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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 
2007 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

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

tikslas ataskaitiniu laikotarpiu – teikti techninę pagalbą įgyvendinant Kaimynystės programą tarp 

Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities (toliau – Kaimynystės programa), 

2007 metais toliau vykdė veiklas, numatytas Sekretoriato įstatuose ir 2006 m. spalio 25 d. 

Programos jungtinio priežiūros ir valdymo komiteto (toliau – Komitetas) patvirtintame 

Sekretoriato darbo plane 2007 metams. 

Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 12 darbuotojų, finansinių metų pabaigoje – 

15 darbuotojų (14 darbuotojų išlaikymo išlaidos yra finansuojamos Europos regioninės plėtros 

fondo (toliau – ERPF) ir nacionalinio bendrojo finansavimo lėšomis, 1 darbuotojo – TACIS 

programos techninės pagalbos lėšomis). Sekretoriato steigėja yra Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerija (toliau – VRM). Finansinių metų pradžioje ir pabaigoje VRM buvo vienintelė 

Sekretoriato dalininkė. 2007 m. gruodžio 31 d. Sekretoriato dalininkės (VRM) įnašo vertė sudarė 

21 445 litus: 1 000 litų – piniginis įnašas, 20 445 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. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. 

gruodžio 28 d.  įsakymu Nr. 1V-451 buvo patvirtinta nauja Sekretoriato įstatų redakcija, 

nustatanti ilgesnį veiklos laikotarpį (iki 2015 m. gruodžio 31 d.), pavadinimo keitimą (vietoj 

viešosios įstaigos INTERREG jungtinio techninio sekretoriato viešoji įstaiga Jungtinis techninis 

sekretoriatas), veiklos tikslus. Sekretoriato buveinė – Šv. Ignoto g. 5, LT-01120 Vilnius.  

Sekretoriato veiklos tikslai yra: 

1. atlikti Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos 

Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės programos, Europos Sąjungos Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslo 2007–2013 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 

veiksmų programos ir 2007–2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos 
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kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per 

sieną programų (toliau – programos) jungtinio techninio sekretoriato funkcijas, numatytas 

programų pagrindiniuose programiniuose dokumentuose;  

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

programų įgyvendinimą programų vadovaujančiajai institucijai (VRM), programų mokėjimo 

arba sertifikuojančiajai institucijai (Lietuvos Respublikos finansų ministerijai), programų 

priežiūros, valdymo ir vertinimo komitetams;  

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

reglamentuojančių Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimą, nuostatų.  

Siekiant užtikrinti Kaimynystės programos, numatytos VRM 2005–2007 m. 

strateginiame veiklos plane (programos kodas 60.8), techninį įgyvendinimą 2007 metais, tarp 

VRM ir Sekretoriato 2007 m. sausio 31 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-53 (toliau – 

Finansavimo sutartis). Be to, 2005 m. lapkričio 8 d. Europos Bendrija, atstovaujama Europos 

Bendrijų Komisijos, su Sekretoriatu sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 2005/108-573 dėl 

Europos Bendrijos išorinių veiksmų (angl. Service Contract for European Community External 

actions) (toliau – Sutartis su Europos Bendrija Nr. 2005/108-573), 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. Šios sutarties galiojimo terminas 2006 m. rugsėjo 4 d. šalių 

sutarimu buvo pratęstas iki 2007  m.  kovo 7 d.   Pagal  Sutartį su Europos  Bendrija  Nr. 

2005/108-573  Sekretoriato  veikloms  buvo  skirta 75 000 eurų (258 960 litų). Pasibaigus šiai 

sutarčiai, 2007 m. balandžio 16 d. Europos Bendrija, atstovaujama Europos Bendrijų Komisijos, 

su Sekretoriatu sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 2007/132-813 dėl Europos Bendrijos išorinių 

veiksmų (toliau – Sutartis su Europos Bendrija Nr. 2007/132-813), kurios nuostatos ir 

Sekretoriato įsipareigojimai yra analogiški pirmosios sutarties nuostatoms ir įsipareigojimams. 

Pagal Sutartį su Europos Bendrija Nr. 2007/132-813, kuri galioja iki 2008 m. spalio 16 d., 

Sekretoriato veikloms yra skirta 150 000 eurų (517 920 litų).  

 

2007 m. Sekretoriato veiklos, finansuojamos ERPF ir bendrojo finansavimo lėšomis 

 

Per laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., bendradarbiaujant su 

VRM Regioninės politikos departamentu bei Kaimynystės programą įgyvendinančiomis 

Lenkijos Respublikos institucijomis, buvo surengti trys Komiteto posėdžiai: 2007 m. vasario 21–
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22 d. Kaliningrade (Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis), 2007 m. birželio 14 d. Vilniuje ir 

2007 m. spalio 16–17 d. Augustave (Lenkijos Respublika). 

Dokumentų ir procedūrų rengimas. Ruošiantis Komiteto posėdžiams ir įgyvendinant 

šių posėdžių nutarimus, buvo parengti šie Kaimynystės programos įgyvendinimui būtini 

dokumentai: naujas gairių projekto vykdytojams (ataskaitų rengimo ir teikimo klausimais) 

variantas, išverstas į lietuvių ir lenkų kalbas, naujas techninės pagalbos biudžetas, raštiškai 

priimti Komiteto sprendimai (per ataskaitinį laikotarpį rašytinės procedūros metu buvo priimti 48 

sprendimai), Pagrindinio programinio dokumento (angl. Community Initiative Programme) ir 

Kaimynystės programos priedo (angl. Programme Complement) pakeitimai, informacijos ir 

viešinimo planas 2008 metams, parengta ir pateikta VRM informacija, reikalinga 2006 m. 

Kaimynystės programos metinei įgyvendinimo ataskaitai.  

Paraiškų priėmimo ir jų vertinimo procesas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įvertinta 

30 paskutiniųjų 2006 metais gautų paraiškų; naujos paraiškos Kaimynystės programos 

finansavimui gauti nebebuvo priimamos. Vertinimo rezultatai buvo pateikti Komitetui svarstyti 

2007 m. vasario 21 d. vykusio posėdžio metu. Iš 30 įvertintų paraiškų 12 paraiškų buvo atrinkta 

finansuoti, numatant tam skirti 3,4 mln. eurų TACIS lėšų. Taip pat šio posėdžio metu buvo 

paskirstytas 0,6 mln. ERPF lėšų likutis dviem naujiems projektams finansuoti ir skirtos 

papildomos lėšos devynių projektų įgyvendinimui.  

Informacija apie pateiktas paraiškas, projektų partnerius, projektų prašomas lėšas bei jų 

šaltinius, planuojamus pasiekti rezultatus buvo nuolat kaupiama ir sisteminama Sekretoriate, visa 

informacija apie projektų veiklas, atliktus mokėjimus buvo įvesta į Kaimynystės programos 

kompiuterizuotą duomenų bazę. Informacija apie Kaimynystės programos įgyvendinimą buvo 

teikiama vadovaujančiajai programos institucijai, mokėjimo institucijai ir kitoms programą 

įgyvendinančioms atsakingoms institucijoms. 

Paramos sutarčių ir susitarimų dėl jų keitimo rengimas bei pasirašymas. Prieš 

pasirašant paramos sutartis Sekretoriato darbuotojai tikrino, kaip įgyvendinant patvirtintus 

projektus buvo vykdomos finansavimo sprendimuose numatytos sąlygos. Iki 2007 m. pabaigos 

136 projektams Sekretoriato darbuotojai parengė paramos sutartis ir pateikė jas pasirašyti VRM, 

įskaitant 88 sutartis, kurios buvo parengtos ataskaitiniu laikotarpiu (2006 m. buvo parengtos 48 

sutartys). Iš viso 2007 m. buvo pasirašyta paramos sutarčių už 43,68 mln. eurų, iš jų 32,54 mln. 

eurų yra ERPF lėšos. Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu parengti 54 susitarimai dėl paramos 

sutarčių pakeitimo.  

Ataskaitų ir mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas. Per ataskaitinį laikotarpį 

Sekretoriate buvo gauta 270 projektų pažangos ataskaitų. 197 iš jų buvo patikrintos (įskaitant 

atmestas dėl klaidų ir pateiktas pakartotinai) ir patvirtintos, 43 – atmestos. Iš viso per 2007 m. 
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Sekretoriate buvo patvirtinta 6,4 mln. eurų išlaidų (iš jų 1,1 mln. eurų – Lietuvos partnerių ir 5,3 

mln. eurų – Lenkijos partnerių), kurios buvo išmokėtos projektų vykdytojams.  

Projektų patikros vietoje. Vadovaujantis patvirtintu patikrų planu per ataskaitinį 

laikotarpį projektų vadovai patikrino 33 projektus. Be to, Sekretoriato darbuotojai lankėsi 

projektų vykdomuose renginiuose: per ataskaitinį laikotarpį buvo aplankyti 9 projektų renginiai 

Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Informacinės veiklos. Informacines veiklas 2007 m. Sekretoriatas vykdė, 

vadovaudamasis 2006 m. spalio 24 d. patvirtintu Kaimynystės programos informacijos ir 

viešinimo planu 2007 metams. 

Masinės informacijos priemonės. Apie Kaimynystės programos pasiekimus buvo 

siunčiami pranešimai spaudai, kurie pasirodė www.vtv.lt, www.bns.lt ir www.elta.lt interneto 

svetainėse bei kitose masinės informacijos priemonėse. 2007 m. spalio mėn. pateikta informacija 

apie Kaimynystės programos projektus Europos Komisijos regioninio generalinio direktorato 

rengiamam leidiniui „Panorama“. 

Renginiai ir konsultacijos. Svarbiausi informaciniai renginiai 2007 m. buvo du 

informacinių ataskaitų teikimo seminarų ciklai Lietuvos ir Lenkijos regionuose, seminaras 

TACIS projektų vykdytojams Kaliningrade, konferencija TACIS projektų vykdytojams 

Svetlogorske. Pagrindinis Kaimynystės programos rezultatų pristatymo visuomenei renginys – 

2007 m. spalio 24 d. vykusi konferencija Druskininkuose. Šiuose renginiuose dalyvavo 632 

dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos. 

Internetinės priemonės. Siekiant pagerinti informacijos pasiekiamumą internetinėmis 

priemonėmis, buvo toliau tobulinama Kaimynystės programos svetainė www.interreg3a.org, 

tęsiamas Kaimynystės programos elektroninio leidinio lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis 

platinamas. Išleisti 7 šio leidinio numeriai, kurie pasiekė mažiausiai 245 adresatus Lietuvoje, 

Lenkijoje ir Rusijoje. 

Patirtos išlaidos. Visų išvardytų veiklų finansavimui Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš VRM gavo ir panaudojo 1 735,0 tūkst. litų asignavimų (kasinės išlaidos), iš jų 1 

617,7 tūkst. litų – ES lėšos (kodas 60.81), 117,3 tūkst. litų – bendrojo finansavimo lėšos (kodas 

60.82). Panaudojant šias lėšas, buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto už 

187,0 tūkst. litų. 

Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2007 m. 

Sekretoriatas gavo iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 422,2 tūkst. litų. Sekretoriatas savo 

veikloms 2007 metais panaudojo 431,5 tūkst. litų (kasinės išlaidos), įskaitant lėšų likutį, gautą 

2005 metais.   

 

http://www.vtv.lt/
http://www.bns.lt/
http://www.elta.lt/
http://www.interreg3a.org/
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2007 m. Sekretoriato veiklos, finansuojamos TACIS programos lėšomis 

 

2007 m. kovo 7 d. baigėsi Sutarties su Europos Bendrija Nr. 2005/108-573 galiojimo 

laikotarpis, visos joje numatytos veiklos buvo atliktos ir patvirtinta veiklos ataskaita. Pasirašius 

Sutartį su Europos Bendrija Nr. 2007/132-813 2007 m. balandžio 16 d. buvo įdarbinta kita 

Sekretoriato pagrindinė ekspertė Kaliningrade. Per ataskaitinį laikotarpį Kaliningrado srityje 

buvo surengti 2 dideli renginiai – 2007 m. balandžio 25 d. Kaliningrade ir Svetlogorske 

rugpjūčio 29 d., kuriuose dalyvavo 137 dalyviai. Pagrindinė ekspertė dalyvavo 12 projektų 

renginiuose, 7 su projektų vykdymu susijusiuose seminaruose, konsultavo projektų vykdytojus 

projektų vykdymo bei ataskaitų teikimo klausimais (įvyko apie 70 susitikimų su projektų 

dalyviais), teikė informaciją apie Kaimynystės programos rezultatus Rusijos Federacijos 

institucijoms.  

Patirtos išlaidos. Pagal Sutartį su Europos Bendrija Nr. 2005/108-573 ataskaitiniu 

laikotarpiu Sekretoriatas gavo 23,8 tūkst. litų iš Europos Komisijos (2006 m. buvo gauta 53,9 

tūkst. litų). Išlaidos iš TACIS programos lėšų 2007 metais – 33,6 tūkst. litų. 

Pagal Sutartį su Europos Bendrija Nr. 2007/132-813 ataskaitiniu laikotarpiu Sekretoriatas 

gavo 257,4 tūkst. litų iš Europos Komisijos. Išlaidos iš TACIS programos lėšų 2007 metais – 

101,5 tūkst. litų. 

 

__________ 


