FINANSŲ MINISTERIJA
2009-2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ
MECHANIZMŲ PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2016 m. balandžio 7 d. Nr. 4.102-26-07
Vilnius
Posėdžio pirmininkas Aloyzas Vitkauskas, finansų viceministras.
Posėdžio sekretorė Simona Rozočkina, 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;
- Rasa Suraučienė, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA)
direktoriaus pavaduotoja;
- Tomas Grabauskas, Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento
Baltijos jūros šalių skyriaus vedėjas;
- Martinas Žaltauskas, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro
direktorius;
- Jovita Surdokienė, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos
skyriaus vyriausioji specialistė;
- Inesis Kiškis, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo
departamento direktorius;
- Gytė Sirgedienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių projektų valdymo
skyriaus vedėja;
- Danutė Šlionskienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos projektų vadovė;
- Arūnas Plikšnys, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento
direktorius;
- Inga Griškevičienė, Teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja.
Kiti dalyviai:
- Lina Kliukienė, TFPKS vyr. specialistė;
- Sandra Bružienė, Nacionalinės teismų administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus
vedėja;
- Inga Rudzinskaitė, Norvegijos ambasados Lietuvoje atstovė;
- Indrė Klimantavičienė, Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės
departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė;

-

-

-

Paulius Gedvilas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių
departamento Vaikų skyriaus specialistas;
Rimas Kungys, Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos
jūros šalių skyriaus pirmasis sekretorius;
Artūras Žarnovskis, CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento
direktorius;
Stasė Juodytė, Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių
departamento Prekybos politikos skyriaus atašė;
Kristina Kežutytė, Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo
departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Aušra Nausėdienė, Finansų ministerijos Nacionalinio fondo departamento
Tarptautinės finansinės paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;
Danguolė Diana Banienė, Nacionalinio fondo departamento Tarptautinės finansinės
paramos išlaidų deklaravimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Inesa Šumskienė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės
metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir
priežiūros skyriaus vyr. specialistė;
Džilda Grybaitė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės
metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir
priežiūros skyriaus vyr. specialistė;
Sandra Mockaitytė, TFPKS praktikantė.

Institucijos, kurių deleguoti Priežiūros komiteto nariai posėdyje nedalyvavo:
- Lietuvos savivaldybių asociacija;
- Lietuvos pramoninkų konfederacija;
- Švietimo ir mokslo ministerija;
- Socialinė apsaugos ir darbo ministerija;
- Nacionalinė teismų administracija;
- Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.
Darbotvarkė:
1) 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo statusas.
Strateginių ataskaitų už 2015 m. pristatymas ir aptarimas. Komiteto nuomonė dėl
ataskaitų;
2) 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, paragino visus diskutuoti, dalintis nuomonėmis bei įžvalgomis.
Komiteto pirmininkas atkreipė dėmesį, kad per posėdį aptarti klausimai bei komiteto
nuomonė dėl strateginių ataskaitų bus pristatyti balandžio 13 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.
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1. SVARSTYTA: 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
įgyvendinimo statusas. Strateginių ataskaitų už 2015 m. pristatymas ir
aptarimas. Komiteto nuomonė dėl ataskaitų.
Audronė Nikšaitė priminė pagrindines 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų Priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) darbo reglamento nuostatas bei
Komiteto funkcijas. Taip pat posėdžio dalyvius supažindino su strateginių ataskaitų
paskirtimi, informavo apie jų sudarymo laikotarpį, nurodė, kokiais šaltiniais jas rengiant
buvo remtasi, pabrėžė jų svarbą diskusijoms susitinkant su donorais.
Audronė Nikšaitė pristatė strateginėse ataskaitose pateiktą informaciją (Pristatymo
skaidrės pridedamos, žr. Priedą Nr.1). Posėdžio dalyviai informuoti apie pagrindinius
valdymo ir kontrolės sistemos (toliau – VKS) veikimo aspektus: 2015 m. buvo pakeisti VKS
reglamentuojantys teisės aktai, atsižvelgiant į praktikoje pastebėtus trūkumus, sukurti nauji
informacinės sistemos (EEE/NOR posistemis) funkcionalumai mechanizmų administravimui.
2015 m. atlikus LT03, LT08, LT10, LT11, LT13, LT14 programų VKS veikimo efektyvumo
ir programų/projektų išlaidų tinkamumo išorės auditus, esminių trūkumų nenustatyta,
auditoriai pateikė keletą veiklos gerinimo rekomendacijų. Atkreiptas dėmesys, jog dar ne
visos institucijos yra įvykdžiusios ankstesnio VKS atitikties mechanizmų Reglamentams
audito rekomendacijas.
Komiteto pirmininko pavaduotoja, primindama svarbiausius programų įgyvendinimo
terminus, akcentavo, kad projektų įgyvendinimo laiko rizika buvo eliminuota, donorams
pratęsus projektų išlaidų tinkamumo terminą iki 1 metų (išskyrus LT08 programą).
Atkreiptas dėmesys, kad esant lėšų likučiams programose, perskirstymas galimas tik tų pačių
programų viduje tarp priemonių. Šiuo metu administruojančios institucijos turėtų kreipti
dėmesį į likusių lėšų panaudojimą, kuo skubiau baigti projektų atranką ir pasirašyti
kontraktus (LT08), išnaudoti visas galimybes programų dvišaliuose fonduose (LT10, LT12
nepradėjo naudoti, mažas panaudojimo procentas LT02), atsižvelgiant į mechanizmų
Reglamentų pakeitimus.
Komiteto pirmininkas paragino komiteto narius pareikšti savo nuomonę, pateikti savo
pastabas ir siūlymus dėl mechanizmų įgyvendinimo statuso bei strateginių ataskaitų. PK
nariams priminta, jog jų pastabos bus užprotokoluotos ir pristatytos 2016 m. balandžio 13 d.
metinio susitikimo su donorais metu.
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas
Plikšnys, reaguodamas į Komiteto pirmininko pavaduotojos per pristatymą išsakytas pastabas
dėl LT10 (1,774 mln. eur. Dvišalio bendradarbiavimo fondas) ir LT12 (60 tūkst. Eur.
Dvišalio bendradarbiavimo fondas) programų nepradėtų naudoti dvišalių bendradarbiavimo
fondų lėšų, pabrėžė, kad LT10 programoje fondo dydį nulėmė derybos su norvegais bei laiko
trūkumas skelbti papildomą kvietimą teikti projektų paraiškas. Taip pat akcentuota, kad šiuo
metu jau yra derinami pasiūlymai su norvegais dėl dvišalio bendradarbiavimo fondo
panaudojimo, išskiriant tris kryptis: 1) pabėgėlių priėmimas ir socialinė integracija; 2) vaikų
teisių apsauga; 3) klimato kaita. Sutarus su programos partneriais dėl bendradarbiavimo
krypčių, bus pasirašomos sutartys veikloms iš dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinti.
A. Plikšnys paminėjo kitus LT10 programos nekontraktuotų lėšų panaudojimo planus –
papildomų lėšų skirti jau vykdomam tiesioginio finansavimo projektui. A. Plikšnys atkreipė
dėmesį, kad LT12 programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos nėra didelės, todėl jas
planuojama panaudoti bendradarbiavimui tarp šiuo metu įgyvendinamų tiesioginio
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finansavimo projektų vykdytojų ir su programine sritimi susijusių institucijų iš Norvegijos
skatinti ir plėsti.
A. Nikšaitė, reaguodama į A. Plikšnio komentarą, atkreipė dėmesį, kad apie visus
vykdomus veiksmus bei LT10 ir LT12 programų dvišalių bendradarbiavimo fondų
panaudojimo planus yra žinoma, todėl tikimasi artimiausiu metu sulaukti konkrečių
sprendimų, kadangi nepradėtų naudoti dvišalių bendradarbiavimo fondų sumos gana didelės,
o dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos tinkamos tik projektų minkštųjų veiklų
finansavimui. Pasak A.Nikšaitės, lėšų panaudojimas gali tapti dideliu iššūkiu, jei sprendimai
nusikels vėlesniam laikotarpiui.
A. Plikšnys atsakė, kad iššūkių nebijo ir akcentavo, kad su LT10 ir LT12
programomis nuo š.m. balandžio 8 d. pradės dirbti daugiau darbuotojų (nuo 1 iki 3), kas leis
laiku įvykdyti planus.
Komiteto pirmininkas padėkojo A. Plikšniui, kad dėl LT10 ir LT12 programų
dvišalių bendradarbiavimo fondų panaudojimo yra numatyti aiškūs planai ir pritarė
svarstomų krypčių aktualumui.
Komiteto pirmininkui paraginus išreikši nuomonę ir pateikti savo patirtį programų
rizikos ir vykdymo klausimais, pasisakė ir daugiau posėdžio dalyvių.
Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamento
direktorius Inesis Kiškis išdėstė LT02 ir LT03 programų problemas. Nurodė, kad vienas
projektas artimiausiu metu bus nutrauktas, pabrėžė, kad bus dedama daugiau pastangų
efektyvesniam dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų panaudojimui.
Ūkio ministerijos Inovacijų politikos vyriausioji specialistė Jovita Surdokienė
paminėjo problemą dėl vieno projekto LT09 programoje. Finansavimas projektui paskirtas,
bet iki šiol nėra pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis. J. Surdokienė atkreipė dėmesį, kad
šiuo metu konsultuojamasi su donorais, o gavus informaciją bus sprendžiama, kaip elgtis
toliau. Taip pat pabrėžė, kad likusi lėšų suma, skirta projektų įgyvendinimui, bus paskirstyta
papildomo kvietimo metu (kvietimas planuojamas paskelbti š.m. balandžio mėn.). Atkreiptas
dėmesys dėl 2015 m. gruodžio mėn. perkeltų lėšų (200 tūkst. eur.) į dvišalį bendradarbiavimo
fondą, kurio panaudojimo planai jau numatyti – organizuoti verslo kontaktų mugę 2016 m. II
ketv.
CPVA Tarptautinių programų valdymo departamento direktorius Artūras Žarnovskis
atsakydamas į Komiteto pirmininko raginimą pateikti įžvalgas apie įgyvendinamų programų
statusą atkreipė dėmesį, kad pratęsus projektų išlaidų tinkamumo laikotarpį, potencialių
rizikų neįgyvendinti projektus sumažėjo. Taip pat pasidžiaugė, kad kartu su programų
operatoriais vykdomi susitikimai su projektų vykdytojais, taikomos apskritojo stalo
diskusijos, kitos metodinės priemonės, padedančios valdyti rizikas. Pristatydamas 2016 m.
darbus, kurie laukia, pabrėžė, kad dalis projektų pasibaigs iki š.m. balandžio 30 d., kas įtakos
išaugusį poreikį atlikti projektų patikras. Atkreiptas dėmesys dėl CPVA atlikto viešinimo
audito, kurio rezultatai parodė, jog www.eeagrants.lt svetainė yra aktyviai lankoma,
viešinimo veiklos vyksta sklandžiai ir aktyviai.
Užsienio reikalų ministerijos Europos šalių departamento Baltijos jūrų šalių skyriaus
vedėjas Tomas Grabauskas informavo posėdžio dalyvius, kad š.m. gegužės pradžioje
premjeras planuoja vykti į Norvegiją, kur susitikime su Norvegijos premjere vienas iš
klausimų bus EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai, ir paragino pateikti vizitui
reikalingą informaciją. A. Nikšaitė informavo, kad informacija jau yra rengiama.
Pasisakius visiems norėjusiems, Komiteto pirmininkas pateikė 1 svarstomo klausimo
sprendimo siūlymą, kuriam PK nariai vienbalsiai pritarė.
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NUSPRĘSTA. Pritarti koordinavimo institucijos 2015 m. Strateginėse ataskaitose
pateiktam EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo eigos Lietuvoje
vertinimui. Priežiūros komiteto narių pastabos bus užprotokoluotos ir pristatytos
metinio susitikimo metu.

2. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
Komiteto pirmininkas pakvietė posėdžio dalyvius pasisakyti dėl kitų jiems svarbių
klausimų.
Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento direktorė Eglė
Saudargaitė iškėlė klausimą dėl kito EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų periodo,
domėjosi, kokia bus derybų eiga ir pasirengimo darbai.
A. Nikšaitė pristatė pasirengimo darbus dėl kito EEE ir Norvegijos finansinių
mechanizmų periodo, išskyrė pagrindinius procesus ir priemones (Pristatymo skaidrės
pridedamos, žr. Priedą Nr.2).
Komiteto pirmininkas, papildydamas A. Nikšaitės pristatymą, akcentavo, kad pirmoji
preliminari data, susijusi su kito EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų periodo
pasirengimo etapo pradžia, yra š.m. gegužės 25 d. Taip pat pabrėžė, kad labai svarbu
užtikrinti tęstinumą, pasinaudoti gerąja praktika, kuri pasiteisino 2009-2014 m. EEE ir
Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpiu. Komiteto pirmininkas akcentavo, jog ateityje
bus siekiama optimizuoti ir supaprastinti sistemą, taip mažinant administracinius kaštus.
Posėdžio dalyviams neturint daugiau klausimų, Posėdžio pirmininkas padėkojo
visiems dalyviams ir užbaigė posėdį.
PRIEDAI:
1. Pranešimo skaidrės apie 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos mechanizmus, 17 lapų;
2. Pranešimo skaidrės apie 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinius
mechanizmus, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Aloyzas Vitkauskas

Posėdžio sekretorė

Simona Rozočkina
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