FINANSŲ MINISTERIJA
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Vilnius
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.
Posėdžio sekretorė Simona Židonytė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vyr. specialistė.
Dalyvavo:
Priežiūros komiteto nariai:
- Audronė Nikšaitė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus vedėja.
- Romas Jarockis, Kultūros ministerijos viceministras;
- 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;
- Gabrielė Klimaitė, Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento
Baltijos jūros šalių skyriaus I-oji sekretorė;
- Inesis Kiškis, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo
departamento direktorius;
- Arūnas Gražulis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Europos Sąjungos
klausimais;
- Vilma Purienė, Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento
Inovacijų politikos skyriaus vedėja;
- Rasa Suraučienė, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA)
direktoriaus pavaduotoja;
- Reda Molienė, Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus pavaduotoja;
- Jurijus Zaranka, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės
pavaduotojas;
- Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro
direktorius.

Kiti dalyviai:
- Inga Rudzinskaitė, Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovė;
- Kristina Kežutytė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos
administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė;
- Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė;
- Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja;
- Eglė Saudargaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorė;
- Živilė Navickaitė-Babkin, Nacionalinės teismų administracijos 2009 – 2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT13
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ vadovė;
- Artūras Žarnovskis, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Tarptautinių
programų valdymo departamento direktorius;
- Sandra Remeikienė, VšĮ CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento EEE
ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė;
- Tomas Urban, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
- 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;
- Donatas Skara, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės paramos
išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistas;
- Rasa Mockuvienė, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės
paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:
- Švietimo ir mokslo ministerija;
- Teisingumo ministerija;
- Lietuvos pramonininkų konfederacija;
- 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 pasveikino susirinkusius į
posėdį komiteto narius ir dalyvius. Komiteto pirmininkas informavo, kad posėdyje dalyvauja
kvorumui reikalinga Komiteto narių dauguma (14 iš 18 narių) ir trumpai apžvelgė
darbotvarkėje siūlomus aptarti klausimus.
Komiteto nariams pritarus siūlomai darbotvarkei, Komiteto pirmininkas paprašė A.
Nikšaitės išsamiai 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 trumpai priminė pagrindines Komiteto
kompetencijas, svarbiausius terminus, susijusius su programų įgyvendinimu, galimas
pasekmes nespėjus įgyvendinti projektų iki išlaidų tinkamumo pabaigos bei pristatė
kiekvienos Programos įgyvendinimo statusą (Pranešimo skaidrės pridedamos).
Pristatydama pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo tarp patvirtintų programų, A.
Nikšaitė atkreipė dėmesį, kad perskirstymas galimas tarp vieno mechanizmo programų, o ne
tarp EEE ir NOR finansinių mechanizmų, be to, ES ir EEE šalių susitarime dėl 2009-2014 m.
EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo nustatyta, kad ne mažiau 30% šaliai-gavėjai
skirtų šio mechanizmo lėšų turi būti skirta su aplinkosauga susijusioms programinėms sritims
Lietuvoje (šis reikalavimas tenkinamas finansuojant Aplinkos ministerijos LT02 ir LT03
programas).
A. Nikšaitė pristatė Aplinkos ministerijos prašymą dėl lėšų perskirstymo tarp
Aplinkos ministerijos administruojamų EEE mechanizmo LT02 ir LT03 programų. Prašoma
LT02 Programos tiesioginio finansavimo projektams nepanaudotas lėšas (1.324.057,98 LT)
perkelti į LT03 Programos atvirą kvietimą papildomoms šio kvietimo paraiškoms finansuoti.
I. Kiškis paaiškino, kad LT02 Programos tiesioginio finansavimo projektams buvo
skirta mažesnė nei Programos paramos sutartyje numatyta skirti lėšų suma atsižvelgiant į
likusį projektams įgyvendinti skirtą laiką (vietoje 3 sezonų lieka 2), projekto vykdytojas
perorganizavo veiklas, todėl sumažėjo darbų apimtys bei tiesioginio finansavimo projektams
reikalinga įgyvendinti suma. Donorams pritarus perkelti sutaupytas lėšas į LT03 Programos
atvirą kvietimą ir finansavus papildomą(-us) projektą(-us), atsirastų galimybė pasiekti
daugiau LT03 Programos rezultatų. LT03 programos Projektų atrankos komitetas planuoja
susitikti 2014 m. rugsėjo 9 d. kur bus aptarti LT03 atviro kvietimo rezultatai.
Komiteto pirmininkas pasiūlė Komiteto nariams svarstyti Aplinkos ministerijos
prašymą perskirstyti LT02 Programos likusias lėšas į LT03 Programos atvirą kvietimą.
Komiteto nariai siūlomam perskirstymui neprieštaravo.
A. Nikšaitė pristatė Kultūros ministerijos prašymą skirti papildomų lėšų EEE
mechanizmo LT06 programos projektams, nes po atviro kvietimo paskirsčius lėšas
projektams, rezerviniame paraiškų sąraše liko aukštos kokybės paraiškų, kurios buvo
įvertintos aukštais balais tačiau joms finansuoti neužteko skiriamo biudžeto.
Kultūros viceministras R. Jarockis akcentavo, kad minėtame rezerviniame sąraše yra
tikrai aukštos kokybės paraiškų, kurias būtų tikslinga finansuoti. Taip pat Kultūros
viceministras pristatė klausimą dėl tolimesnių veiksmų įgyvendinant iš LT06 Programos
finansuojamus projektus. Vadovaudamasi 2014 sausio 7 d. įsigaliojusiu Kultūros ministro
įsakymo dėl tvarkybos darbų įkainių pakeitimu, Kultūros ministerija planuoja prašyti dalies
projektų vykdytojų (10 iš 18) perskaičiuoti tvarkybos darbų kainas jau parengtiems
techniniams projektams. Tikimasi, kad dėl perskaičiavimo sumažės skaičiuojamoji kaina,
sumažės projektų biudžetai ir atsiras papildomų lėšų, kurias bus galima skirti rezerviniame
sąraše esantiems projektams.
Dėl Kultūros ministerijos pateiktos informacijos, dėl planuojamo patvirtintų projektų
biudžetų perskaičiavimo ir projektų įgyvendinimo sutarčių keitimo, Komiteto pirmininkas
atkreipė dėmesį į galimas tokio sprendimo neigiamas pasekmes – projektų biudžetų
perskaičiavimas nukelia projektų įgyvendinimo pradžią ir aktualizuoja laiko riziką nespėti

įgyvendinti veiklų iki projektų išlaidų tinkamumo pabaigos, kadangi tai tik skaičiuojamoji
darbų kaina, po pirkimų tikroji rinkos kaina gali būti didesnė, nei jau skirta ir patvirtinta
projekto biudžete – sumažinus projektų biudžetus ir atsilaisvinusias lėšas perskirsčius kiltų
grėsmė įgyvendinti projektus, nes projektų vykdytojai neturės galimybių užtikrinti trūkstamų
lėšų. Svarbi taip pat teisinio tikrumo rizika – techniniai projektai ir statybos leidimai buvo
privalomi dokumentai teikiant paraiškas, paraiškų vertinimo metu, kuris vyko 2014 m.
sausio-balandžio mėn., pareiškėjai nebuvo prašomi tikslinti paraiškų atsižvelgiant į naują
tvarką, bet Kultūros ministro įsakymais projektams buvo patvirtinti biudžetai remiantis
skaičiavimais pagal iki 2014 m. sausio 7 d. įsakymo galiojusią tvarką dėl to gali kilti teisinių
ginčų su projektų vykdytojais.
R. Suraučienė pritarė išsakytiems pastebėjimams dėl galimų Kultūros ministerijos
sprendimo perskaičiuoti patvirtintiems projektams skirtas lėšas pasekmių ir akcentavo riziką
dėl laiko trūkumo, nes projekto vykdytojams lieka tik vienas sezonas (2015 m. pavasarisvasara) darbams vykdyti ir įgyvendinti projektus.
Komiteto pirmininkas paprašė Kultūros ministeriją atkreipti dėmesį į išsakytas
rizikas ir užtikrinti priemones joms suvaldyti.
A. Nikšaitė pristatė Teisingumo ministerijos prašymą skirti papildomų lėšų (200.000
LT) LT14 programos tiesioginio finansavimo projektui „Įkalinimo įstaigų personalo
kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“, atsižvelgiant
į naujus ES teisės aktų reikalavimus.
Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento
Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja I. Griškevičienė pažymėjo, kad laiko papildomai
veiklai įgyvendinti – įsigyti nepilnamečių pažeidėjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo
metodiką – būtų pakankama.
A. Nikšaitė pristatė galimą lėšų nepanaudojimo iki nustatytos išlaidų tinkamumo
datos riziką LT09 Programoje (Programos operatorius Ūkio ministerija). Pagal preliminarius
LT09 Programos paskutinio (papildomo) atviro kvietimo paraiškų vertinimo duomenis ir
atsižvelgiant į ankstesnių kvietimų patirtį yra rizika nepaskirstyti visos atviram kvietimui
numatytos sumos (biudžetas – 24,3 mln. Lt, gautose paraiškose prašomas finansavimas –
41,6 mln. Lt).
V. Purienė atkreipė dėmesį, kad pirmiausia norėtų sulaukti paraiškų vertinimo
rezultatų ir tuomet bus galima spręsti, ką daryti. Jei kokybiškų paraiškų bus mažai, tuomet
Ūkio ministerija svarstytų likusių lėšų perskirstymą kitoms iš Norvegijos finansinio
mechanizmo finansuojamoms programoms.
R. Suraučienė informavo, kad šiuo metu vertinant paraiškas fiksuojami preliminarūs
sutaupymai (svyravimai nuo 1 iki 10 mln. litų), bet tikslius skaičius bus galima pateikti
vertinimo ataskaitoje.
A. Žarnovskis informavo, kad CPVA vertinimo ataskaitą pateiks rugsėjo pabaigoje,
kai baigs paraiškų vertinimą. Pažymėjo, kad paraiškų vertinimo procesas užtrunka, nes
siekiant patikslinti paraiškas, pareiškėjams yra teikiamos papildomos užklausos, prašomi
pagrindimai ir pan. Atkreiptas dėmesys, kad CPVA pasitelkė papildomus ekspertus
paraiškoms vertinti.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atstovas G.Česonis informavo, kad po derybų su
donorais LT12 Programai lėšų buvo skirta mažiau, nei išreikštas poreikis, todėl kitose
programose atsilaisvinusios lėšos galėtų būti perskirstytos LT12 Programai.

Komiteto pirmininkui pasiūlius, Komitetas nusprendė Rekomenduoti Nacionalinei
koordinavimo iki 2014 rugsėjo 1 d. informuoti donorus, kad atsižvelgus į LT09 programos
atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus, iki 2014 spalio 1 d gali būti pateiktas prašymas
dėl lėšų perskirstymo tarp Norvegijos finansinio mechanizmo programų, taip pat
atsižvelgiant į LT09 Programos atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus ir paaiškėjus
nepanaudojamai sumai, iki 2014 m. spalio 1 d. Priežiūros komiteto posėdyje aptarti ir
suformuluoti rekomendacijas Nacionalinei koordinavimo institucijai dėl galimo šių lėšų
perskirstymo kitoms Norvegijos finansinio mechanizmo programoms.
NUSPRĘSTA:

Rekomenduoti Nacionalinei koordinavimo institucijai iki 2014 rugsėjo 1 d.
pateikti donorams prašymą perskirstyti 2009-2014 EEE finansinio mechanizmo lėšas:
LT02 Programoje nepanaudotas lėšas perkelti į LT03 programą padidinant atviro
kvietimo biudžetą;

Rekomenduoti Nacionalinei koordinavimo institucijai iki 2014 rugsėjo 1 d.
informuoti donorus, kad atsižvelgus į LT09 Programos atviro kvietimo paraiškų
vertinimo rezultatus, iki 2014 spalio 1 d. gali būti pateiktas prašymas dėl lėšų
perskirstymo tarp 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo programų;

Atsižvelgiant į LT09 Programos atviro kvietimo paraiškų vertinimo rezultatus
ir paaiškėjus nepanaudojamai sumai, iki 2014 m. spalio 1 d. Priežiūros komiteto
posėdyje aptarti ir suformuluoti rekomendacijas Nacionalinei koordinavimo institucijai
dėl galimo šių lėšų perskirstymo kitoms 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo
programoms.

2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Posėdžio dalyviams neturint daugiau klausimų, Komiteto pirmininkas A. Vitkauskas
padėkojo visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.
PRIEDAS. Pranešimo skaidrės, 10 lapų.

Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

Posėdžio sekretorė

Simona Židonytė

