
PATVIRTINTA 
 Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro  
2015 m. balandžio 21d.  
įsakymu Nr.1V-299                     

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS 

 
1. VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR 

VEIKLOS REZULTATAS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANAI IR 
PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS 

 
Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) 2014 m. vykdė 

veiklas, numatytas:  

– įstatuose (nauja įstatų redakcija buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-48);  

– Europos Sąjungos (toliau – ES) Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2007–

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

Lenkijos programa) darbo plane 2014 m.;  

– 2007–2013 m. ES finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės 

priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa) darbo plane 2014 m.;  

– pasirašytoje paslaugų sutartyje su Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerija 

dėl 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 steigimo 

Lietuvoje;  

– kasmet pasirašomose sutartyse dėl Lietuvos ir Lenkijos programos ir Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimo aptarnavimo.  

Visos sutartyse ir darbo planuose numatytos veiklos buvo įvykdytos, numatyti rodikliai – 

pasiekti. 

Sekretoriatas 2014 m. savo veikloje vadovavosi 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 2014−2015 m., patvirtinta Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-142. 

Sekretoriato įstatuose numatyti veiklos tikslai: 
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1. užtikrinti efektyvų ES tarptautinio bendradarbiavimo programų, kuriose dalyvauja 

Lietuva (toliau – ES tarptautinio bendradarbiavimo programos), įgyvendinimą ir atlikti funkcijas, 

nustatytas atitinkamų programų patvirtintuose dokumentuose; 

2. teikti informaciją ES tarptautines bendradarbiavimo programas įgyvendinančioms 

institucijoms, šių programų stebėsenos ir valdymo ir kitiems komitetams apie programų 

įgyvendinimą, pasiekimus, panaudotas lėšas;  

3. teikti fiziniams ir juridiniams asmenims paslaugas ir informaciją, susijusią su ES paramos 

lėšų panaudojimu ES tarptautinių bendradarbiavimo programų projektams (toliau – projektai) 

įgyvendinti. 

Sekretoriato finansiniais metais pasiektas veiklos rezultatas prieš apmokestinimą yra 80 874 

Lt pelnas. 

2015 m. Sekretoriatas savo veiklai planuoja gauti 1 767 661 EUR, iš jų – 1 175 857 EUR 

Europos Sąjungos lėšos, 136 121 EUR – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, 44 628 EUR – 

Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos, 57 924 EUR – Latvijos bendrojo finansavimo lėšos ir 353 131 

EUR – Europos Sąjungos lėšos Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos jungtinio techninio 

sekretoriato padalinio Lietuvoje funkcijoms atlikti. 

 

2. DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠO VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS  

 

Sekretoriate Lietuvos valstybės, kaip savininkės, 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. 

Savininkės kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje buvo lygus jos įnašo vertei. 

 

3. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 
PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

Sekretoriatas 2014 m. savo veiklai gavo 4 461,3 tūkst. Lt, iš jų – 3 024,5 tūkst. Lt Europos 

Sąjungos lėšos, 323,4 tūkst. Lt – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, 154,1 tūkst. Lt – Lenkijos 

bendrojo finansavimo lėšos, 150,0 tūkst. Lt – Latvijos bendrojo finansavimo lėšos ir 809,3 tūkst. Lt 

– Europos Sąjungos lėšos Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos jungtinio techninio sekretoriato 

padalinio Lietuvoje funkcijoms atlikti.  

Finansavimo šaltiniai: 



 3

1. 2014 m. sausio 30 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1S-29 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

Lietuvos ir Lenkijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–

2016 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 03.53), įgyvendinimo aptarnavimo 2014 m. 

užtikrinimo.  

2. 2014 m. sausio 30 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1S-32 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

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

ministerijos 2014–2016 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 03.54), įgyvendinimo 

aptarnavimo 2014 m. užtikrinimo.  

3. 2012 m. gegužės 9 d. buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis Nr. ILPR.03.01.00-72-

005/11-00 (trims metams) tarp Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerijos ir Sekretoriato 

dėl Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos įgyvendinimo.  

Sekretoriatas 2014 m. savo veiklai panaudojo 4 433,7 tūkst. Lt, iš jų – 3 024,5 tūkst. Lt 

Europos Sąjungos lėšos, 323,4 tūkst. Lt – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos, 151,7 tūkst. Lt – 

Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos, 165,0 tūkst. Lt – Latvijos bendrojo finansavimo lėšos ir 769,1 

tūkst. Lt – Europos Sąjungos lėšos Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos jungtinio techninio 

sekretoriato padalinio Lietuvoje funkcijoms atlikti.  

Didžiausią Sekretoriato išlaidų dalį pagal išlaidų rūšis sudarė: išmokėtas darbo užmokestis; 

pajamos natūra, socialinio draudimo išlaidos, medikamentai, ryšių paslaugos, spaudiniai, kitos 

prekės, darbuotojų komandiruotės, patalpų nuomos išlaidos, technikos remontas, kvalifikacijos 

kėlimas, užmokestis samdomiems ekspertams, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos, ilgalaikiam 

turtui įsigyti ir kt. 

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER 
FINANSINIUS METUS 

 

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

nematerialaus turto už 7,3 tūkst. Lt, o ilgalaikio materialaus turto – už 6,0 tūkst. Lt; iš Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programos (programos kodas 03.54) lėšų buvo įsigyta ilgalaikio 

nematerialaus turto už 7,3 tūkst. Lt, o ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo. 

Per 2014 m. buvo nurašyta neeksploatuotino ilgalaikio materialaus turto už 1444,0 Lt 

(fotoaparatas KODAK DX7590).  

 

5. SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ IŠLAIDOS DARBO 
UŽMOKESČIUI 
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Sekretoriato sąnaudos per finansinius metus – 4 353,5 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui per 

ataskaitinius metus buvo priskaityta 2 728,4 tūkst. Lt. 

 

6. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 27 darbuotojai, finansinių metų pabaigoje – 26 

darbuotojai. 2014 m. 11 darbuotojų dirbo su Lietuvos ir Lenkijos programa, 7 darbuotojai – su 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa, 3 darbuotojai – su Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programa. 

Keletas darbuotojų dirbo su keliomis programomis vienu metu: 3 darbuotojai dirbo su Lietuvos ir 

Lenkijos programa bei Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa, 1 darbuotojas dirbo su Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programa bei Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programa, 1 darbuotojas dirbo su 

trimis programomis. 2014 m. Sekretoriate buvo įdarbinti 2 darbuotojai dirbti su Lietuvos ir Lenkijos 

programa. 2014 m. buvo atleisti 3 darbuotojai, iš jų : 1 – dirbęs su Lietuvos ir Lenkijos programa, 2 

– dirbę su Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa.  

 

7. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
 

Sekretoriato valdymo sąnaudos per ataskaitinį finansinį laikotarpį – 3 726,7 tūkst. Lt, iš 

kurių didžiausią dalį sudarė priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 2 

258,5 tūkst. Lt. 

 

8. DUOMENYS APIE VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO 
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

 

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

ataskaitinį laikotarpį direktorei buvo priskaičiuotas darbo užmokestis – 109 926 Lt (iš jų pastovioji 

mėnesinės algos dalis – 76 762 Lt, kintamoji mėnesinės algos dalis – 33 164 Lt). Per ataskaitinį 

laikotarpį taip pat buvo išmokėti komandiruočių dienpinigiai – 4 720 Lt. 

 

9. IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 
UŽMOKESČIUI IR KITOMS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 

Sekretoriatas kolegialių organų neturi. 

 

10. IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU DALININKU SUSIJUSIEMS 
ASMENIMS 
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Sekretoriatas neturėjo išlaidų išmokoms su Sekretoriato savininku susijusiems asmenims, 

nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

 

11. KITA INFORMACIJA 
 

2014 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos programą 

 

2014 m. Sekretoriatas vykdė šias Lietuvos ir Lenkijos programos įgyvendinimo veiklas, 

numatytas 2013 m. sausio 30 d. sutartyje Nr. 1S-29: 

1. Rengė Lietuvos ir Lenkijos programai įgyvendinti reikalingus dokumentus. 

2. Rengė ir teikė VRM pasirašyti paramos sutartis atrinktiems projektams bei paramos 

sutarčių pakeitimų projektus. 

3. Vykdė projektų įgyvendinimo priežiūrą, tikrino įgyvendinamų projektų partnerius – 

patikrintas 31 partneris. 

4. Tikrino projektų partnerių prašymus dėl pakeitimų projektuose ir teikė Lietuvos ir 

Lenkijos programos Jungtiniam stebėsenos ir valdymo komitetui (toliau – Komitetui) pasiūlymus 

dėl prašomų pakeitimų – pateiktos rekomendacijos dėl 27 projektų esminių prašymų, išnagrinėti 27 

prašymai dėl neesminių pakeitimų. 

5. Tikrino ir tvirtino projektų partnerių parengtas jungtines įgyvendinimo ataskaitas – 

patvirtintos 95 jungtinės įgyvendinimo ataskaitos. 

6. Teikė informaciją ir konsultacijas projektų partneriams projektų įgyvendinimo 

klausimais, surengė 2 seminarus patvirtintų projektų partneriams Lietuvoje ir Lenkijoje. 

7. Užtikrino kompiuterizuotos informacinės sistemos veiklą bei reikalingų duomenų 

kaupimą joje. 

8. Per nustatytus terminus teikė informaciją apie Lietuvos ir Lenkijos programos 

įgyvendinimą atsakingoms institucijoms. 

9. Parengė ir pateikė VRM ir Komitetui metinės Lietuvos ir Lenkijos programos 

įgyvendinimo projektą. 

10. Surengė Komiteto posėdį, parengė medžiagą jam. 

11. Vykdė veiklas, susijusias su pasirengimu kitam programavimo laikotarpiui – surengė 

penkis darbo grupės posėdžius, parengė medžiagą jiems. 

12. Įgyvendino Lietuvos ir Lenkijos programos informacijos ir viešinimo plane 2014 m. 

numatytas veiklas – surengė Europos bendradarbiavimo dienos minėjimui skirtas veiklas, surengė 

Lietuvos ir Lenkijos programos baigiamąją konferenciją, išleido leidinį apie Lietuvos ir Lenkijos 

programos projektus ir išleido DVD apie projektų pasiekimus, išleido keturis naujienlaiškio 
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„Lietuva-Polska express“ numerius, nuolat skelbė aktualią informaciją tinklalapyje www.lietuva-

polska.eu. 

13. Parengė ir pateikė Komitetui tvirtinti Lietuvos ir Lenkijos programos darbo planą ir 

informacijos ir viešinimo planą 2015 m. 

14. Vykdė projektų pažeidimų kontrolę ir teikė informaciją apie pažeidimus atsakingoms 

institucijoms. 

Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo 1 925,4 tūkst. Lt asignavimų (kasinės išlaidos), iš jų – 1 786,3 tūkst. 

Lt Europos Sąjungos lėšos (03.53 programa, 1.3.3.1.19 finansavimo šaltinis) ir 139,1 tūkst. Lt 

bendrojo finansavimo lėšos (03.53 programa, 1.2.3.1.19 finansavimo šaltinis).  

Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2014 m. 

Sekretoriatas gavo iš Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerijos 154,1 tūkst. Lt ir naudojo 

2013 m. gauto finansavimo likutį. Sekretoriatas šioms veikloms 2014 m. panaudojo 151,7 tūkst. Lt 

(kasinės išlaidos).  

Ateinančių finansinių metų planai ir prognozės. 2015 m. Sekretoriatas planuoja tęsti 

veiklas, numatytas šios programos darbo plane 2015 m., susijusias su projektų įgyvendinimo 

priežiūra, pasiektų rezultatų viešinimu, ir pasirengti Lietuvos ir Lenkijos programos uždarymo 

veikloms. Taip pat numatoma aktyviai dalyvauti naujos 2014–2020 m. Lietuvos ir Lenkijos 

programos parengimo veiklose, informuoti Lietuvos ir Lenkijos organizacijas apie galimybę 

pasinaudoti šios programos parama. Šioms veikloms Sekretoriatas 2015 m. planuoja gauti iš 

Lietuvos Respublikos biudžeto 660 333 EUR, iš jų – 596 617 EUR Europos Sąjungos lėšos, 63 716 

EUR – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos. 

  

2014 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

 

2014 m. Sekretoriatas vykdė šias Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimo 

veiklas, numatytas 2014 m. sausio 30 d. sutartyje Nr. 1S-32 tarp VRM ir Sekretoriato:  

1. Rengė ir VRM pateikė pasirašyti paramos sutarčių pakeitimus – parengti 66 pakeitimai. 

2. Nagrinėjo ir tvirtino projektų prašymus neesminiams pakeitimams. 

3. Tikrino projektų vykdytojų teikiamas pažangos ataskaitas – patikrintos 72 ataskaitos. 

4. Tikrino ir tvirtino tarpines ir galutines projektų ataskaitas – patvirtinta ir pateikta VRM 31 

ataskaita, jų pagrindu projektų vykdytojams išmokėta 7 141 273,94 EUR suma. 

5. Tikrino ir teikė VRM projektų paraiškas dėl avansinių mokėjimų – pateiktos 6 paraiškos, 

pagal jas išmokėta 2 035 422,11 EUR suma. 
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6. Kaupė ir pagrindinėms Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos institucijoms per 

nustatytus terminus pateikė informaciją apie įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas. 

7. Rengė Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos metinės programos projektą, pateikė 

programą tvirtinti Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos priežiūros komitetui. 

8. Teikė konsultacijas paramos gavėjams Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos 

įgyvendinimo klausimais, surengė konsultacijų dienas visose trijose šalyse. 

9. Įgyvendino Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos informacijos ir viešinimo plane 

numatytas veiklas – surengė įvairių šalių žurnalistams turą po įgyvendinamus projektus ir taip 

paminėjo Europos dieną, surengė Europos bendradarbiavimo dienos paminėjimo veiklas, sukūrė 

DVD apie Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos projektų pasiekimus, išleido leidinį apie 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos projektus, išspausdino 13 straipsnių apie Latvijos, 

Lietuvos, Baltarusijos programos pasiekimus Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos nacionalinėje ir 

regioninėje spaudoje, pristatė programą internetiniuose trijų šalių naujienų portaluose, platino 

pranešimus spaudai, parengė ir išsiuntinėjo adresatams keturis naujienlaiškio „Mūsų istorija“ 

numerius, nuolat skelbė aktualią informaciją tinklalapyje www.enpi-cbc.eu. 

10. Vykdė veiklas, susijusias su pasirengimu kitam programavimo laikotarpiui – surengė tris 

programavimo darbo grupės posėdžius, parengė medžiagą jiems, įvykdė būtinus paslaugų pirkimus. 

Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo 1 422,5 tūkst. Lt asignavimų (kasinės išlaidos), iš jų – 1 238,2 tūkst. 

Lt Europos Sąjungos lėšos (03.54 programa, 1.3.3.1.20 finansavimo šaltinis) ir 184,3 tūkst. Lt 

bendrojo finansavimo lėšos (03.54 programa, 1.2.3.1.20 finansavimo šaltinis). 

Latvijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2014 m. 

Sekretoriatas gavo Latvijos Respublikos įnašo lėšų – 150 tūkst. Lt bei naudojo 2013 m. gauto 

finansavimo likutį. Sekretoriatas šioms veikloms 2014 m. panaudojo 165,0 tūkst. Lt (kasinės 

išlaidos). 

Ateinančių finansinių metų planai ir prognozės. 2015 m. Sekretoriatas planuoja tęsti 

veiklas, numatytas patvirtintame šios programos darbo plane 2015 m., susijusias su projektų 

įgyvendinimo priežiūra, pasiektų rezultatų viešinimu, ir pasirengti Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programos uždarymo veikloms. Taip pat numatoma aktyviai dalyvauti naujos 2014–2020 m. 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos parengimo veiklose, informuoti Latvijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos organizacijas apie galimybę pasinaudoti šios programos parama. Šioms veikloms 

Sekretoriatas 2015 m. planuoja gauti iš Lietuvos Respublikos biudžeto 651 645 EUR, iš jų – 

579 240 EUR Europos Sąjungos lėšos, 72 405 EUR – Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos. 

 

2014 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programą 
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2014 m. buvo vykdomos šios Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos įgyvendinimo veiklos, 

numatytos 2012 m. gegužės 9 d. sutartyje Nr. ILPR.03.01.00-72-005/11-00 tarp Lenkijos 

Respublikos regioninės plėtros ministerijos ir Sekretoriato: 

1. Padėjo projektų vykdytojams iš Lietuvos parengti projektų prašymus projektų 

pakeitimams. 

2. Padėjo projektų vykdytojams iš Lietuvos parengti ir pateikti keturių mėnesių, tarpines ir 

galutines ataskaitas. 

3. Dalyvavo projektų patikrose ir stebėsenos vizituose Lietuvoje. 

4. Surengė mokymus projektų vykdytojams Jurbarke ir Klaipėdoje ir suorganizavo Europos 

bendradarbiavimo dienai skirtą Europos bendradarbiavimo bėgimą Nidoje. 

5. Išspausdino programos pasiekimus pristatančius straipsnius ir skelbimus Lietuvos 

regioninėje spaudoje bei internetinėje žiniasklaidoje. 

6. Parengė 4 naujienlaiškio „LT-PL-RU Telegrama“ numerius. 

Patirtos išlaidos. Sekretoriatas ataskaitiniu laikotarpiu iš viso panaudojo 769,1 tūkst. Lt, 

kurių 100 proc. sudaro Europos Sąjungos lėšos, skirtos Sekretoriatui Lenkijos Respublikos 

regioninės plėtros ministerijos.  

Ateinančių finansinių metų planai ir prognozės. 2015 m. Sekretoriatas planuoja tęsti 

veiklas, numatytas pasirašytoje paslaugų sutartyje, konsultuoti projektų vykdytojus, vykdyti 

projektų patikras vietoje, surengti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos renginį, skirtą Europos 

bendradarbiavimo dienai paminėti, parengti straipsnius apie šios programos projektų pasiekimus. 

Šioms veikloms Sekretoriatas 2015 m. planuoja gauti 353 131 EUR Europos Sąjungos lėšų.   

 

  __________________________ 

 


