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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS INTERREG JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 
2006 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

Viešoji įstaiga INTERREG jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas), kurios 
pagrindinis tikslas – techniškai įgyvendinti Kaimynystės programą tarp Lietuvos, Lenkijos ir 
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities (toliau – Kaimynystės programa), 2006 metais tęsė veiklą, 
pradėtą vykdyti 2005 metais. Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 15 darbuotojų, finansinių 
metų pabaigoje Sekretoriate dirbo 12 darbuotojų. Sekretoriato steigėja yra Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM). Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje VRM buvo 
vienintelė Sekretoriato dalininkė. 2006 m. gruodžio 31 d. Sekretoriato dalininkės (VRM) įnašo 
vertė sudarė 21445 litus: 1000 litų – piniginis įnašas, 20445 litai – įnašas ilgalaikiu materialiuoju ir 
nematerialiuoju turtu. 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 ir Sekretoriato įstatais. Sekretoriato veiklos laikotarpis – iki 2008 m. gruodžio 31 
d. Sekretoriato buveinė – Šv. Ignoto g. 5, LT-01120 Vilnius. 

Sekretoriato veiklos tikslai yra: 
 1. atlikti Kaimynystės programos jungtinio techninio sekretoriato funkcijas, nustatytas 
pagrindiniame Kaimynystės programos programiniame dokumente (angl. Community Initiative 
Programme); 
 2. techniškai užtikrinti Kaimynystės programos įgyvendinimą, teikiant informaciją ir 
ataskaitas apie Kaimynystės programos įgyvendinimą Kaimynystės programos vadovaujančiajai 
institucijai – VRM, Kaimynystės programos mokėjimo institucijai – Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijai , Kaimynystės programos jungtiniam priežiūros ir valdymo komitetui (toliau – JPVK);  
 3. užtikrinti, kad Kaimynystės programos galutiniai naudos gavėjai, įgyvendindami 
projektus, laikytųsi taisyklių, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų naudojimą, ir 
Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG reikalavimų. 
 4. užtikrinti PHARE 2003 metų bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione 
programos (toliau – PHARE 2003 BAS programa) sėkmingą įgyvendinimą. 

 
Kaimynystės programa. 2006 m. kovo 2 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-62 (toliau – 

Sutartis) tarp VRM ir Sekretoriato dėl Kaimynystės programos, numatytos VRM 2005–2007 metų 
strateginiame veiklos plane (programos kodas 60.8), techniško įgyvendinimo užtikrinimo 2006 m. 
laikotarpiu. Pagal Sutartį Sekretoriatui buvo skirta 3995,6 tūkst. litų (3522,3 tūkst. litų – ES lėšos ir 
473,3 tūkst. litų – bendrojo finansavimo lėšos). Be to, 2005 m. lapkričio 8 d. Europos Bendrija, 
atstovaujama Europos Bendrijų Komisijos (toliau – Komisija), Rusijos Federacijos Vyriausybės 
vardu su Sekretoriatu sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 2005/108-573 dėl Europos Bendrijos 
išorinių veiksmų (Service Contract for European Community External actions) (toliau – Sutartis su 
Europos Bendrija), pagal kurią Sekretoriatas įsipareigojo techniškai įgyvendinti Kaimynystės 
programos dalį, finansuojamą Techninės pagalbos Nepriklausomų valstybių sandraugos šalims 
programos (toliau – TACIS programa)  lėšomis, ir informuoti Komisiją apie Kaimynystės 
programos dalies, finansuojamos iš TACIS programos lėšų, įgyvendinimą bei savo funkcijų 
vykdymą Sutartyje su Europos Bendrija nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Sutarties su Europos 
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Bendrija įgyvendinimas buvo tęsiamas 2006 m. laikotarpiu. Pagal Sutartį su Europos Bendrija 
Sekretoriato veikloms yra skirta 75 000 eurų (258 960 litų).  

2006 m. Sekretoriatas vykdė šias veiklas: 
Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Sekretoriatas, bendradarbiaudamas su 

VRM Regioninės politikos departamentu ir Kaimynystės programą įgyvendinančiomis Lenkijos 
Respublikos institucijomis, surengė tris JPVK posėdžius. 

Rengiantis posėdžiams ir įgyvendinant šių posėdžių nutarimus, buvo parengti ir patvirtinti 
šie Kaimynystės programos įgyvendinimui būtini dokumentai ir procedūros: papildytas 
Kaimynystės programos JPVK darbo reglamentas, pakeistas Techninės pagalbos biudžetas 2006–
2008 m. laikotarpiui, Sekretoriato darbo planas 2007 metams, techninės pagalbos lėšų panaudojimo 
Lenkijoje ataskaitų teikimo formos, Informacijos ir viešinimo planas 2007 metams, patikslintas 
Kaimynystės programos vadovas (gairės paraiškų teikėjams), Pažangos ataskaitos forma, Gairės 
ataskaitų rengėjams, Pažangos ataskaitos ir mokėjimo prašymo tikrinimo lapai, patikrų vietoje 
tikrinimo lapai, pakeitimo prašymo tipinė forma, pakeitimo vertinimo forma. 

Paraiškų priėmimo ir jų vertinimo procesas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimamos 
paraiškos Kaimynystės programos finansavimui gauti. Iš viso per laikotarpį iki 2006 m. gruodžio 31 
d. buvo gauta 180 projektinių paraiškų. Visos šios paraiškos buvo surinktos, užregistruotos ir 
Sekretoriato darbuotojų įvertintos, vertinimo rezultatai buvo pateikti JPVK nariams. Sprendimai dėl 
įvertintų paraiškų buvo priimti 2006 metais – nutarta Kaimynystės programos lėšomis finansuoti 
102 projektus. Per 2006 metus projektų finansavimui buvo paskirstyta 18,39 mln. Europos 
regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšų ir 4,80 mln. TACIS lėšų, t.y. buvo paskirstyta beveik 
98% ERPF lėšų, o TACIS programos lėšų likutis bus baigtas skirstyti 2007 metais. Informacija apie 
pateiktas paraiškas, projektų partnerius, prašomas lėšas ir jų šaltinius, planuojamus pasiekti 
rezultatus buvo nuolat kaupiama ir sisteminama Sekretoriate. 

Paramos sutarčių pasirašymas. Galutinai suderinus tipinės paramos sutarties formą tarp 
Kaimynystės programoje dalyvaujančių Lietuvos ir Lenkijos institucijų 2006 m. buvo pradėtas 
paramos sutarčių pasirašymo procesas. Per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriatas parengė ir pateikė 
VRM pasirašyti 48 paramos sutartis. 

Informacinės veiklos (vykdytos laikantis JPVK patvirtinto 2006 m. Komunikacijos 
veiksmų plano): 

Interneto svetainė. 2005 m. sukurtame Kaimynystės programos tinklalapyje 
www.interreg3a.org buvo nuolat atnaujinama informacija apie Kaimynystės programą, Sekretoriato 
organizuojamus renginius, tinklalapyje buvo talpinami Kaimynystės programos įgyvendinimui 
būtini dokumentai. Minėtas tinklalapis veikė keturiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų ir anglų. 

Spauda. Kaliningrado regiono spaudoje buvo išspausdinti kvietimai teikti paraiškas (2006-
04-11 ir 2006-08-21). Pranešimai apie JPVK posėdžius ir jų rezultatus buvo išsiųsti įvairioms 
masinės informacijos priemonėms (publikuota naujienų agentūros UAB „BNS“ ir www.delfi.lt 
interneto svetainėse). 

Radijas. Sekretoriato darbuotojai davė interviu apie Kaimynystės programą Alytaus 
regioninei stočiai „FM 99“ (2006-01-19) ir Vilniaus regiono radijui lenkų kalba „Znad Wilii“ 
(2006-01-25). 

Elektroninis biuletenis pradėtas leisti 2005 m. rugsėjo pradžioje, leidžiamas kas dvi / tris 
savaites ir platinamas suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms. Iki 2006 m. gruodžio 31 d. 
išėjo 15 elektroninio biuletenio numerių (per 2006 metus – 10 numerių). 

Seminarai. Sekretoriatas Kaimynystės programos teritorijoje surengė 16 regioninių 
seminarų, 1 partnerių paieškos forumą, 3 tarptautinius pagrindinių partnerių seminarus, 1 TACIS 
įvadinę konferenciją. Šiuose renginiuose iš viso dalyvavo 1132 žmonės. 

Patirtos išlaidos. Visų išvardytų veiklų finansavimui Sekretoriatas ataskaitiniu laikotarpiu 
iš VRM gavo ir panaudojo 1 480,0 tūkst. litų asignavimų (kasinės išlaidos), iš jų 1 274,0 tūkst. litų 
– ES lėšos (kodas 60.81), 206,0 tūkst. litų – bendrojo finansavimo lėšos (kodas 60.82). Panaudojant 
šias lėšas, buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 70,3 tūkst. litų. 

http://www.interreg3a.org/
http://www.delfi.lt/
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Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2006 m. 
Sekretoriatas asignavimų iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos negavo. Sekretoriatas iš 2005 
m. gautų Lenkijos bendrojo finansavimo lėšų ataskaitiniu laikotarpiu iš viso panaudojo 218,0 tūkst. 
litų asignavimų (kasinės išlaidos).  

Veiklos, finansuojamos TACIS programos lėšomis. Įdarbintas Sekretoriato pagrindinis 
ekspertas Kaliningrade konsultavo potencialius paraiškų teikėjus (konsultacijos suteiktos beveik 90 
institucijų) projektų rengimo klausimais, dalyvavo vertinant pateiktas paraiškas (buvo pateiktos 99 
paraiškos, finansuotinos TACIS programos lėšomis, iš jų 45 patvirtintos ir 2 įtrauktos į rezervo 
sąrašą), teikė informaciją apie Kaimynystės programos rezultatus Rusijos Federacijos institucijoms, 
organizavo jų dalyvavimą JPVK posėdžiuose, vertė Kaimynystės programos dokumentus į rusų 
kalbą. Visi informaciniai renginiai (buvo suorganizuoti 6 seminarai / mokymai, parengtos 6 
prezentacijos, duoti 3 interviu) ir skelbimai Kaliningrado srities regioninėje spaudoje buvo 
finansuojami TACIS programos lėšomis. 

Patirtos išlaidos. Pagal Sutartį su EB ataskaitiniu laikotarpiu Sekretoriatas gavo 53,9 tūkst. 
litų iš Europos Komisijos (2005 m. buvo gauta 155,4 tūkst. litų). Išlaidos iš TACIS lėšų 2006 
metais – 134,1 tūkst. litų. 

 
PHARE 2003 BAS programa. Sekretoriatas, VRM ir viešoji įstaiga Centrinė projektų 

valdymo agentūra (toliau – CPVA), vadovaudamiesi 2003 m. gruodžio 24 d. pasirašytu Finansiniu 
memorandumu dėl 2003 m. bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programos Nr. 
2003/005-877 įgyvendinimo, sudarė sutartį (2005 m. gegužės 18 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 
2003/005-877.01.01.0001 (toliau – paslaugų teikimo sutartis), pagal kurią Sekretoriatas (Paslaugų 
teikėjas) įsipareigojo užtikrinti PHARE 2003 BAS programos sėkmingą įgyvendinimą ir informuoti 
VRM (Paramos gavėjas) ir CPVA (Perkančioji organizacija) apie PHARE 2003 BAS programos 
įgyvendinimą bei savo funkcijų vykdymą paslaugų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
tvarka. Bendra paslaugų teikimo sutarties kaina – 209 975,00 eurų (725 001,68 litų). 

Per 2006 metus (sausio–lapkričio mėn.) atliktos tokios pagrindinės PHARE 2003 BAS 
programos veiklos: 
 Subsidijų sutarčių įgyvendinimas. Įgyvendindamas šią veiklą, Sekretoriatas 2006 metais 
paramos gavėjams teikė informaciją ir konsultacijas subsidijų sutarčių įgyvendinimo, įvadinių, 
ketvirtinių ir galutinių ataskaitų rengimo, išankstinių ir galutinių mokėjimo prašymų pildymo, 
viešųjų pirkimų vykdymo, įgyvendinant projektus, ir kitais klausimais.  
 2006 metų pradžioje su CPVA bei VRM buvo suderintos tipinės ketvirčio ataskaitų ir 
galutinių ataskaitų formos bei projektų patikros vietoje lapai. Vykdydami projektų priežiūrą, 
Sekretoriato darbuotojai tikrino projektų įvadines, ketvirčio bei galutines ataskaitas ir teikė jas 
tvirtinti PHARE 2003 BAS programos administravimo priežiūros komitetui. Per 2006 metus buvo 
suorganizuota 13 šios programos administravimo priežiūros komiteto posėdžių, kurių metu buvo 
patvirtintos 28 įvadinės ataskaitos, 28 I ketvirčio ataskaitos, 23 II ketvirčio ataskaitos, 14 III 
ketvirčio ataskaitų ir 28 galutinės ataskaitos. Sekretoriato darbo pabaigoje (iki 2006 m. lapkričio 30 
d.) visos galutinės projektų įgyvendinimo ataskaitos buvo perduotos Paramos gavėjui. 
 Be to, buvo atliekamos projektų patikros vietoje. Visi smulkieji projektai (iš viso 19 
projektų) buvo patikrinti vietoje vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį, o investiciniai 
projektai (9 projektai) buvo patikrinti vietoje po 2 kartus. 
 Projektų įgyvendinimo pabaigoje, 2006 m. rugsėjo 18 d., Sekretoriatas organizavo ir 
pravedė mokomąjį seminarą paramos gavėjams, skirtą galutinių ataskaitų pildymo klausimams. 
Seminare dalyvavo 60 dalyvių. 
 Informacijos apie PHARE 2003 BAS programos pažangą ir paslaugų sutarties 
įgyvendinimą teikimas. Įgyvendindamas šią veiklą, Sekretoriatas kas mėnesį rengė ir Paramos 
gavėjui teikė mėnesio ataskaitas, kas ketvirtį buvo teikiamos ketvirčio ataskaitos, projekto vykdymo 
pabaigoje parengta ir pateikta galutinė projekto vykdymo ataskaita (iš viso per 2006 metus buvo 
parengtos 5 ketvirčio ataskaitos ir viena galutinė projekto vykdymo ataskaita). 
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 PHARE 2003 BAS programos vykdymo eiga ir informacija apie finansuojamus ir 
įgyvendinamus projektus 2006 m. rugpjūčio 23 d. buvo pristatyta PHARE 2003 BAS programos 
Valdymo komitetui. 
 Viešinimas. Visa su PHARE 2003 BAS programos įgyvendinimu susijusi informacija 
(ataskaitų formos, kvietimai į renginius, seminarų medžiaga, informacija apie PHARE 2003 BAS 
programos viešinimo reikalavimus ir pan.) buvo paskelbta Sekretoriato interneto svetainėje 
www.interreg3a.org.  

PHARE 2003 BAS programos pabaigoje buvo parengtas leidinys apie visas Lietuvoje 
vykdytas PHARE BAS programas, sėkmingiausiai įgyvendintus projektus ir jų įgyvendinimo metu 
pasiektus rezultatus, kuris 2006 m. lapkričio 23 d. buvo išleistas 200 egzempliorių tiražu. PHARE 
2003 BAS programos rezultatai ir minėtas leidinys buvo pristatyti baigiamojoje konferencijoje, 
vykusioje 2006 m. lapkričio 23 d.. Vilniuje, joje dalyvavo 58 dalyviai. 

Patirtos išlaidos. Pagal paslaugų teikimo sutartį ataskaitiniu laikotarpiu Sekretoriatas gavo 
225,0 tūkst. litų iš CPVA. Išlaidos iš PHARE 2003 BAS programos lėšų 2006 metais buvo 289,6 
tūkst. litų. PHARE 2003 BAS programos įgyvendinimas baigėsi 2006 m. lapkričio 30 d. Pagal 
paslaugų teikimo sutartį 2006 m. gruodžio 31 d. CPVA Sekretoriatui buvo skolinga 79,5 tūkst. litų. 
Sekretoriatui iš PHARE 2003 BAS programos lėšų liko apmokėti 72,2 tūkst. litų skolą. 
 
 

__________ 

http://www.interreg3a.org/

