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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 
2011 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

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

tikslas – užtikrinti sėkmingą 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 kaimynystės 

ir partnerystės priemonės 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) kaimynystės programą (toliau – INTERREG IIIA programa) ir atlikti 2007–

2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – 

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

Lietuvoje, 2011 m. toliau vykdė veiklas, numatytas Sekretoriato įstatuose, 2010 m. gruodžio 15 d. 

Lietuvos ir Lenkijos programos Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto (toliau – JSVK) 

patvirtintame darbo plane 2011 m. ir 2010 m. spalio 14 d. Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programos Jungtinio priežiūros komiteto (toliau – JPK) patvirtintame darbo plane 2011 m. 

Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos įgyvendinimas 2011 m. buvo pradėtas, tačiau šios 

programos jungtinis techninis sekretoriatas ataskaitiniu laikotarpiu neįsteigė savo padalinio 

Lietuvoje. 2011 m. Sekretoriatas taip pat vykdė veiklas, numatytas kasmet pasirašomose sutartyse 

dėl Lietuvos ir Lenkijos programos ir Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos (toliau – 

Programos) įgyvendinimo aptarnavimo užtikrinimo (pasirašytos sutartys yra išvardytos prie 

finansavimo šaltinių). 

Sekretoriato dalininkė yra Lietuvos valstybė, kurioje valstybės turtines ir neturtines teises ir 

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

metų pradžioje ir pabaigoje įnašo vertė 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 Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, 

kitais teisės 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 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 mokėjimo arba 

tvirtinančiosioms institucijoms, Programų stebėsenos ir valdymo, vertinimo ir kitiems komitetams;  

3. užtikrinti INTERREG IIIA programos užbaigimo dokumentų parengimą;  

4. užtikrinti, kad galutiniai naudos gavėjai, vykdydami projektus, laikytųsi teisės aktų, 

reglamentuojančių Europos Sąjungos paramos lėšų 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 šios programos keliamus reikalavimus. 

Sekretoriatas 2011 m. savo veiklai gavo 3 818,9 tūkst. Lt, iš jų – 3 037,2 tūkst. Lt Europos 

Sąjungos lėšos, 330,4 tūkst. Lt – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, 151,3 tūkst. Lt Lenkijos 

bendrojo finansavimo lėšos ir 300,0 tūkst. Lt Latvijos bendrojo finansavimo lėšos. 

Finansavimo šaltiniai: 

1. 2011 m. vasario 2 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-116 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

Lietuvos ir Lenkijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2011–2013 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 03.53), įgyvendinimo aptarnavimo 

2011 m. užtikrinimo.  

2. 2011 m. vasario 4 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-119 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2011–2013 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 03.54), įgyvendinimo 

aptarnavimo 2011 m. užtikrinimo. 

Sekretoriatas 2011 m savo veiklai panaudojo 3 688,8 tūkst. Lt, iš jų – 3 037,2 tūkst. Lt 

Europos Sąjungos lėšos, 330,4 tūkst. Lt Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, 117,7 tūkst. Lt 

Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos ir 203,5 tūkst. Lt Latvijos bendrojo finansavimo lėšos.  
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Didžiausią Sekretoriato išlaidų dalį sudarė darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir 

garantinio fondo išlaidos – 2 024,5 tūkst. Lt. Sekretoriato patalpų išlaikymo ir eksploatacijos, 

darbuotojų komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, ryšių, spaudinių, remonto, banko mokesčių 

išlaidos – 590,1 tūkst. Lt. Renginių ir viešinimo išlaidos – 300,9 tūkst. Lt. Informacinių biurų 

Daugpilyje ir Vitebske išlaikymas – 200,8 tūkst. Lt. Vertinimo ir audito išlaidos – 175,7 tūkst. Lt. 

Kompensacijos už būsto nuomą Sekretoriate dirbantiems užsieniečiams – 110,7 tūkst. Lt. Lenkijos 

Respublikos institucijoms iš techninės pagalbos lėšų buvo pervesta 102,4 tūkst. Lt. Lietuvos 

Respublikos institucijoms iš techninės pagalbos lėšų buvo pervesta 85,1 tūkst. Lt. Samdomiems 

ekspertams buvo apmokėta 47,5 tūkst. Lt. Už kuriamą duomenų bazę buvo sumokėta 21,4 tūkst. 

Lt. 

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

1. Iš Lietuvos ir Lenkijos programos (programos kodas 03.53) lėšų buvo įsigyta ilgalaikio 

nematerialaus turto už 23 114 Lt, o ilgalaikio materialaus turto už 1 010 Lt; iš Latvijos, Lietuvos, 

Baltarusijos programos (programos kodas 03.54) lėšų buvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto 

už 25 319 Lt, o ilgalaikio materialaus turto už 3 075 Lt. 

2. Per 2011 ataskaitinius metus buvo nurašyta neeksploatuotino ilgalaikio materialaus turto 

už 18 593,72 Lt: 10 vartotojo licencijų FileMaker Pro 8.5, 1 serverio licencija FileMaker Pro 8.0, 

1 nepertraukiamos srovės maitinimo šaltinis UPS APC SMART SUA-1000VA. Visas nurašytas 

turtas saugomas Sekretoriate. 

Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 22 darbuotojai, finansinių metų pabaigoje – 

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

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa, 4 darbuotojai dirbo su abiem Programomis. 2011 m. 

Sekretoriate buvo įdarbinti 3 darbuotojai, iš jų: 2 – dirbti su Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programa, 1 – dirbti su abiem Programomis. 2011 m. buvo atleisti 2 darbuotojai: 1 darbuotojas, 

dirbęs su INTERREG IIIA programa, pasibaigus vaiko priežiūros atostogoms, 1 – dirbęs su 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa.  

Sekretoriatui nuo 2005 m. sausio 4 d. vadovauja direktorė Auksė Bernadišienė. Per 

ataskaitinį laikotarpį direktorei buvo priskaičiuotas darbo užmokestis: pastovioji mėnesinė alga 

buvo 68 095,23 Lt, kintamoji mėnesinė alga – 34 626,19 Lt ir vienkartinis priedas už darbą poilsio 

dieną – 578,57 Lt, per ataskaitinį laikotarpį taip pat buvo išmokėti komandiruočių dienpiningiai – 

4992,50 Lt. 

 

2011 m. Sekretoriato veiklos INTERREG IIIA programai užbaigti 
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Kadangi 2009 m. buvo baigtos visos INTERREG IIIA programos veiklos bei parengtas 

baigiamosios ataskaitos projektas, 2011 m. Sekretoriato veiklos apsiribojo informacijos Valstybės 

kontrolės auditoriams pateikimu, parengtų INTERREG IIIA programos dokumentų ir informacijos 

kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje tikslinimu, minėtos programos dokumentų 

archyvavimu ir saugojimo užtikrinimu bei tinklalapio www.interreg3a.org palaikymu.  

 

2011 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos programą 

 

Nuo 2011 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdomos Lietuvos ir Lenkijos programos 

įgyvendinimo veiklos, numatytos 2011 m. vasario 2 d. sutartyje Nr. 1VL-116. Bendradarbiaujant 

su VRM Regioninės politikos departamentu bei Lietuvos ir Lenkijos programą įgyvendinančiomis 

Lenkijos Respublikos institucijomis, buvo surengti 2 Lietuvos ir Lenkijos programos JSVK 

posėdžiai: 2011 m. birželio 14 d. Birštone ir 2011 m. gruodžio 20 d. vaizdo konferencijos tarp 

Vilniaus ir Varšuvos būdu. Šių posėdžių metu JSVK nariai buvo informuoti apie Lietuvos ir 

Lenkijos programos pasiekimus, pakeitimus projektuose, buvo pristatytas UAB „BGI consulting“ 

atliktas Lietuvos ir Lenkijos programos vertinimas, įskaitant viešinimo veiklų ir Smulkiųjų 

projektų fondo įgyvendinimo vertinimą, patvirtintas techninės pagalbos biudžeto pakeitimas, 

svarstytos Smulkiųjų projektų fondo antrojo etapo įgyvendinimo alternatyvos bei kiti svarbūs 

programos įgyvendinimo klausimai. Sekretoriatas užtikrino techninį šių posėdžių aptarnavimą, 

JSVK narių apgyvendinimą posėdžių metu, jų kelionių į posėdžius ir kitų susijusių išlaidų 

kompensavimą po posėdžių.  

Programos įgyvendinimo dokumentų rengimas. Vykdydami pagrindines veiklas, 

Sekretoriato darbuotojai parengė ir atnaujino šiuos dokumentus, reikalingus Lietuvos ir Lenkijos 

programai įgyvendinti: Programos vadovo ir Paraiškos formos pildymo gairių dokumentus, 

Skaitmeninės paraiškos formos naudojimo gaires ir Jungtinės įgyvendinimo ataskaitos / 

Įgyvendinimo ataskaitos pildymo gaires, projektų pajamų priežiūros 5 m. po projekto pabaigos 

procedūrą, Sekretoriato Procedūrų vadovą, pagal kompetenciją patikslino informaciją Lietuvos ir 

Lenkijos programos valdymo ir kontrolės sistemos aprašyme.  

Kvietimai teikti paraiškas. 2011 m. spalio 13 d. buvo paskelbtas penktasis kvietimas 

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

www.lietuva-polska.eu, išplatinta potencialiems paraiškų teikėjams elektroniniame 

naujienlaiškyje, paskelbta Lietuvos ir Lenkijos regioninėje spaudoje ir Sekretoriato mokymų 

Lietuvoje ir Lenkijoje metu. 

Paraiškų priėmimo ir jų vertinimo procesas. 2011 m. nebuvo priimamos paraiškos, nes 

nebuvo pasibaigusių kvietimų teikti paraiškas. Penktojo kvietimo paraiškos bus priimamos iki 
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2012 m. sausio 17 d., po to jos bus vertinamos. Sprendimus dėl penktojo kvietimo paraiškų 

planuojama priimti 2012 m. gegužės–birželio mėn.  

Sutarčių pasirašymas. Per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriato darbuotojai parengė ir 

projekto vykdytojams bei VRM pateikė pasirašyti ketvirtojo kvietimo metu patvirtintų projektų ir 

antrojo kvietimo rezervinio projekto sutartis – iš viso buvo pasirašytos 7 sutartys. Taip pat buvo 

parengta ir pateikta VRM 11 susitarimų dėl paramos sutarčių keitimo. 

Projektų patikros vietoje. Projektų vadovai nuolat prižiūrėjo projektų įgyvendinimo eigą, 

konsultavo projektų vykdytojus įgyvendinimo klausimais, bendravo su pirmojo lygio kontrolę 

atliekančiomis institucijomis Lietuvoje ir Lenkijoje. Per ataskaitinį laikotarpį projektų vadovai 

atliko 29 patikras vietoje, patikrindami 29 partnerius iš 18 projektų.  

Pakeitimų projektuose nagrinėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nagrinėjami 

projektų vykdytojų prašymai dėl pakeitimų projektuose ir nustatyta tvarka buvo priimami 

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

išnagrinėjo 35 prašymus dėl pakeitimų projektuose, iš kurių dėl 17 projektų prašymų pateikė 

rekomendacijas JSVK nariams (12 patvirtinti rašytinės procedūros būdu, 5 – septintojo JSVK 

posėdžio metu).  

Ataskaitų ir mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas. Per ataskaitinį laikotarpį per 

nustatytus terminus buvo tikrinamos, tvirtinamos ir VRM teikiamos projektų partnerių pateiktos 

jungtinės įgyvendinimo ataskaitos, taip pat buvo rengiamos ir teikiamos VRM paraiškos 

vadovaujančiai institucijai dėl lėšų pervedimo projektų pagrindiniams partneriams. Per 2011 m. 

Sekretoriatas gavo 148 jungtines projektų įgyvendinimo ataskaitas, iš kurių 49 buvo pateiktos 

pakartotinai pakoreguotos (pirmojo lygio kontrolierių audituotos iš naujo dėl klaidų ataskaitose 

gausos). Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos Sekretoriatas patikrino 97 jungtines įgyvendinimo 

ataskaitas ir išsiuntė jas į VRM kartu su paraiškomis vadovaujančiajai institucijai, kurių bendra 

ERPF lėšų suma – 21 073 896,20 EUR. Šių ir 2010 m. pabaigoje patvirtintų ataskaitų pagrindu per 

2011 m. projektų vykdytojams buvo išmokėta 21 112 505,05 EUR ERPF lėšų.  

Kompiuterizuota duomenų sistema. Per 2011 m. į sukurtą duomenų sistemą buvo 

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

projektų ataskaitas, pasiektus rodiklius ir išmokėtas lėšas, pažymėti Europos Sąjungos Baltijos 

jūros regiono strategiją atitinkantys projektai. Taip pat sistema buvo pildoma techninės pagalbos 

audituotų lėšų duomenimis. Išorinių duomenų sistemos vartotojų patogumui buvo atnaujintas 

išsamus Vartotojo vadovas. 

Informacijos teikimas pagrindinėms Lietuvos ir Lenkijos programą 

įgyvendinančioms institucijoms. Informaciją apie vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus, 

padarytas išlaidas, projektų vertinimą ir įgyvendinimą Sekretoriatas per nustatytus terminus 
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pateikė VRM, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos ir Lenkijos programos JSVK, 

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

metinė įgyvendinimo ataskaita už 2010 m. Taip pat Lietuvos Respublikos finansų ministro 

patvirtintose Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo 

per sieną programos projektų išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka 

atsakingoms institucijoms buvo teikiamos ataskaitos, prognozės, išlaidų deklaracijos ir finansinės 

būklės ataskaitos.  

Informacinės veiklos. Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 15 d. JSVK patvirtintu Lietuvos ir 

Lenkijos programos informacijos ir viešinimo planu, 2011 m. buvo įvykdytos visos plane 

numatytos viešinimo veiklos – 2011 m. birželio 28 d. Piše (Lenkijos Respublika) Sekretoriatas 

surengė Lietuvos ir Lenkijos programos metinį renginį – sporto varžybas „Citius, altius, fortius“, 

renginyje dalyvavo 197 dalyviai, įskaitant 100 jaunuolių iš Alytaus rajono ir Pišo pavieto.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi mokymai ir konsultacijos potencialiems paraiškų 

teikėjams ir projektų vykdytojams – iš viso Lietuvoje ir Lenkijoje surengti 7 mokymo renginiai ir 

konsultacijos, kuriuose dalyvavo 239 asmenys. Taip pat tiek Sekretoriate, tiek Lietuvos ir Lenkijos 

regionuose buvo teikiamos asmeninės konsultacijos projektų vykdytojams projektų įgyvendinimo 

klausimais. 

Buvo leidžiamas elektroninis naujienlaiškis – per 2011 m. išleisti keturi naujienlaiškio 

numeriai. Visa aktuali informacija ir naujienos, įskaitant informaciją apie patvirtintus projektus, jų 

partnerius bei skirtas projektui lėšas, buvo skelbiami Lietuvos ir Lenkijos programos tinklalapyje 

www.lietuva-polska.eu. Atsižvelgus į nepriklausomų vertintojų rekomendacijas, tinklalapis buvo 

atnaujintas – paskelbta svarbiausia Lietuvos ir Lenkijos programos statistika, susisteminta 

informacija projektų vykdytojams ir potencialiems paraiškų teikėjams, nuolat skelbiami 

partnerystės pasiūlymai. 

Viešinant Lietuvos ir Lenkijos programą, buvo parengtas kalendorius su įgyvendinamų 

projektų nuotraukomis ir išleistas leidinys apie visus 37 Lietuvos ir Lenkijos programos 

finansuojamus projektus. Informacija apie pasiekimus ir paskelbtą penktąjį kvietimą teikti 

paraiškas buvo išplatinta regioninėje ir nacionalinėje Lietuvos spaudoje. 

Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 1 947,2 tūkst. Lt, iš jų – 1 770,5 tūkst. 

Lt Europos Sąjungos lėšos (programa 03.153) ir 176,7 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos 

(programa 03.253). Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 

2011 m. Sekretoriatas gavo iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 151,3 tūkst. Lt. 

Sekretoriatas šioms veikloms 2011 m. panaudojo 117,7 tūkst. Lt (kasinės išlaidos).  
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2011 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

 

Per laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdomos Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimo veiklos, numatytos 2011 m. vasario 4 d. sutartyje 

Nr. 1VL-119 tarp VRM ir Sekretoriato.  

Programos įgyvendinimo dokumentų rengimas. Vykdydami pagrindines veiklas, 

Sekretoriato darbuotojai parengė šiuos Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programai įgyvendinti 

reikalingus dokumentus: 2012 m. Programos veiklos planą subsidijoms, 2012 m. Programos 

veiklos planą, 2012 m. Programos informavimo ir viešinimo planą. 2011 m. spalio 13–14 d. buvo 

surengtas JPK posėdis Alytuje, kuriame buvo patvirtinti minėti 2012 m. planai ir Projektų atrankos 

komiteto siūlomi projektai finansavimui gauti. Sekretoriatas užtikrino techninį posėdžio 

aptarnavimą, JPK narių apgyvendinimą posėdžio metu, jų kelionių į posėdį išlaidų kompensavimą 

po posėdžio. Taip pat buvo patikslintas Latvijos, Lietuvos Baltarusijos programos įgyvendinimo 

Sekretoriato procedūrų vadovas, parengtas kompiuterizuotos informacinės sistemos vartotojo 

vadovas. 

Kvietimai teikti paraiškas. 2011 m. vasario 22 d. baigėsi antrasis kvietimas teikti 

paraiškas. Įvertinus gautas paraiškas, nuspręsta daugiau kvietimų neskelbti, kadangi visos turimos 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos lėšos jau yra išskirstytos.  

Paraiškų priėmimo ir jų vertinimo procesas. 2011 m. vasario 22 d. pasibaigus antrajam 

kvietimui teikti paraiškas, buvo gautos ir užregistruotos 162 paraiškos. Sekretoriato darbuotojai 

atliko visų gautų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo bei kokybės vertinimą ir 

vertinimo rezultatus pateikė Projektų atrankos komitetui. Vertinimo rezultatams aptarti Vilniuje 

buvo surengti du Projektų atrankos komiteto posėdžiai – 2011 m. birželio 17 d. ir  2011 m. rugsėjo 

25–26 d.  

Be to, vadovaujantis JPK sprendimu, iki 2011 m. kovo 31 d. Sekretoriatui buvo pateiktos 4 

didelės apimties projektų paraiškos, kurių santraukoms anksčiau jau buvo pritarusi Europos 

Komisija. Sekretoriatas atliko šių projektų vertinimą ir pateikė vertinimo rezultatus JPK, kuris juos 

patvirtino 2011 m. birželio 22 d. Šiam sprendimui 2011 m. rugpjūčio 10 d. pritarė Europos 

Komisija  

Sutarčių rengimas ir pasirašymas. Per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriato darbuotojai 

parengė pirmojo kvietimo metu patvirtintų projektų ir didelės apimties projektų paramos sutarčių 

projektus ir pateikė juos pasirašyti VRM ir paramos gavėjams. Iš viso 2011 m. buvo pasirašyta 14 

paramos sutarčių. Pasirašytų sutarčių pagrindu Sekretoriatas rengė ir teikė VRM avansinio 

mokėjimo prašymus. 2011 m. buvo pateikta 12 avansinių mokėjimo prašymų, 10 iš jų 7 226,8 

tūkst. litų sumai buvo apmokėti 2011 m. 
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Kompiuterizuota informacinė sistema. 2011 m. buvo įdiegta kompiuterizuota 

informacinė sistema, o sukurta skaitmeninė paraiškos forma buvo naudojama antrojo kvietimo 

teikti paraiškas metu. Į kompiuterizuotą informacinę sistemą buvo perkelti visų pateiktų paraiškų 

duomenys, ateityje ji bus naudojama projektų įgyvendinimo duomenims ir rezultatams kaupti, 

apibendrintai informacijai ruošti.  

Informacijos teikimas pagrindinėms Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

įgyvendinančioms institucijoms. Informaciją apie vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus, 

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

Kartu su VRM buvo parengta metinė Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimo 

ataskaita už 2010 m., kuri buvo patvirtinta JPK ir pateikta Europos Komisijai. Europos Komisija 

šią ataskaitą patvirtino 2011 m. rudenį. 

Informacinės veiklos. Visi Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos dokumentai ir 

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

rusų ir anglų kalbomis. Tinklalapis nuolat buvo tobulinamas pagal atliktos komunikacijos paslaugų 

apklausos metu gautus atsiliepimus; buvo išleisti penki elektroninio naujienlaiškio „Mūsų istorija“ 

numeriai.  

2011 m. pradžioje Sekretoriatas surengė informacijos dienas Vilniuje, Minske ir 

Daugpilyje potencialiems paraiškų teikėjams, jose iš viso dalyvavo 264 dalyviai. Be to, 

Sekretoriato darbuotojai surengė du renginius patvirtintų projektų vykdytojams – 2011 m. kovo 

24–25 d. Dubingiuose ir 2011 m. gruodžio 20–21 d. Rezeknėje (Latvijoje). Šiuose renginiuose iš 

viso dalyvavo 273 dalyviai iš visų trijų programoje dalyvaujančių šalių. Sekretoriato darbuotojai 

parengė ir antrojo renginio metu pristatė brošiūrą, skirtą projektų vykdytojams „Kaip kaimynai 

istoriją kūrė, 2 dalis“, kuri buvo išleista 900 egz. tiražu latvių, lietuvių ir rusų kalbomis. 

Sekretoriatas parengė, pagamino ir išplatino pareiškėjams Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programos teritorijos žemėlapį su įgyvendinančių institucijų kontaktine informacija (100 vnt.).     

Interneto svetainėje www.enpi-cbc.eu paskelbta informacija apie visus 14 projektų, kurie 

jau pasirašė paramos sutartis. 

Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 153,7 tūkst. Lt, iš jų – 1 266,7 tūkst. Lt 

Europos Sąjungos lėšos (programa 03.154) ir 153,7 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos 

(programa 03.254). Latvijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 

2011 m. Sekretoriatas gavo Latvijos Respublikos įnašo lėšų 300,0 tūkst. Lt. Sekretoriatas šioms 

veikloms 2011 m. panaudojo 203,5 tūkst. Lt (kasinės išlaidos). 

 

__________________________ 


