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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 
2009 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

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

tikslas – užtikrinti sėkmingą Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir 

Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės programos (toliau – Kaimynystės 

programa), 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 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, 2009 m. toliau vykdė 

veiklas, numatytas Sekretoriato įstatuose, 2008 m. spalio 20–21 d. Lietuvos ir Lenkijos programos 

Jungtinio stebėsenos ir valdymo komiteto (toliau – JSVK) patvirtintame darbo plane 2009 m., 

2009 m. kovo 9–10 d. Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos Jungtinio priežiūros komiteto 

(toliau – JPK) patvirtintame darbo plane 2009 m. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos programos 

įgyvendinimas 2009 m. nebuvo pradėtas. 2009 metais Sekretoriatas taip pat vykdė veiklas, 

numatytas kasmet pasirašomose sutartyse dėl Kaimynystės programos, Lietuvos ir Lenkijos 

programos ir Latvijos, Lietuvos ir 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. 

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.  
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Sekretoriato veiklos tikslai, numatyti įstatuose: 

1. atlikti Kaimynystės programos, Lietuvos ir Lenkijos programos ir Latvijos, Lietuvos ir 

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 mokėjimo arba 

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

3. užtikrinti Kaimynystės 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 keliamus reikalavimus. 

Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 17 darbuotojų, finansinių metų pabaigoje – 19 

darbuotojų. Iš jų 10 darbuotojų dirbo su Lietuvos, Lenkijos programa, 8 darbuotojai dirbo su 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa; 1 darbuotoja, kuri dirbo su Kaimynystės programa iki 

2011 m. gruodžio 26 d. yra išėjusi vaiko priežiūros atostogų. 2009 m. Sekretoriate buvo įdarbinta 

11 naujų darbuotojų, iš jų 7 dirbti su nauja Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programa, 3 dirbti su 

Lietuvos ir Lenkijos programa ir 2 dirbti su Kaimynystės programa. 2009 m. buvo atleisti 9 

darbuotojai, iš jų 7 dirbę su Kaimynystės programa ir 2 dirbę su Lietuvos ir Lenkijos programa. 

2009 m. viena Sekretoriato projektų vadovė-finansininkė, dirbusi su Kaimynystės programa, 

laimėjo atranką ir pradėjo eiti projektų finansininkės pareigas naujoje Latvijos, Lietuvos, 

Baltarusijos programoje. Taip pat viena projektų vadovė pradėjo eiti Lietuvos ir Lenkijos 

programos vadovės pareigas. 

Finansavimo šaltiniai: 

1. 2009 m. kovo 24 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 1VL-73 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

Kaimynystės programos įgyvendinimo 2009 m. užtikrinimo.  

2. 2009 m. sausio 26 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-18 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

Lietuvos ir Lenkijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

2009–2011 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 4.53), įgyvendinimo aptarnavimo 

2009 m. užtikrinimo. 2009 m. spalio 29 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. 1VL-1063 dėl sutarties 

pakeitimo. 
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3. 2009 m. kovo 18 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-70 tarp VRM ir Sekretoriato dėl 

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

ministerijos 2009–2011 m. strateginiame veiklos plane (programos kodas 4.54), įgyvendinimo 

aptarnavimo 2009 m. užtikrinimo. 

4. 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), pagal kurią Sekretoriatas įsipareigojo techniškai 

įgyvendinti Kaimynystės programos dalį, finansuojamą Techninės pagalbos Nepriklausomų 

valstybių sandraugos šalims programos (toliau – TACIS programa) lėšomis, ir informuoti Europos 

Komisiją apie Kaimynystės programos dalies, finansuojamos iš TACIS programos lėšų, 

įgyvendinimą bei savo funkcijų vykdymą Sutartyje su Europos Bendrija nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka. Pagal Sutartį su Europos Bendrija, kuri galiojo iki 2008 m. spalio 15 d. ir vėliau buvo 

pratęsta iki 2009 m. vasario 15 d., pagal kurią Sekretoriato veikloms buvo skirta 150 000 eurų 

(517 920 Lt). 

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

1. Iš Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos (programos kodas 4.54) lėšų buvo įsigyta 

ilgalaikio nematerialaus turto už 32 872 Lt, o ilgalaikio materialaus turto už 26 870 Lt. 

2. Per 2009 ataskaitinius metus buvo nurašyta neeksploatuotino ilgalaikio materialaus turto 

už 4 043 Lt. Iš tos sumos už 2 035 Lt nurašytas telefono ir fakso aparatas HP LaserJet 3380, kuris 

buvo perduotas UAB „EMP recycling“ (2009 m. rugsėjo 28 d. atliekų deklaracija Nr. ADM 

00217) kaip elektroninės įrangos laužas. Kitas nurašytas turtas už 2 008 Lt saugomas Sekretoriate. 

 

2009 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Kaimynystės programą 

 

Veiklos, finansuojamos Europos regioninio plėtros fondo lėšomis ir bendrojo finansavimo 

lėšomis. 

Per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d., Europos Komisijai 

pratęsus Kaimynystės programos projektų įgyvendinimo laikotarpį iki 2009 m. birželio 30 d., o 

techninės pagalbos lėšų naudojimą – iki 2009 m. gruodžio 31 d., buvo vykdomos šios programos 

baigiamosios veiklos ir rengiama baigiamoji ataskaita. Bendradarbiaujant su VRM Regioninės 

politikos departamentu ir Kaimynystės programą įgyvendinančiomis Lenkijos Respublikos 

institucijomis, 2009 m. lapkričio 17 d. Gdanske buvo surengtas 1 (baigiamasis) Kaimynystės 

programos Jungtinio priežiūros ir valdymo komiteto (toliau – JPVK) posėdis, kurio metu JPVK 

nariams buvo pristatytas atliktas Kaimynystės programos veiklos ir rezultatyvumo įvertinimas, 
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Sekretoriato parengtas Kaimynystės programos baigiamosios ataskaitos projektas, aptarti 

Kaimynystės programos uždarymo darbai. Po šio renginio buvo surengta spaudos konferencija. 

Projektų įgyvendinimo pakeitimai. Įvertinus nepanaudotą Kaimynystės programos lėšų 

likutį, 2009 m. vasario – kovo mėnesiais buvo atlikta įgyvendintų projektų apklausa ir, įvertinus 

poreikį, papildomas finansavimas buvo skirtas 22 projektams, tuo pačiu pratęsiant įgyvendinimo 

laikotarpį 2 projektams. 2009 m. birželio 4 d. JPVK patvirtino dar 4 projektų įgyvendinimo 

laikotarpio pratęsimą. Šių sprendimų pagrindu buvo parengti ir pateikti VRM pasirašyti 28 

susitarimai dėl sutarčių pakeitimo.  

Ataskaitų ir mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas. Per ataskaitinį laikotarpį 

buvo tikrinamos, tvirtinamos ir teikiamos VRM pagrindinių projektų partnerių pateiktos projektų 

įgyvendinimo tarpinės ir galutinės pažangos ataskaitos bei mokėjimo paraiškos. Per 2009 m. 

Sekretoriatas patikrino ir patvirtino 63 ataskaitas, bendra patvirtintų ataskaitų suma – 9 403 928,26 

EUR, iš kurių –  7 001 527,05 EUR – Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF) lėšos.  

Ataskaitiniu periodu taip pat buvo rengiamos ir teikiamos paraiškos vadovaujančiajai 

institucijai dėl lėšų pervedimo Lietuvos pagrindiniam arba finansiniam projekto partneriui. Iš viso 

per 2009 m. buvo parengtos ir pateiktos 46 paraiškos vadovaujančiajai institucijai, kurių pagrindu 

Lietuvos partneriams per 2009 m. buvo išmokėta 3 843 047,01 EUR ERPF lėšų. Iš viso per 

2009  m. (įskaitant paraiškas vadovaujančiai institucijai parengtas 2008 m. pabaigoje) Lietuvos 

partneriams buvo išmokėta 4 668 391,91 EUR ERPF lėšų.  

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. Vadovaudamiesi patvirtintu patikrų planu, per 

ataskaitinį laikotarpį projektų vadovai atliko 13 patikrų, patikrindami 10 projektų.  

Programos kompiuterizuota informacinė sistema. Į programos kompiuterizuotą 

informacinę sistemą (toliau – Sistema) nuolat buvo vedami duomenys apie projektų įgyvendinimą 

ir jų įgyvendinimo priežiūros rezultatus, paskirtą papildomą finansavimą ir atliktus mokėjimus. 

Sukaupta informacija buvo naudojama teikiant ataskaitas VRM padaliniams, Valstybės kontrolei, 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, jos pagrindu buvo rengiama informacija deklaracijoms 

Europos Komisijai ir metinei programos įgyvendinimo ataskaitai ruošti.  

Informacijos teikimas pagrindinėms Kaimynystės programą įgyvendinančioms 

institucijoms. Informacija apie Kaimynystės programos įgyvendinimą, pasiektus rezultatus, 

panaudotas lėšas, projektų įgyvendinimo priežiūros rezultatus ir kt. minėtoms institucijoms buvo 

teikiama raštu ir žodžiu. Informacija apie projektų būklę buvo teikiama VRM Vidaus audito 

skyriaus darbuotojams, įskaitant kiekvieno mėnesio pabaigoje teikiamą informaciją apie atrinktų 
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patikrai projektų būklę. VRM prašymu per nustatytus terminus buvo parengtas baigiamosios 

programos įgyvendinimo ataskaitos projektas.  

Kaimynystės programos projektų įgyvendinimo išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo 

taisyklėse nustatyta forma ir per nustatytus terminus VRM buvo teikiamos Kaimynystės 

programos finansinės ataskaitos ir prognozės. 

Informacija apie Kaimynystės programos įgyvendinimą buvo teikiama vertintojams, 

kurie vertino INTERREG programų įgyvendinimą (Europos Komisijos Regioninės politikos 

generalinio direktorato užsakymu vertinimą atliko kompanija „PANTEIA“).  

Informacinė veikla. Informacines veiklas 2009 m. Sekretoriatas vykdė vadovaudamasis 

2009 m. birželio 19 d. patvirtintu Kaimynystės programos informacijos ir viešinimo planu 2009 m.  

Masinės informacijos priemonės. Informacija apie Kaimynystės programą buvo skelbiama 

programos tinklalapyje www.interreg3a.org. Lietuvos ir Lenkijos spaudoje buvo publikuoti 

straipsniai apie Kaimynystės programos pasiekimus: 2009 m. lapkričio 27 d. dienraštyje „Lietuvos 

žinios“ – „Lietuva, Lenkija, Rusija. Ar reikia sėkmės istorijų?“ ir Lenkijos dienraštyje „Wieczor“ 

– „Z sąsadami dobrze albo lepiej“. 

Renginiai. Kaimynystės programos pasiekimai buvo viešinami įvairiuose renginiuose – 

2009 m. gegužės 6 d. Kaimynystės programa buvo pristatoma Euroregionų atstovams iš Rusijos, 

Baltarusijos ir Ukrainos Šiaurės šalių ministrų tarybos biure Vilniuje, 2009 m. spalio 1–2 d. – 

Kaliningrade vykusios konferencijos „Partnerių regionų forumas“ dalyviams. 

Sekretoriatas pristatė vieną Kaimynystės programos finansuoto projektą „Multicentrų 

įkūrimas Olštyne ir Marijampolėje“ RegioStars 2010 konkurso apdovanojimams, kuriame minėtas 

projektas buvo vienu iš trijų pretendentų apdovanojimui „ICT applications for e-inclusion“ 

nominacijoje.  

Padarytos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 718,3 tūkst. Lt: 592,1 tūkst. Lt Europos 

Sąjungos (toliau – ES) lėšų (programa 60.81) ir 126,2 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšų 

(programa 60.82). 2009 m. Sekretoriatas vykdė vieną supaprastintą atvirą pirkimą Kaimynystės 

programos paramos poveikio ir rezultatyvumo vertinimo studijai parengti ir pristatyti. Daugiau 

didesnės apimties pirkimų (daugiau kaip 35 tūkst. Lt vertės) 2009 m. nebuvo vykdoma, išskyrus 

įprastus biuro ir kanceliarinių prekių pirkimus.  

Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2009 m. 

Sekretoriatas gavo iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 117,4 tūkst. Lt. Sekretoriatas savo 

veikloms 2009 m. panaudojo 76,2 tūkst. Lt (kasinės išlaidos). 

Veiklos, finansuojamos TACIS programos lėšomis 
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 2009 m. naujos veiklos nebuvo vykdomos, Europos Komisijos prašymu buvo teikiama 

informacija vertintojams, kurie atliko kaimynystės programų TACIS komponento įgyvendinimo 

vertinimą (Europos Komisijos EuropeAid užsakymu šį vertinimą atliko ekspertų grupė).  

 Kadangi 2009 m. vasario 15 d. baigėsi paslaugų sutarties galiojimas, 2009 m. vasario 27 d. 

buvo parengta ir išsiųsta baigiamoji sutarties vykdymo ataskaita. 2009 m. gegužės 13 d. iš Europos 

Komisijos delegacijos Maskvoje buvo gautas raštas, kuriuo buvo informuojama apie sutarties su 

Europos Bendrija užbaigimą. Europos Komisija 2009 m. gegužės 15d. atliko galutinį mokėjimą. 

Padarytos išlaidos. Pagal Sutartį su Europos Bendrija 2009 m. Sekretoriatas gavo 32,5 

tūkst. Lt iš Europos Komisijos. Išlaidos iš TACIS programos lėšų 2009 m. – 55,2 tūkst. Lt, 

panaudojant lėšų likutį iš 2007 m. gauto avanso. 

Iš viso už paslaugas iš Europos Bendrijos Sekretoriato veikoms buvo gauta 384.6 tūkst. Lt. 

Per Tacis programos įgyvendinimo laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 16 d. iki 2009 m. vasario 

15 d.  buvo išleista 296.1 tūkst. Lt. Dar per 2009 m. laikotarpį iš TACIS programos lėšų buvo 

išleista 42.8 tūkst. Lt, kurie buvo skirti teisminėms išlaidoms ir kitoms veiklos išlaidoms padengti. 

 

2009 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos programą 

 

Per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo vykdomos Lietuvos ir 

Lenkijos programos įgyvendinimo veiklos, numatytos 2009 m. sausio 26 d. sutartyje Nr. 1VL-18. 

(susitarimas Nr. 1VL-1063 dėl sutarties pakeitimo buvo pasirašytas 2009 m. spalio 29 d.). 

Bendradarbiaujant su VRM Regioninės politikos departamentu bei Lietuvos ir Lenkijos programą 

įgyvendinančiomis Lenkijos Respublikos institucijomis, buvo surengti 2 Lietuvos ir Lenkijos 

programos JSVK posėdžiai: 2009 m. birželio 9–10 d. Vilniuje ir 2009 m. spalio 21 d. Ryne 

(Lenkijos Respublika). Šių posėdžių metu buvo atrenkami projektai finansinei paramai gauti, 

tvirtinamas programos darbo planas, programos viešinimo planas, tvirtinami parengti dokumentai, 

procedūros, svarstomi 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 šiuos dokumentus, reikalingus Lietuvos ir Lenkijos programos 

įgyvendinimui: patikslintus Programos vadovo ir Gairių paraiškos formos pildymui dokumentus, 

atnaujintus Skaitmeninės paraiškos formos naudojimo gairių, Įgyvendinimo ataskaitos, 

Įgyvendinimo ataskaitos pildymo gairių dokumentus, Strateginių projektų idėjų formas ir jų 

vertinimo lapus. Buvo patikslintas Sekretoriato Procedūrų vadovas, pagal kompetenciją parengta 

informacija Lietuvos ir Lenkijos programos valdymo ir kontrolės sistemos aprašymui.  
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Kvietimai teikti paraiškas. 2009 m. rugsėjo 15 d. buvo paskelbtas trečiasis kvietimas 

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

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

naujienlaiškyje, skelbiama Lietuvos ir Lenkijos regioninėje spaudoje ir Sekretoriato mokymų 

Lietuvoje ir Lenkijoje metu. 

Paraiškų priėmimo ir jų vertinimo procesas. 2009 m. kovo 2 d. pasibaigus antrajam 

kvietimui teikti paraiškas, buvo užregistruotos 37 gautos paraiškos. Sekretoriato darbuotojai atliko 

visų gautų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo bei kokybės vertinimą. Vertinimo 

rezultatai buvo išsiųsti JSVK nariams, kurie  2009 m. birželio 9−10 d. posėdžio metu priėmė 

sprendimą dėl 17 projektų finansavimo (įskaitant ir 3 projektus, kurie buvo įtraukti į rezervinį 

sąrašą). Tuo pačiu metu buvo atliekamas 3 strateginių projektų idėjų vertinimas, 2 iš jų buvo 

pritarta to paties posėdžio metu. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvertintos 2 Smulkiųjų projektų 

fondui administruoti teiktos paraiškos, JSVK patvirtino šias paraiškas rašytinės procedūros būdu. 

2009 m. gruodžio 15 d. pasibaigus trečiajam kvietimui teikti paraiškas, buvo užregistruotos 22 

paraiškos ir pradėtas jų vertinimas. 

Sutarčių pasirašymas. Per ataskaitinį laikotarpį Sekretoriato darbuotojai parengė ir 

pateikė pasirašyti projekto vykdytojams ir VRM pirmųjų dviejų kvietimų metu patvirtintų projektų 

sutartis, įskaitant ir dviejų Smulkiųjų projektų fondui administruoti projektų sutartis – iš viso buvo 

pasirašytos 25 sutartys, viena iš jų projekto vykdytojo prašymu dėl lėšų trūkumo buvo nutraukta. 

Ataskaitų ir mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas. Per ataskaitinį laikotarpį 

buvo tikrinamos, tvirtinamos ir VRM teikiamos projektų partnerių pateiktos Jungtinės 

įgyvendinimo ataskaitos, taip pat buvo rengiamas ir teikiamos VRM paraiškos vadovaujančiai 

institucijai dėl lėšų pervedimo projektų pagrindiniams partneriams. Per 2009 m. Sekretoriatas gavo 

13 Jungtinių projektų įgyvendinimo ataskaitų, iš kurių 5 buvo teikiamos pakartotinai pakoreguotos 

(pirmojo lygio kontrolierių audituotos iš naujo dėl klaidų ataskaitose gausos). Iki ataskaitinio 

laikotarpio pabaigos Sekretoriatas patikrino ir išsiuntė į VRM kartu su paraiškomis 

vadovaujančiajai institucijai 5 Jungtines įgyvendinimo ataskaitas. Šių ataskaitų pagrindu per 

2009 m. projektų vykdytojams buvo išmokėta 30 871,32 EUR ERPF lėšų.  

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

konsultavo projektų vykdytojus įgyvendinimo klausimais, bendravo su pirmo lygio kontrolę 

atliekančiomis institucijomis Lietuvoje ir Lenkijoje. Per ataskaitinį laikotarpį projektų vadovai 

atliko 3 projektų patikras, patikrindami 5 partnerius.  

Kompiuterizuota duomenų sistema. Per 2009 m. į sukurtą duomenų sistemą buvo 

perkeltos visų trijų kvietimų metu pateiktos paraiškos (antrojo ir trečiojo kvietimų paraiškos jau 

buvo pildomos naudojant skaitmeninę paraiškos formą), kaupiama informacija apie patvirtintas 
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projektų ataskaitas, pasiektus rodiklius ir išmokėtas lėšas. Išorinių duomenų sistemos vartotojų 

patogumui buvo sukurtas detalus 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 

pateikė VRM, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos ir Lenkijos programos JSVK, 

Europos Komisijai. VRM prašymu buvo parengta ir pateikta JSVK tvirtinti Lietuvos ir Lenkijos 

programos metinė įgyvendinimo ataskaita, parengta informacija Lietuvos nacionalinei strateginei 

ataskaitai, kurią Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė Europos Komisijai. 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 2008 m. spalio 21–22 d. JSVK patvirtintu Lietuvos 

ir Lenkijos programos informacijos ir viešinimo planu, 2009 m. buvo įvykdytos visos plane 

numatytos viešinimo veiklos – 2009 m. spalio 22 d. Ryne Sekretoriatas surengė Lietuvos ir 

Lenkijos programos metinę konferenciją, kurioje dalyvavo 93 dalyviai. Jos metu vyko partnerių 

paieškos forumas, kur potencialūs pareiškėjai galėjo susirasti projektų partnerius, buvo pristatyti 

Lietuvos ir Lenkijos programos pasiekimai, numatyti siektini rezultatai. Projektų vykdytojams 

Sekretoriato darbuotojai pateikė galimų potencialių projektų pavyzdžių. Buvo vykdomi mokymai 

potencialiems paraiškų teikėjams ir projektų vykdytojams – iš viso Lietuvoje ir Lenkijoje surengta 

13 mokymo renginių, kuriuose dalyvavo 553 dalyviai. Taip pat tiek Sekretoriate, tiek ir Lietuvos ir 

Lenkijos regionuose buvo teikiamos asmeninės konsultacijos projektų vykdytojams projektų 

įgyvendinimo klausimais. 

Buvo leidžiamas elektroninis naujienlaiškis – per 2009 m. buvo 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.  

Padarytos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 1721,1 tūkst. Lt, iš jų – 1549,9 tūkst. 

Lt ES lėšos (programa 4.153) ir 171,2 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos (programa 4.253). 

2009 m. jokių didesnės apimties pirkimų nebuvo vykdoma, išskyrus įprastus biuro ir kanceliarinių 

prekių pirkimus.  
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Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2009 m. 

Sekretoriatas gavo iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 117,4 tūkst. Lt. Sekretoriatas šioms 

veikloms 2009 m. panaudojo 87,5 tūkst. Lt (kasinės išlaidos).  

 

2009 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos įgyvendinimas prasidėjo 2009 m. 2009 m. kovo 

9–10 d. Sekretoriato darbuotojai padėjo VRM Regioninės politikos departamentui surengti pirmąjį 

šios programos JPK posėdį, kurio metu buvo patvirtinti svarbūs dokumentai – JPK darbo 

reglamentas, Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programos techninės pagalbos biudžetas, 2009 m. 

darbo planas, 2009 m. metinė veiklos programa subsidijoms, priimtas sprendimas dėl šios 

programos jungtinio techninio sekretoriato steigimo ir patvirtintas jo darbo reglamentas, patvirtinti 

Sekretoriato darbuotojų pareigybių aprašymai, pritarta Sekretoriato direktorės, vyriausiosios 

buhalterės ir biuro administratorės įdarbinimui ir nuspręsta pradėti kitų darbuotojų atranką. Atlikus 

atranką, gegužės–birželio mėnesiais visi atrinkti darbuotojai pradėjo dirbti Sekretoriate. 

Programos įgyvendinimo dokumentų rengimas. Vykdydami pagrindines veiklas 

Sekretoriato darbuotojai parengė šiuos dokumentus, reikalingus Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programai įgyvendinti: Pareiškėjo paketą (Gaires pareiškėjams, Paraiškos formą ir jos priedus, 

Paraiškos formos pildymo instrukcijas, Paramos sutarties formą ir jos priedus, ataskaitų formas, 

ataskaitų formų pildymo instrukcijas, Partnerystės sutarties rekomenduojamą formą), paraiškų 

tinkamumo, administracinės atitikties ir kokybės vertinimo procedūras ir lapus. Kartu su VRM 

Regioninės politikos departamentu buvo parengti Programos įgyvendinimui skirti dokumentai: 

Projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, 2010 m. veiklos programa subsidijoms, 2010 m. 

darbo planas ir techninės paramos biudžetas, 2010 m. programos informavimo ir viešinimo planas. 

Šių dokumentų aptarimui ir tvirtinimui buvo surengti dar du JPK posėdžiai – rugsėjo 22–23 d. 

Trakų rajone, Lietuvoje ir gruodžio 2–3 d. Gardine, Baltarusijoje, dokumentams buvo pritarta 

Europos Komisijoje. Sekretoriatas užtikrino techninį šių posėdžių aptarnavimą, JPK narių 

apgyvendinimą posėdžių metu, jų kelionių į posėdžius išlaidų kompensavimą po posėdžių.  

Sekretoriato darbuotojai taip pat parengė Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programoje 

patvirtintų didelės apimties projektų aprašymo formas ir teikė konsultacijas šių projektų 

potencialiems vykdytojams. 

Kvietimai teikti paraiškas. 2009 m. gruodžio 15 d. buvo paskelbtas pirmasis kvietimas 

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

tinklalapyje www.enpi-cbc.eu, išplatinta visų dalyvaujančių šalių potencialiems paraiškų teikėjams 

elektroniniame naujienlaiškyje, skelbiama Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos regioninėje spaudoje.  
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Informacijos teikimas pagrindinėms Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą 

įgyvendinančioms institucijoms. Informaciją apie vykdomas veiklas, pasiektus rezultatus, 

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

Informacinės veiklos. 2009 m. birželio 8 d. JPK rašytinės procedūros būdu patvirtino 

šios programos informavimo ir viešinimo planą 2009 m. Buvo sukurtas Latvijos, Lietuvos, 

Baltarusijos programos tinklalapis, kuriame skelbiama visa informacija apie programą latvių, 

lietuvių, rusų ir anglų kalbomis, išleistas elektroninis naujienlaiškis. Sekretoriato darbuotojai 

parengė Komunikacijos vadovą projektų vykdytojams, brošiūrą apie Latvijos, Lietuvos, 

Baltarusijos programą, kuri buvo išspausdinta jau 2010 m. pradžioje. 2009 m. spalio 8 d. 

Bistrampolyje (Panevėžio rajone, Lietuvoje) buvo surengta Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos 

programos atidarymo konferencija. Konferencijoje dalyvavo 347 dalyviai iš visų trijų programoje 

dalyvaujančių šalių, Europos Komisijos atstovai. Konferencijoje pristatyta informacija apie 

Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos programą ir jos teikiamas finansavimo galimybes, taip pat buvo 

surengtas ir partnerių paieškos forumas, kuriame dalyvavo įvairių Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos 

organizacijų atstovai. 

Taip pat buvo surengti mokymai Programas administruojančioms institucijoms ir 

Sekretoriato darbuotojams viešųjų pirkimų, Valstybės pagalbos, Praktinio Europos Bendrijų išorės 

veiksmų sutarčių procedūrų vadovo (PRAG) taikymo klausimais. 

Padarytos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu 

laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 933,2 tūkst. Lt, iš jų – 727,9 tūkst. Lt 

ES lėšos (programa 4.154) ir 205,3 tūkst. Lt bendrojo finansavimo lėšos (programa 4.254). 

2009 m. naujai įdarbintiems Sekretoriato darbuotojams buvo nupirktas ilgalaikis turtas – biuro 

baldai, biuro ir kompiuterinė technika su programine įranga.  

_________ 


