tų dalyvauti paramos l÷šų panaudojime, sąrašą
bei svarstyti jį kitame Komiteto pos÷dyje. A. Gražulis pridūr÷, kad Komiteto nariai taip pat gal÷tų
pateikti savo siūlymus šiuo klausimu. G. Švedien÷ informavo, kad Europos Komisijos ir Šveicarijos
Konfederacijos pasirašytame Susitarimo memorandume saugumo sritis yra labiau detalizuota nei
dabartiniame Šveicarijos siūlyme. R. Kriščiūnas pritar÷, jog galima siūlyti ir kitas prioritetines sritis
naujoje paramos srityje „Saugumas, stabilumas ir parama reformoms“ išskyrus tas sritis, kurių
Šveicarija nesutiktų finansuoti (donorai nepritartų branduolin÷s saugos, regionin÷s pl÷tros, gamtinių
stichijų prevencijos sričių finansavimui). G. Švedien÷ taip pat pasiteiravo, ar Komiteto nariai tur÷tų
jau po šio pos÷džio teikti savo pasiūlymus, ar laukti atitinkamo Finansų ministerijos rašto visoms
susijusioms institucijoms d÷l pasiūlymų naujai paramos sričiai pateikimo. R. Kriščiūnas atsak÷, kad
pirmiausia Finansų ministerija kreipsis į institucijas (įskaitant ir tas, kurios įeina į Komiteto sud÷tį).
NUTARTA: Finansų ministerija oficialiu raštu kreipiasi į valstyb÷s institucijas (taip pat ir tas,
kurios įeina į Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros komiteto
sud÷tį) d÷l pasiūlymų, ką būtų tikslinga finansuoti naujoje paramos srityje „Saugumas,
stabilumas ir parama reformoms“.
4. SVARSTYTA: Kiti klausimai
Komiteto pirmininkas R. Kriščiūnas primin÷, kad š. m. vasario 18 d. pirmojo Komiteto
pos÷džio metu buvo iškeltas klausimas d÷l Komiteto sud÷ties išpl÷timo. Komiteto nariai per dvi
savaites gal÷jo siųsti savo atitinkamus pasiūlymus. Pasiūlymas buvo gautas tik iš Švietimo ir mokslo
ministerijos, siūlant įtraukti Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos
atstovus. R. Kriščiūnas pabr÷ž÷, jog Lietuvos mokslo taryba bus projekto vykdytojas įgyvendinant
programą „Moksliniai tyrimai ir vystymasis“, o projektų vykdytojus įtraukti į bendrą Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos Priežiūros komitetą būtų netikslinga ir nekorektiška. R.
Kriščiūnas paragino ir kitus Komiteto narius teikti savo siūlymus šiuo klausimu. Vidaus reikalų
ministerijos atstov÷ G. Švedien÷ pasiūl÷ sugrįžti prie Komiteto sud÷ties išpl÷timo klausimo po to, kai
bus nuspręsta, kokios institucijos atstovaus naująją paramos sritį. Taip pat buvo pasiūlyta šias
institucijas kviesti į sekantį Komiteto pos÷dį. Sveikatos apsaugos ministerijos atstov÷ V.
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Ambrazevičien÷ pridūr÷, jog dabartin÷ Komiteto sud÷tis taip pat gali keistis, nes daugumą ministerijų
Komitete atstovauja ministerijų sekretoriai, kurių pareigyb÷s nuo š. m. liepos 1 d. yra naikinamos.
Užsienio reikalų ministerijos atstovas Giedrius Mockūnas, paklaus÷ ar šiuo metu būtų svarstytina
galimyb÷ į Komiteto sud÷tį įtraukti Lietuvos ir Šveicarijos tarpparlamentinių ryšių draugijos
pirmininką. R. Kriščiūnas pasiūl÷ grįžti prie šio klausimo kito Komiteto pos÷džio metu.
A. Žalys išk÷l÷ klausimą d÷l Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos programos „Moksliniai
tyrimai ir vystymasis“, finansuojamos pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą,
paramos l÷šų išmok÷jimo tvarkos. Komiteto pirmininkas R. Kriščiūnas pabr÷ž÷, kad techninio
pobūdžio klausimai turi būti derinami tarp Švietimo ir mokslo ministerijos, Finansų ministerijos ir
CPVA darbiniu lygmeniu, o Komiteto svarstymui tur÷tų būti teikiami konkretūs pasiūlymai.

_____________________________________________

PRIEŽIŪROS KOMITETO SPRENDIMAI:
1. Pritarta Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų („Energiją tausojančių
technologijų įvedimas Lietuvos ligonin÷se, teikiančiose paslaugas n÷ščiajai, gimdyvei
ir naujagimiui“ ir „N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas
Lietuvoje“) id÷jų aprašymų (su priedais) projektams, patikslinant galimybių studijos
biudžetą, ir rekomenduota juos teikti atsakingoms Šveicarijos institucijoms.
(pridedama, Priedas Nr. 3).
2. Nutarta, kad Finansų ministerija oficialiu raštu kreipiasi į valstyb÷s institucijas (taip
pat ir tas, kurios įeina į Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos priežiūros
komiteto sud÷tį) d÷l pasiūlymų, ką būtų tikslinga finansuoti naujoje paramos srityje
„Saugumas, stabilumas ir parama reformoms“.

PRIEDAI:
1. Komiteto pirmininko pranešimo skaidr÷s (Finansų ministerijos), 1 lapas,
2. Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimo skaidr÷s, 2 lapai,
3. Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamų programų („Energiją tausojančių
technologijų įvedimas Lietuvos ligonin÷se, teikiančiose paslaugas n÷ščiajai, gimdyvei
ir naujagimiui“ ir „N÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas
Lietuvoje“) id÷jų aprašymai (su priedais), 13 lapų,
4. Šveicarijos siūlymai d÷l nepaskirstyto l÷šų rezervo panaudojimo, 1 lapas.

Priežiūros komiteto pirmininkas

Rolandas Kriščiūnas
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