FINANSŲ MINISTERIJA
LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS
PRIEŽIŪROS KOMITETO POSöDŽIO
PROTOKOLAS
2009–08–13 Nr. 3
Vilnius
Pos÷džio pirmininkas Rolandas Kriščiūnas, Finansų viceministras.
Pos÷džio sekretor÷ Egl÷ Puodžiukait÷, Finansų ministerijos Tarptautin÷s finansin÷s
paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialist÷.
Dalyvavo:
Priežiūros komiteto nariai:
- Rolandas Kriščiūnas, Finansų viceministras (Komiteto pirmininkas)
- Arūnas Gražulis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patar÷jas tarptautinių ryšių ir
programų klausimais
- Serg÷jus Krišpinovičius, Vidaus reikalų ministerijos Regionin÷s politikos
departamento direktorius
- Albertas Žalys, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento
direktorius
- Viktoras Sirvydis, VšĮ Centrin÷s projektų valdymo agentūros direktorius
- Jolanta Iždonien÷, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos
departamento direktor÷
Steb÷tojai:
- Christina Grieder, Šveicarijos įnašo biuras (Swiss Contribution Office),
- Olita Berzina, Šveicarijos įnašo biuras (Swiss Contribution Office).
Kiti dalyviai:
- Aidenas Karpus, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas
- Alvydas Kunig÷lis, Valstyb÷s saugumo departamento direktoriaus pavaduotojas
- Sigitas Mačiulevičius, Valstyb÷s saugumo departamento valdybos viršininko
pavaduotojas
- Antanas Girnius, Nacionalin÷s teismų administracijos, Informatikos ir statistikos skyriaus
ved÷jas
- Jūrat÷ Devižien÷, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento,
Tarptautinių mokslo programų skyriaus ved÷ja
- Vita Gudelevičiūt÷, Nacionalin÷s teismų administracijos Teismų strateginio vystymo
skyriaus vyr. specialist÷
- Jovita Seiliūt÷, Vidaus reikalų ministerijos Regionin÷s politikos departamento vyr.
specialist÷
- Virginija Ambrazevičien÷, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir
ekonomikos departamento, Sveikatos politikos skyriaus ved÷ja
- Aust÷ Tamulynait÷, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos politikos ir ekonomikos
departamento, Sveikatos politikos skyriaus vyr. specialist÷
- Audron÷ Nikšait÷, Finansų ministerijos Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo
skyriaus ved÷ja
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Jūrat÷ Vlaščenkien÷, Finansų ministerijos Tarptautin÷s finansin÷s paramos koordinavimo
skyriaus ved÷jos pavaduotoja
Jolanta Kačinskait÷, Centrin÷s projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų
valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja
Ieva Lunskien÷, Centrin÷s projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo
departamento, Šveicarijos programos skyriaus viršinink÷
Greta Krupavičiūt÷, vert÷ja

Nedalyvavę Priežiūros komiteto nariai:
- Vidmantas Purlys, Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento
direktorius
- Martinas Žaltauskas, Labdaros ir paramos fondo „Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centro“ direktorius
Darbotvark÷:
1. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo statuso pristatymas;
2. Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos programos („Moksliniai tyrimai ir vystymasis“)
projekto id÷jos svarstymas ir tvirtinimas (pristato Švietimo ir mokslo ministerija);
3. Sričių, siūlomų finansuoti iš nepaskirstyto l÷šų rezervo, svarstymas;
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: Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos programos („Moksliniai
tyrimai ir vystymasis“) projekto id÷jos aprašymas
Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) Mokslo ir technologijų departamento,
Tarptautinių mokslo programų skyriaus ved÷jai J. Devižienei pristačius ŠMM rengiamos programos
(„Moksliniai tyrimai ir vystimasis“) projekto id÷jos aprašymo projektą (pranešimo skaidr÷s
pridedamos – Priedas Nr. 2), Lietuvos savivaldybių asociacijos patar÷jas tarptautinių ryšių ir
programų klausimais A. Gražulis pasiteiravo, ar ŠMM rengiamos programos projekto id÷jos
aprašyme minimos mokslo institucijos galinčios dalyvauti programoje yra tik universitetai, ar
programoje gali dalyvauti ir kolegijos. J. Devižien÷ atsak÷, jog kolegijos gal÷s dalyvauti programoje
kaip partneriai.
Centrin÷s projektų valdymo agentūros direktorius V.Sirvydis pasiteiravo, ar pagal ŠMM
rengiamos programos („Moksliniai tyrimai ir vystymasis“) projekto id÷jos pirmąjį tikslą numatyta
suorganizuoti 100 trumpalaikių vizitų. J.Devižien÷ atsak÷, kad planuojamas rodiklis tur÷tų būti ne
100 vizitų, o apie 100 dalyvių, kurie dalyvaus vizituose, tod÷l šis rodiklis projekto id÷jos aprašyme
bus atitinkamai patikslintas. V.Sirvydis taip pat išk÷l÷ klausimą d÷l projekto id÷jos pirmame tiksle
numatytų paslaugų pirkimo, t.y. ar atsiras paslaugų teik÷jas, kuris gal÷s tuo pačiu metu teikti dvi
tokio skirtingo pobūdžio paslaugas (organizuoti vizitus bei parengti pilotinį modelį). J. Devižien÷
atsak÷, kad paslaugų teik÷jas bus atrinktas viešųjų pirkimų būdu bei pridūr÷, kad Lietuvoje yra
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viešųjų įstaigų, kurios gali teikti šias paslaugas, be to šių paslaugų teikimui gal÷tų būti sudarytas
konsorciumas, surinkta ekspertų grup÷ ir t.t.
Priežiūros komiteto narys A.Gražulis taip pat išreišk÷ abejones d÷l dviejų skirtingų paslaugų
pirkimo iš vieno atrinkto tiek÷jo bei pasiūl÷ ŠMM atstovams atkreipti į tai d÷mesį rengiant šių
paslaugų pirkimui techninę užduotį. ŠMM Mokslo ir technologijų departamento direktorius A.Žalys
pamin÷jo, kad jeigu šioms dviems paslaugoms būtų pasirinkta nupirkti paslaugas iš skirtingų
paslaugų teik÷jų, nebūtų užtikrintas tinkamas veiklos koordinavimas.
Komiteto nariai daugiau pastabų programos („Moksliniai tyrimai ir vystymasis“) projekto
id÷jos aprašymo projektui netur÷jo ir pritar÷ rengiamos programos projekto id÷jos aprašymo projektui
bei rekomendavo jį teikti tvirtinimui atsakingoms Šveicarijos institucijoms.
NUTARTA: Pritarti ŠMM programos („Moksliniai tyrimai ir vystymasis“) id÷jos aprašymo (su
priedais) projektui ir rekomenduoti jį teikti atsakingoms Šveicarijos institucijoms.
3. SVARSTYTA: Nepaskirstyto l÷šų rezervo panaudojimas
Komiteto pirmininkas R. Kriščiūnas pristat÷ Finansų ministerijos siūlymą d÷l nepaskirstyto
l÷šų rezervo panaudojimo donorų pasiūlytoje naujoje paramos srityje „Saugumas, stabilumas ir
parama reformoms“ (pranešimo skaidr÷s pridedamos – Priedas Nr. 1). R. Kriščiūnas informavo, kad
Finansų ministerija kreip÷si į priežiūros komiteto narius ir kitas, su siūloma nauja paramos sritimi
susijusias institucijas, prašydama pateikti pasiūlymus d÷l galimų konkrečių prioritetų naujoje
siūlomoje paramos srityje. Pasiūlymus pateik÷ Vidaus reikalų ministerija, Valstyb÷s saugumo
departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Nacionalin÷ teismų administracija. Komiteto
pirmininkas R.Kriščiūnas pristat÷ Finansų ministerijos rekomenduojamus teikti Šveicarijai
pasiūlymus d÷l projektų id÷jų, kurie atrinkti atsižvelgiant į Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos tikslus, pasiūlymų pagrįstumą, planuojamą ilgalaikę naudą. Finansų
ministerija siūlo teikti Šveicarijai finansuoti: Nacionalin÷s teismų administracijos projektą „Vaizdo
perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“ (rekomenduojama
skirti 1,32 mln. CHF), Valstyb÷s saugumo departamento projektą „Elektroninių ryšių tinkais
perduodamos informacijos ir jos turinio kontrol÷s sistemos diegimas (3,68 CHF), bei po 1 mln.
CHF papildomai skirti sveikatos apsaugos sektoriaus programoms ir „Mokslinių tyrimų ir
vystymosi“ programai.
Komiteto pirmininkas pasiteiravo Valstyb÷s saugumo departamento atstovų, ar atsižvelgiant
į Valstyb÷s saugumo departamento vykdomų funkcijų slaptumą, bus laikomasi su projekto
administravimu susijusių reikalavimų (viešumo ir t.t.), kurie yra reikalingi vykdant projektą pagal
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą. Valstyb÷s saugumo departamento direktoriaus
pavaduotojas A. Kunig÷lis, atsakydamas į Komiteto pirmininko klausimą, informavo, kad projekto
metu sukurta sistema naudosis ir kitos susijusios institucijos, t.y. Specialiųjų tyrimų tarnyba,
Muitin÷s departamentas prie Finansų ministerijos, Valstyb÷s sienos apsaugos tarnyba, kitos
susijusios institucijos. Tik tam tikri sistemos aspektai (jos turinys ir kontroliuojami subjektai) bus
slapti, pats Valstyb÷s saugumo departamento projektas nebus slaptas, tod÷l problemų d÷l projekto
administravimo reikalavimų laikymosi nebus.
R.Kriščiūnas pasiteiravo Šveicarijos atstovių, ar būtų klausimų, susijusių su Valstyb÷s
saugumo departamento teikiama finansavimui id÷ja. Ch.Grieder atsak÷, kad šiuo metu negali
atsakyti, ar teikiamam pasiūlymui d÷l Valstyb÷s saugumo departamento projekto finansavimo bus
pritarta ar ne, kadangi tai sprendžia Šveicarijos atsakingos institucijos, bet pabr÷ž÷, kad slaptumas
n÷ra tas kriterijus, d÷l kurio Nacionalin÷s koordinavimo institucijos siūlomas projektas negal÷tų būti
finansuojamas. Ch.Grieder akcentavo, kad Šveicarijos institucijos siūlomus finansuoti projektus
vertina atsižvelgdamos į projekto inovatyvumą, partneryst÷s galimybes ir t.t.
Vidaus reikalų ministerijos Regionin÷s politikos departamento direktorius S. Krišpinovičius
nesutiko su Finansų ministerijos pateiktomis išvadomis d÷l Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymų,
d÷l Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nepaskirstyto l÷šų rezervo panaudojimo –
jo nuomone, Nacionalin÷s koordinavimo institucijos išvados d÷l kai kurių pasiūlymų yra
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nekorektiškos. S. Krišpinovičius pritar÷ Valstyb÷s saugumo departamento pasiūlyto projekto
teikimui Šveicarijai.
Komiteto pirmininkas R.Kriščiūnas taip pat pridūr÷, kad šie du atrinkti projektai yra tik
pasiūlymas Šveicarijai, tod÷l gali būti, kad jeigu šiems pasiūlymams nebus pritarta, reik÷s svarstyti
galimus variantus ir prie nepaskirstyto l÷šų rezervo klausimo dar bus grįžtama.
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas A.Karpus, pasisakydamas d÷l
Specialiųjų tyrimų tarnybos teikto pasiūlymo pabr÷ž÷, kad taip pat gal÷tų rasti daug kontrargumentų
pateiktoms išvadoms. Tačiau susipažinęs su Valstyb÷s saugumo departamento pasiūlymu sutinka,
kad jų siūlomas projektas yra aktualus ne tik visos šalies, bet ir tarptautiniu mastu, tod÷l pritartų
Valstyb÷s saugumo departamento pateikto pasiūlymo finansavimui.
Priežiūros komiteto narys V.Sirvydis pasiteiravo Nacionalin÷s teismų administracijos
atstovų d÷l jų siūlomo projekto apimties. Nacionalin÷s teismų administracijos Informatikos ir
statistikos skyriaus ved÷jas A.Girnius atsak÷, kad įgyvendinus šį projektą ir įsigijus reikalingą
įrangą bus galima rengti nuotolinius teismo pos÷džius, naudojant vaizdo konferencijas. Projekto
metu planuojama įsigyti sistemos centrin÷s dalies įrangą, 15 teismų įrengti stacionarią vaizdo
konferencijų įrangą ir 10 kilnojamų autonominių vaizdo konferencijų stočių.
Priežiūros komiteto nariai bendru sutarimu pritar÷ Valstyb÷s saugumo departamento ir Nacionalin÷s
teismų administracijos pasiūlymų teikimui Šveicarijai.

NUTARTA: PK nariai pritar÷ siūlomam nepaskirstyto l÷šų rezervo paskirstymui ir atrinktų
pasiūlymų teikimui Šveicarijos institucijoms.
_____________________________________________

PRIEŽIŪROS KOMITETO SPRENDIMAI:
1. Pritarta Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos programos („Moksliniai tyrimai ir
vystymasis“) id÷jos aprašymui (su priedais) (pridedama, Priedas Nr. 3).
2. Pritarti siūlymui nepaskirstyto l÷šų rezervo l÷šas skirti Valstyb÷s saugumo
departamento ir Nacionalin÷s teismų administracijos pateiktiems pasiūlymams, ir teikti
juos atsakingų Šveicarijos institucijų svarstymui bei po 1 mln. CHF papildomai skirti
sveikatos apsaugos sektoriaus programoms ir „Mokslinių tyrimų ir vystymosi“
programai.

PRIEDAI:
1. Komiteto pirmininko pranešimo skaidr÷s (Finansų ministerijos), 1 lapas.
2. Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimo skaidr÷s, 2 lapai.
3. Švietimo ir mokslo ministerijos rengiamos programos („Moksliniai tyrimai ir
vystymasis“) id÷jos aprašymas (su priedais), 10 lapų.

Priežiūros komiteto pirmininkas

Rolandas Kriščiūnas
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