FINANSŲ MINISTERIJA
2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ
MECHANIZMŲ PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015 m. gegužės 21 d. Nr. 4.102-26-06
Vilnius
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.
Posėdžio sekretorė Simona Židonytė, Finansų ministerijos Tarptautinės finansinės paramos
koordinavimo skyriaus (toliau – TFPKS) vyr. specialistė.
Dalyvavo:
Priežiūros komiteto nariai:
- Aloyzas Vitkauskas, Finansų viceministras (Komiteto pirmininkas);
- Audronė Nikšaitė, TFPKS vedėja (Komiteto pirmininko pavaduotoja);
- Eglė Saudargaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės
departamento direktorė;
- Aistė Jakštienė, Užsienio reikalų ministerijos Europos reikalų departamento
Baltijos jūros šalių skyriaus II-oji sekretorė;
- Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja;
- Algirdas Šešelgis, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
viceministras;
- Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė;
- Ugnė Radžiūnaitė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos Ekonomikos ir finansų
departamento analitikė;
- Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro
direktorius;
- Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas;
- Živilė Navickaitė-Babkin, Nacionalinės teismų administracijos 2009-2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT 13
"Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose" vadovė;
- Artūras Žarnovskis, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA)
Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius;
- Jurijus Zaranka, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės
pavaduotojas.
Kiti dalyviai:
- Lina Kliukienė, TFPKS vyr. specialistė;
- Jonas Vaitkevičius, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės
metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir
priežiūros skyriaus vedėjas;

-

Sandra Remeikienė, VšĮ CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento EEE
ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė;
Gytė Paltanavičiūtė, Sveikatos apsaugos
ministerijos Tarptautinių projektų
valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas.

Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:
- Aplinkos apsaugos ministerija;
- Sveikatos apsaugos ministerija;
- Švietimo ir mokslo ministerija;
- Lietuvos savivaldybių asociacija;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija;
Darbotvarkė:
1) PK darbo reglamento pakeitimai;
2) 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo statusas.
Strateginių ataskaitų už 2014 m. pristatymas ir aptarimas. Komiteto nuomonė dėl
ataskaitų;
3) Kiti klausimai.
Posėdį pradėjęs Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) pirmininkas Aloyzas Vitkauskas pasveikino
susirinkusius į posėdį komiteto narius ir dalyvius. Trumpai apžvelgė darbotvarkėje
numatytus aptarti klausimus bei
apibrėžė Komiteto vaidmenį ataskaitų rengime,
akcentuodamas, kad komiteto nuomonė dėl ataskaitų bus pristatyta 2015 m. birželio 2 d.
vyksiančiame metiniame susitikime su donorais.
Komiteto pirmininkas patvirtino, kad PK posėdis yra teisėtas, nes dalyvauja
pakankamai PK narių.
PK nariai vienbalsiai pritarė Komiteto pirmininko siūlomai darbotvarkei.
1. SVARSTYTA: PK darbo reglamento pakeitimai.
Komiteto pirmininkas pristatė pirmąjį darbotvarkės klausimą – PK darbo reglamento
keitimas. Šiuo metu galiojančiame PK darbo reglamento 22 punkte patvirtinta, jog PK
posėdis yra teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau nei 2/3 komiteto narių, t.y. 12 iš 18.
Atsižvelgiant į tai, kad PK atstovauja įvairios institucijos, ne visada PK svarstomi klausimai
aktualūs vienodai visoms institucijoms. Komiteto nariams siūlyta sumažinti kvorumui
sudaryti reikalingų komiteto narių skaičių: įtvirtinti, kad PK posėdis yra teisėtas, jei jame
dalyvauja ne mažiau kaip 10 komiteto narių, t.y.10 iš 18 (PK darbo reglamentas pridedamas,
žr. 1 priedą).
NUSPRĘSTA. Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė PK darbo reglamento 22
punkto pakeitimui.
2. SVARSTYTA:
2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo statusas. Strateginių ataskaitų už 2014 m. pristatymas ir aptarimas.
Komiteto nuomonė dėl ataskaitų.
A.Nikšaitė informavo PK narius apie sprendimų, kuriuos PK priėmė per 4-ąjį (2014
m. rugpjūčio 27 d) ir 5-ąjį (2014 m. rugsėjo 26 d.) PK posėdžius, įgyvendinimo statusą,

supažindino posėdžio dalyvius su strateginių ataskaitų (toliau – ataskaitos) paskirtimi,
rengimo teisiniu pagrindu, ataskaitų turiniu ir PK narių teise pateikti nuomonę dėl ataskaitų.
Taip pat pristatė mechanizmų valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) tobulinimo
pažangą ir svarbiausius planuojamus 2015 m. darbus, svarbiausius terminus, susijusius su
programų įgyvendinimu. A Nikšaitė informavo, kad Finansinių mechanizmų valdyba
artimiausiu metu šalis paramos gavėjas informuos apie konkrečias sąlygas, kurioms esant bus
galima/svarstoma pratęsti konkrečių projektų išlaidų tinkamumo galutinį terminą.
Pristatydama programų įgyvendinimo statusą, A. Nikšaitė apžvelgė kiekvienos programos
pasiekimus, pažangą, įgyvendinimo problemas. Pranešėja taip pat pristatė bendrąsias rizikas
ir jų valdymo priemones (Pristatymo skaidrės pridedamos, žr. 2 priedą).
A. Nikšaitei baigus pristatymą, Komiteto pirmininkas paragino komiteto narius
pareikšti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl mechanizmų įgyvendinimo statuso bei
strateginių ataskaitų už 2014 metus. Komiteto pirmininkas priminė, kad PK narių pastabos
bus užprotokoluotos ir pristatytos 2015 m. birželio 2 d. metinio susitikimo su donorais metu.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos
strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas Gediminas Česonis (LT10 ir LT12 programų
operatorius), akcentavo, kad dėl programų įgyvendinimo nuolat tariamasi su CPVA bei
Finansų ministerija, pristatytoms ataskaitoms komentarų neturi. A. Nikšaitė pristatydama
LT10 programos įgyvendinimo eigą informavo, kad tiesioginio finansavimo projektų
įgyvendinimo sutartys pasirašytos, bet atviras kvietimas paskelbtas vėliau nei planuota.
Posėdžio dalyviai informuoti, kad galutinius atviro kvietimo vertinimo rezultatus planuojama
turėti š.m. birželio mėn. A. Nikšaitė atkreipė dėmesį, kad preliminarūs vertinimo rezultatai
rodo, jog pateiktų paraiškų gali nepakakti, kad paskirstyti visą atviram kvietimui skirtą lėšų
sumą, todėl Programos operatorius turėtų kuo greičiau spręsti dėl papildomo kvietimo
organizavimo. G. Česonis informavo, kad dedamos visos pastangos, kad papildomas
kvietimas būtų paskelbtas kuo greičiau.
Živilė Navickaitė-Babkin, Nacionalinės teismų administracijos 2009 – 2014 m.
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT13 „Efektyvumas,
kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ vadovė, akcentavo, jog labai svarbu atkreipti
donorų dėmesį į riziką nespėti laiku užbaigti įgyvendinti projektų. Laiko riziką, kada donorai
apsispręs dėl projektų įgyvendinimo pratęsimo, ji išskyrė kaip vieną iš aktualiausių. Živilė
Navickaitė-Babkin akcentavo, kad A. Nikšaitės perduota žinia, jog artimiausiu metu donorai
informuos dėl galimybės pratęsti konkrečių projektų įgyvendinimo terminus, yra labai
laukiama.
A. Nikšaitė pabrėžė, kad Koordinavimo institucija gavusi sąlygas iš donorų dėl
projektų pratęsimo iš karto informuos visas suinteresuotas šalis ir dės visas pastangas, kad
kuo greičiau būtų išrinkti probleminiai projektai, kuriems reikalingas pratęsimas, ir apie juos
informuoti donorai.
Komiteto pirmininkas paragino institucijas bendrauti ir bendradarbiauti operatyviai
dalinantis informacija bei gavus sąlygas iš donorų dėl projektų pratęsimo atitinkamai jas
įvertinti.
Gytė Paltanavičiūtė, Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, pasidžiaugė, kad
kas pusmetį vyksta šalių paramos gavėjų Programų operatorių atstovų susitikimai, kurių metu
galima pasidalinti pasiekimais, aptarti problemas bei kylančias rizikas, todėl tikslinga tokią
praktiką tęsti ir toliau.
Artūras Žarnovskis, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA)
Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius, pristatė šiuo metu kylančią

organizacinę riziką. Artėjant projektų išlaidų tinkamumo galutiniam terminui, kyla rizika
neišlaikyti kvalifikuotų darbuotojų, nes daugumos jų darbo sutartys yra terminuotos ir
baigiasi 2016 m. balandžio mėn. Artėjant darbo sutarčių pabaigai, kol nėra aiškios situacijos
dėl naujo paramos laikotarpio, darbuotojai pradeda ieškoti naujų darbo vietų. Aiškumas dėl
paramos tęstinumo sumažintų riziką prarasti kvalifikuotus darbuotojus.
Komiteto pirmininkas pritarė, kad darbuotojų kompetencija bet kuriame programų
įgyvendinimo etape yra labai svarbi.
Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja, nerimavo dėl planuojamo
Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo, kuriuo bus draudžiama toje pačioje institucijoje
dirbti darbuotojui pagal papildomą darbo sutartį, kurios finansavimo šaltinis būtų iš EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų arba Europos sąjungos paramos fondų. Šiuo metu su
įvairiomis tarptautinės finansinės paramos programomis dirbantys žmonės yra sukaupę
nemažą patirtį ir tikėtina, kad priėmus minėta pakeitimą, ateityje panaši praktika negalėtų
būti taikoma.
Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė,
esminių pastabų ataskaitoms nepateikė, technines pastabas žadėjo atsiųsti el. paštu už
ataskaitų rengimą atsakingam TFPKS darbuotojui.
Išklausęs komiteto narių ir dalyvių nuomones Komiteto pirmininkas padėkojo už
išsakytas nuomones bei pasiūlė suformuluoti sprendimą dėl strateginių ataskaitų, kuris bus
pristatytas metiniame susitikime su donorais kaip komiteto nuomonė. Komiteto nariai bendru
sutarimu pritarė strateginėms ataskaitoms bei Komiteto pirmininko pasiūlytai formuluotei
dėl komiteto nuomonės.
NUSPRĘSTA. Pritarti koordinavimo institucijos 2014 m. Strateginėse ataskaitose
pateiktam EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo eigos Lietuvoje
vertinimui.
3. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Komiteto pirmininkas pakvietė posėdžio dalyvius pasisakyti dėl kitų jiems svarbių
klausimų.
Živilė Navickaitė-Babkin atkreipė dėmesį, kad įgyvendinus Lietuvos teismų
informacinės sistemos LITEKO modernizacijos ir integracijos su projekto partnerių
informacinėmis sistemomis projektą nebus baigti visi reikiami LITEKO tobulinimo darbai
(šią sistemą toliau galima tobulinti, siekiant patenkinti vartotojų poreikius), todėl Programos
operatoriui svarbu žinoti donorų poziciją dėl galimybės pretenduoti į būsimojo paramos
periodo finansavimą.
Posėdžio dalyviams neturint daugiau klausimų, viceministras A. Vitkauskas padėkojo
visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.
PRIEDAI:
1. PK darbo reglamentas, 5 lapai
2. Pranešimo skaidrės, 19 lapų.
Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

Posėdžio sekretorė

Simona Židonytė

