
 

 

PATVIRTINTA 
 Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro  
2011 m. balandžio 18 d.  
įsakymu Nr. IV-294 

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 
2010 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas), kurios pagrindinis 

tikslas – užtikrinti s÷kmingą Europos Sąjungos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007–

2013 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną veiksmų programos (toliau – Lietuvos ir 

Lenkijos programa), 2007–2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynyst÷s 

ir partneryst÷s priemon÷s Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 

(toliau – Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa) įgyvendinimą, atlikti veiklas būtinas užbaigti 

Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos 

(Kaliningrado srities) kaimynyst÷s programos (toliau – INTERREG IIIA programa) ir atlikti 

2007–2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynyst÷s ir partneryst÷s 

priemon÷s Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau 

– Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programa) jungtinio techninio sekretoriato padalinio funkcijas 

Lietuvoje, 2010 m. toliau vykd÷ veiklas, numatytas Sekretoriato įstatuose, 2009 m. spalio 21 d. 

Lietuvos ir Lenkijos programos Jungtinio steb÷senos ir valdymo komiteto (toliau – JSVK) 

patvirtintame darbo plane 2010 m., 2009 m. gruodžio 2–3 d. Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programos Jungtinio priežiūros komiteto (toliau – JPK) patvirtintame darbo plane 2010 m. 

Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos įgyvendinimas 2010 m. buvo prad÷tas, tačiau šios 

programos jungtinis techninis sekretoriatas ataskaitiniu laikotarpiu neįsteig÷ savo padalinio 

Lietuvoje. 2010 m. Sekretoriatas taip pat vykd÷ veiklas, numatytas kasmet pasirašomose sutartyse 

d÷l Lietuvos ir Lenkijos programos ir Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos (toliau – 

Programos) įgyvendinimo aptarnavimo užtikrinimo (pasirašytos sutartys yra išvardytos prie 

finansavimo šaltinių). 

Sekretoriato dalinink÷ yra Lietuvos valstyb÷, kurioje valstyb÷s turtines ir neturtines teises ir 

pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM). Finansinių 

metų pradžioje ir pabaigoje įnašo vert÷ buvo 21 445 Lt: 1 000 Lt – piniginis įnašas, 20 445 Lt – 

įnašas ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu. 
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Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausyb÷s nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, 

kitais teis÷s aktais, Sekretoriato įstatais ir Sekretoriato strategija 2008−2013 m., patvirtinta 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1V-398.  

Sekretoriato veiklos tikslai, numatyti įstatuose: 

1. atlikti Lietuvos ir Lenkijos programos ir Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programų 

jungtinio techninio sekretoriato funkcijas, numatytas Programų pagrindiniuose programiniuose 

dokumentuose;  

2. užtikrinti Programų vykdymo aptarnavimą, teikiant informaciją ir ataskaitas apie 

Programų įgyvendinimą Programų vadovaujančiosioms institucijoms, Programų mok÷jimo arba 

tvirtinančiosioms institucijoms, Programų steb÷senos ir valdymo, vertinimo ir kitiems komitetams;  

3. užtikrinti INTERREG IIIA programos užbaigimo dokumentų parengimą;  

4. užtikrinti, kad galutiniai naudos gav÷jai vykdydami projektus laikytųsi teis÷s aktų, 

reglamentuojančių Europos Sąjungos paramos l÷šų panaudojimą, nuostatų; 

5. atlikti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos jungtinio techninio sekretoriato padalinio 

funkcijas Lietuvoje, numatytas pagrindiniame Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos 

programiniame dokumente; 

6. užtikrinti, kad Lietuvos institucijoms ir įstaigoms, galinčioms pasinaudoti Lietuvos, 

Lenkijos, Rusijos programos parama, būtų suteikta informacija apie Lietuvos, Lenkijos, Rusijos 

programą, galimybes pasinaudoti parama ir keliamus reikalavimus. 

Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 19 darbuotojų, finansinių metų pabaigoje – 21 

darbuotojas. Iš jų 9 darbuotojai dirbo su Lietuvos ir Lenkijos programa, 8 darbuotojai dirbo su 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa, 3 darbuotojai dirbo su abiem Programomis; 1 

darbuotoja, kuri dirbo su INTERREG IIIA programa iki 2011 m. gruodžio 28 d. yra iš÷jusi vaiko 

priežiūros atostogų. 2010 m. Sekretoriate buvo įdarbinti 5 darbuotojai, iš jų 2 dirbti su Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programa, 3 dirbti su Lietuvos ir Lenkijos programa. 2010 m. buvo atleisti 3 

darbuotojai : 2 dirbę su Lietuvos ir Lenkijos programa, 1 – dirbęs su abiem Programomis.  

Finansavimo šaltiniai: 

1. 2010 m. sausio 29 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-180 tarp VRM ir Sekretoriato d÷l 

Lietuvos ir Lenkijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2010–2012 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 4.53), įgyvendinimo aptarnavimo 

2010 m. užtikrinimo.  

2. 2010 m. sausio 29 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-179 tarp VRM ir Sekretoriato d÷l 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
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ministerijos 2010–2012 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 4.54), įgyvendinimo 

aptarnavimo 2010 m. užtikrinimo. 

Informacija apie Sekretoriato įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus: 

1. Iš Lietuvos ir Lenkijos programos (programos kodas 4.53) l÷šų buvo įsigyta ilgalaikio 

nematerialaus turto už 22 422 Lt (iš jų 18 852 Lt – ruošiama naudoti programin÷ įranga), o 

ilgalaikio materialaus turto už 53 739 Lt, o iš Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos 

(programos kodas 4.54) l÷šų buvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto už 33 340 Lt (ruošiama 

naudoti programin÷ įranga), o ilgalaikio materialaus turto už 13 840 Lt. 

2. Per 2010 ataskaitinius metus buvo nurašyta neeksploatuotino ilgalaikio materialaus turto 

už 83 068,74 Lt : 10 nešiojamų kompiuterių HP NC6120, 1 nešiojamas kompiuteris Compaq 

nx7010, 2 stacionarūs kompiuteriai HP Workstation XW4200 (kartu su LCD monitoriais 17" 

Samsung 710V).. Visas nurašytas turtas saugomas Sekretoriate. 

 

2010 m. Sekretoriato veiklos INTERREG IIIA programos užbaigimui 

 

Kadangi visos INTERREG IIIA programos veiklos buvo baigtos 2009 m. ir baigiamosios 

ataskaitos projektas buvo parengtas 2009 m., Sekretoriato veiklos apsiribojo informacijos 

Valstyb÷s Kontrol÷s auditoriams pateikimu ir parengtų INTERREG IIIA programos dokumentų ir 

informacijos kompiuterizuotoje informacin÷je sistemoje tikslinimu, min÷tos programos 

dokumentų archyvavimu ir saugojimo užtikrinimu bei tinklapio www.interreg3a.org palaikymu.  

 

2010 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos programą 

 

Per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdomos Lietuvos ir 

Lenkijos programos įgyvendinimo veiklos, numatytos 2010 m. sausio 29 d. sutartyje Nr. 1VL-180. 

Bendradarbiaujant su VRM Regionin÷s politikos departamentu bei Lietuvos ir Lenkijos programą 

įgyvendinančiomis Lenkijos Respublikos institucijomis, buvo surengti 2 Lietuvos ir Lenkijos 

programos JSVK pos÷džiai: 2010 m. geguž÷s 6 d. Marijampol÷je ir 2010 m. gruodžio 14–15 d. 

Augustave (Lenkijos Respublika). Šių pos÷džių metu buvo atrenkami projektai finansinei paramai 

gauti, įskaitant strateginius projektus, tvirtinamas programos darbo planas, programos viešinimo 

planas, tvirtinami parengti dokumentai, įskaitant programos dokumento pakeitimą, procedūros, 

programos valdymo ir kontrol÷s sistemos aprašymo pakeitimas, priimtas sprendimas d÷l naujo 

kvietimo teikti paraiškas paskelbimo, svarstomi kiti svarbūs programos įgyvendinimo klausimai. 

Sekretoriatas užtikrino techninį šių pos÷džių aptarnavimą, JSVK narių apgyvendinimą pos÷džių 

metu, jų kelionių į pos÷džius ir kitų susijusių išlaidų kompensavimą po pos÷džių.  
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Programos įgyvendinimo dokumentų rengimas. Vykdydami pagrindines veiklas, 

Sekretoriato darbuotojai pareng÷ šiuos dokumentus, reikalingus Lietuvos ir Lenkijos programos 

įgyvendinimui: patikslintus Programos vadovo ir Paraiškos formos pildymo gairių dokumentus, 

atnaujintus Skaitmenin÷s paraiškos formos naudojimo gairių ir Jungtin÷s įgyvendinimo ataskaitos/ 

Įgyvendinimo ataskaitos pildymo gairių dokumentus, Tikrintojo išlaidų patvirtinimo deklaracijos 

d÷l deklaruotų išlaidų teis÷tumo ir jų padarymo teisingumo pildymo instrukciją, rodiklių 

išmatavimo, apskaičiavimo bei steb÷senos aprašymą, projektų rezultatų tęstinumo priežiūros 5 

metus po projekto pabaigos procedūrą, programos pažeidimų ataskaitos formą, programos 

vertinimo koncepciją, buvo parengtas žymuo ir projektų, atitinkančių Europos Sąjungos Baltijos 

jūros regiono strategiją (toliau – ESBJRS), žym÷jimo aprašas. Buvo patikslintas Sekretoriato 

Procedūrų vadovas, pagal kompetenciją patikslinta informacija Lietuvos ir Lenkijos programos 

valdymo ir kontrol÷s sistemos aprašymui.  

Kvietimai teikti paraiškas. 2010 m. geguž÷s 17 d. buvo paskelbtas ketvirtasis kvietimas 

teikti paraiškas. Informacija apie jį buvo skelbiama Lietuvos ir Lenkijos programos tinklalapyje 

www.lietuva-polska.eu, išplatinta potencialiems paraiškų teik÷jams elektroniniame 

naujienlaiškyje, skelbiama Lietuvos ir Lenkijos regionin÷je spaudoje ir Sekretoriato mokymų 

Lietuvoje ir Lenkijoje metu. 

Paraiškų pri÷mimo ir jų vertinimo procesas. 2009 m. gruodžio 15 d. pasibaigus 

trečiajam kvietimui teikti paraiškas ir 2010 m. rugpjūčio 30 d. pasibaigus ketvirtajam kvietimui 

teikti paraiškas, iš viso buvo užregistruotos 39 gautos paraiškos. Sekretoriato darbuotojai atliko 

visų gautų paraiškų administracin÷s atitikties ir tinkamumo bei kokyb÷s vertinimą. Vertinimo 

rezultatai buvo išsiųsti JSVK nariams, kurie 2010 m. geguž÷s 6 d. pos÷džio metu pri÷m÷ 

sprendimą d÷l 6 projektų finansavimo ir 2010 m. gruodžio 14-15 d. – dar d÷l 6 projektų 

finansavimo. Tuo pačiu metu buvo atliekamas 2 strateginių projektų vertinimas, o sprendimą d÷l  

jų finansavimo  JSVK pri÷m÷ 2010 m. geguž÷s 6 d. pos÷džio metu. 

Sutarčių pasirašymas. Per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriato darbuotojai pareng÷ ir 

pateik÷ pasirašyti projekto vykdytojams ir VRM trečiojo kvietimo metu patvirtintų projektų 

sutartis ir dviejų strateginių projektų sutartis – iš viso buvo pasirašytos 7 sutartys (vienas iš 

patvirtintų projektų atsisak÷ pasirašyti paramos sutartį). Taip pat buvo parengti ir pateikti VRM 5 

susitarimai d÷l paramos sutarčių keitimo. 

Projektų patikros vietoje. Projektų vadovai nuolat prižiūr÷jo projektų įgyvendinimo eigą, 

konsultavo projektų vykdytojus įgyvendinimo klausimais, bendravo su pirmo lygio kontrolę 

atliekančiomis institucijomis Lietuvoje ir Lenkijoje. Per ataskaitinį laikotarpį projektų vadovai 

atliko 23 patikras vietoje, patikrindami 22 partnerius iš 18 projektų.  
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Pakeitimų projektuose nagrin÷jimas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nagrin÷jami 

projektų vykdytojų prašymai d÷l pakeitimų projektuose ir nustatyta tvarka buvo priimami 

sprendimai arba teikiama nuomon÷ ir sprendimų projektai JSVK nariams. Iš viso Sekretoriatas 

nagrin÷jo 17 prašymų d÷l pakeitimų projektuose (iš jų 10 patvirtino) ir pateik÷ rekomendacijas 

JSVK nariams d÷l 6 projektų prašymų (5 iš jų buvo JSVK patvirtinti).  

Ataskaitų ir mok÷jimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas. Per ataskaitinį laikotarpį 

nustatytais terminais buvo tikrinamos, tvirtinamos ir VRM teikiamos projektų partnerių pateiktos 

Jungtin÷s įgyvendinimo ataskaitos, taip pat buvo rengiamas ir teikiamos VRM paraiškos 

vadovaujančiai institucijai d÷l l÷šų pervedimo projektų pagrindiniams partneriams. Per 2010 m. 

Sekretoriatas gavo 130 Jungtines projektų įgyvendinimo ataskaitų, iš kurių 52 buvo teikiamos 

pakartotinai pakoreguotos (pirmojo lygio kontrolierių audituotos iš naujo d÷l klaidų ataskaitose 

gausos). Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos Sekretoriatas patikrino ir išsiunt÷ į VRM kartu su 

paraiškomis vadovaujančiajai institucijai 65 Jungtines įgyvendinimo ataskaitas (patvirtinta ERPF 

l÷šų suma sudaro 5 293 837,91 EUR). Šių bei 2009 m. pabaigoje patvirtintų ataskaitų pagrindu per 

2010 m. projektų vykdytojams buvo išmok÷ta 5 224 671,30 EUR ERPF l÷šų.  

Kompiuterizuota duomenų sistema. Per 2010 m. į sukurtą duomenų sistemą buvo 

perkeltos visų keturių kvietimų metu pateiktos paraiškos, kaupiama informacija apie patvirtintas 

projektų ataskaitas, pasiektus rodiklius ir išmok÷tas l÷šas, pažym÷ti ESBJRS atitinkantys projektai. 

Taip pat sistema buvo pildoma technin÷s pagalbos audituotų l÷šų duomenimis. Išorinių duomenų 

sistemos vartotojų patogumui buvo atnaujintas detalus Vartotojo vadovas. 

Informacijos teikimas pagrindin÷ms Lietuvos ir Lenkijos programą 

įgyvendinančioms institucijoms. Informaciją apie vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus, 

padarytas išlaidas, projektų vertinimą ir įgyvendinimą Sekretoriatas per nustatytus terminus 

pateik÷ VRM, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos ir Lenkijos programos JSVK, 

Europos Komisijai. Buvo parengta ir pateikta JSVK tvirtinti Lietuvos ir Lenkijos programos 

metin÷ įgyvendinimo ataskaita už 2009 m. Taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro 

patvirtintose Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos projektų išlaidų apmok÷jimo ir ataskaitų teikimo taisykl÷se nustatyta tvarka 

atsakingoms institucijoms buvo teikiamos ataskaitos, prognoz÷s, išlaidų deklaracijos ir finansin÷s 

būkl÷s ataskaitos.  

Informacin÷s veiklos. Vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. JSVK patvirtintu Lietuvos ir 

Lenkijos programos informacijos ir viešinimo planu, 2010 m. buvo įvykdytos visos plane 

numatytos viešinimo veiklos – 2010 m. spalio 4 d. Trakų pilyje Sekretoriatas sureng÷ Lietuvos ir 

Lenkijos programos metinį renginį – parodos „Žalgirio mūšio laikmečio monetos“ atidarymas, 

kuriame dalyvavo 88 dalyviai. Informaciją visuomenei apie renginį pateik÷ „Lietuvos radijas“, 
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„Žinių radijas“, naujienų portalas „Delfi“, filmuotas reportažas buvo paskelbtas www.wilnoteka.lt, 

straipsniai išspausdinti regionin÷je ir nacionalin÷je Lietuvos spaudoje, laikratyje „Gazeta 

Olsztynska“ Lenkijoje. 

Buvo vykdomi mokymai ir konsultacijos potencialiems paraiškų teik÷jams ir projektų 

vykdytojams – iš viso Lietuvoje ir Lenkijoje surengta 11 mokymo renginių ir konsultacijų, 

kuriuose dalyvavo 217 asmenų. Taip pat tiek Sekretoriate, tiek ir Lietuvos ir Lenkijos regionuose 

buvo teikiamos asmenin÷s konsultacijos projektų vykdytojams projektų įgyvendinimo klausimais. 

Buvo leidžiamas elektroninis naujienlaiškis – per 2010 m. buvo išleisti keturi 

naujienlaiškio numeriai. Visa aktuali informacija ir naujienos, įskaitant informaciją apie 

patvirtintus projektus, jų partnerius bei skirtas projektui l÷šas buvo skelbiami Lietuvos ir Lenkijos 

programos tinklalapyje www.lietuva-polska.eu.  

Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasin÷s išlaidos) 1 780,1 tūkst. Lt, iš jų – 1 689,2 tūkst. 

Lt ES l÷šos (programa 4.153) ir 90,9 tūkst. Lt bendrojo finansavimo l÷šos (programa 4.253). 

Lenkijos bendrojo finansavimo l÷šos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2010 m. Sekretoriatas 

gavo iš Lenkijos regionin÷s pl÷tros ministerijos 135,9 tūkst. Lt. Sekretoriatas šioms veikloms 2010 

m. panaudojo 184,0 tūkst. Lt (kasin÷s išlaidos).  

 

2010 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

 

Per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdomos Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimo veiklos, numatytos 2010 m. sausio 29 d. sutartyje 

Nr. 1VL-179 tarp VRM ir Sekretoriato.  

Programos įgyvendinimo dokumentų rengimas. Vykdydami pagrindines veiklas 

Sekretoriato darbuotojai pareng÷ šiuos dokumentus, reikalingus Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programai įgyvendinti: patikslintą Pareišk÷jo paketą antrajam kvietimui teikti paraiškas (Gaires 

pareišk÷jams, Paraiškos formą ir jos priedus, Paraiškos formos pildymo instrukcijas, Paramos 

sutarties formą ir jos priedus, ataskaitų formas, ataskaitų formų pildymo instrukcijas, Partneryst÷s 

sutarties rekomenduojamą formą), patikslintą Projektų atrankos komiteto darbo reglamentą, 

2011 m. veiklos programą subsidijoms, 2011 m. darbo planą, 2011 m. programos informavimo ir 

viešinimo planą, patikslintą Projektų vertinimo ir atrankos procedūrą, techninę užduotį vertintojų 

pirkimui. Antrojo kvietimo teikti paraiškas dokumentų ir procedūrų aptarimui ir tvirtinimui 

2010 m. spalio 26 d. buvo surengtas JPK pos÷dis Rygoje (Latvijoje), patvirtinus JPK, 

dokumentams buvo pritarta Europos Komisijoje. Sekretoriatas užtikrino techninį pos÷džio 

aptarnavimą, JPK narių apgyvendinimą pos÷džio metu, jų kelionių į pos÷dį išlaidų kompensavimą 
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po pos÷džio. Taip pat buvo parengtas ir patvirtintas Latvijos, Lietuvos Baltarusijos programos 

įgyvendinimo Sekretoriato procedūrų vadovas.  

Kvietimai teikti paraiškas. 2010 m. lapkričio 4 d. buvo paskelbtas antrasis kvietimas 

teikti paraiškas. Informacija apie jį buvo skelbiama Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos 

tinklalapyje www.enpi-cbc.eu, išplatinta visų dalyvaujančių šalių potencialiems paraiškų teik÷jams 

elektroniniame naujienlaiškyje, paskelbta Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos nacionalin÷je ir 

regionin÷je spaudoje.  

Paraiškų pri÷mimo ir jų vertinimo procesas. 2010 m. balandžio 2 d. pasibaigus 

pirmajam kvietimui teikti paraiškas, buvo gauta ir užregistruota 110 paraiškų. Sekretoriato 

darbuotojai atliko visų gautų paraiškų administracin÷s atitikties ir tinkamumo, kokyb÷s vertinimą, 

vertinimo rezultatus pateik÷ Projektų atrankos komitetui. Vertinimo rezultatų aptarimui buvo 

surengti trys Projektų atrankos komiteto pos÷džiai – 2010 m. birželio 21–22 d. Vilniuje,  2010 m. 

spalio 6–7 d. Vilniuje ir 2010 m. spalio 25 d. Rygoje (Latvijoje).  

Struktūrin÷ pl÷tra. Kaip numatyta Programos dokumente, 2010 m. gruodį atidaryti 

Sekretoriato informaciniai padaliniai Latvijoje (Daugpilyje) ir Baltarusijoje (Vitebske), kuriuose 

įdarbinta po vieną darbuotoją. 

Kompiuterizuota informacin÷ sistema. 2010 m. buvo parengta technin÷ užduotis 

Sekretoriato turimos informacin÷s sistemos adaptavimo Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos 

reikm÷ms paslaugų pirkimui. Atlikus pirkimą, buvo sukurta skaitmenin÷ paraiškos forma 

(naudojama antrojo kvietimo teikti paraiškas metu) ir toliau vystoma kompiuterizuota informacin÷ 

sistema.  

Informacijos teikimas pagrindin÷ms Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

įgyvendinančioms institucijoms. Informaciją apie vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus, 

patirtas išlaidas, Sekretoriatas per nustatytus terminus pateik÷ VRM, JPK, Europos Komisijai. 

Kartu su VRM buvo parengta metin÷ Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimo 

ataskaita už 2008–2009 metus, kuri buvo patvirtinta JPK ir pateikta Europos Komisijai. Europos 

Komisija šią ataskaitą patvirtino 2010 m. rudenį. 

Informacin÷s veiklos. Visi Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos dokumentai ir 

naujausia informacija buvo skelbiama programos tinklalapyje www.enpi-cbc.eu latvių, lietuvių, 

rusų ir anglų kalbomis, buvo išleisti du elektroninio naujienlaiškio numeriai, skelbiami straipsniai 

ir skelbimai regionin÷je ir nacionalin÷je Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos spaudoje. Sekretoriato 

darbuotojai pareng÷ brošiūrą apie Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą, kuri buvo 

išspausdinta 3000 egzempliorių tiražu latvių, lietuvių ir rusų kalbomis. 2010 m. lapkričio 4 d. 

Daugpilyje (Latvijoje) buvo surengtas Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos partnerių 

paieškos forumas, kuriame dalyvavo 248 dalyviai iš visų trijų programoje dalyvaujančių šalių.  
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2010 m. buvo surengti mokymai potencialiems pareišk÷jams Latvijoje, Lietuvoje ir 

Baltarusijoje. Metų pradžioje surengti 8 mokymai, kuriuose dalyvavo 642 dalyviai, o lapkričio – 

gruodžio m÷n. – 11 mokymų, kuriuose dalyvavo 449 dalyviai. 2010 m. kovo m÷n. potencialiems 

pareišk÷jams buvo suorganizuotos klausimų-atsakymų dienos Minske (Baltarusija), Vilniuje 

(Lietuva) ir Rezekn÷je (Latvija), kuriose dalyvavo 159 dalyviai.  

Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasin÷s išlaidos) 1 539,6 tūkst. Lt, iš jų – 1 200,8 tūkst. 

Lt ES l÷šos (programa 4.154) ir 338,8 tūkst. Lt bendrojo finansavimo l÷šos (programa 4.254). 

2010 m. naujai įdarbintiems Sekretoriato darbuotojams Daugpilyje ir Vitebske buvo nupirktas 

ilgalaikis turtas – biuro ir kompiuterin÷ technika su programine įranga (2 daugiafunkciniai 

kopijavimo aparatai bei 2 nešiojamieji kompiuteriai su priedais).  

_________ 
 

 


