LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO 2008 METŲ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO
2009 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-141
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633;
2004, Nr. 25-752) 10 straipsnio 1 dalies 5 punktu bei viešosios įstaigos Jungtinio techninio
sekretoriato įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio
24 d. įsakymo Nr. 1V- 474, 15.5, 38 punktais,
t v i r t i n u viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato:
1. 2008 metų finansinės atskaitomybės:
1.1. į balansą įtrauktus:
1.1.1. turtą – 419337 Lt, iš jų: ilgalaikį turtą – 218624 Lt, trumpalaikį turtą – 200713 Lt;
1.1.2. nuosavą kapitalą, finansavimą ir įsipareigojimus – 419337 Lt, iš jų: nuosavą kapitalą
– 84540 Lt, dotacijas, subsidijas – 235687 Lt, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus – 99110 Lt;
1.2. į veiklos rezultatų ataskaitą įtrauktus:
1.2.1. pajamas – 207909 Lt;
1.2.2. sąnaudas – 181870 Lt;
1.2.3. veiklos rezultatą prieš apmokestinimą – 26039 Lt;
1.2.4. pelno mokestį – 156 Lt;
1.2.5. grynąjį veiklos rezultatą – 25883 Lt.
2. Viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato 2008 metų veiklos ataskaitą
(pridedama).
Vidaus reikalų ministras

Raimundas Palaitis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro
2009 m. balandžio 21 d.
įsakymu Nr. 1V-141
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUNGTINIO TECHNINIO SEKRETORIATO
2008 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) ir 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, 2008 m. toliau vykdė veiklas,
numatytas Sekretoriato įstatuose, 2007 m. spalio 16–17 d. Kaimynystės programos Jungtinio
priežiūros ir valdymo komiteto (toliau – JPVK) patvirtintame šios programos darbo plane 2008 m.
bei 2008 m. kovo 27–28 d. Lietuvos ir Lenkijos programos Jungtinio stebėsenos ir valdymo
komiteto (toliau – JSVK) patvirtintame darbo plane 2008 m. Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos
programos įgyvendinimas pradėtas tik 2009 m., Europos Komisijai 2008 m. gruodžio 18 d.
patvirtinus šios programos dokumentą.
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 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, Sekretoriato įstatais ir Sekretoriato strategija, patvirtinta 2008 m. lapkričio 7 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-398.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-474
buvo patvirtinta nauja Sekretoriato įstatų redakcija, papildanti įgyvendinamų veiklų sąrašą ir naują
buveinės adresą – Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius.
Sekretoriato veiklos tikslai:
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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 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
tvirtinančiajai 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.
Finansinių metų pradžioje Sekretoriate dirbo 15 darbuotojų, finansinių metų pabaigoje – 17
darbuotojų. 2008 m. kovo mėn. buvo priimtas sprendimas daliai darbuotojų, dirbančių su
Kaimynystės programa, pavesti dirbti su Lietuvos ir Lenkijos programa, atitinkamai finansuojant
šių darbuotojų išlaikymo išlaidas abiejų programų lėšomis.
Finansavimo šaltiniai:
1. 2008 m. sausio 16 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 1VL-24 tarp VRM ir Sekretoriato dėl
Kaimynystės programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2006–2008
metų strateginiame veiklos plane (programos kodas 60.8), įgyvendinimo 2008 m. užtikrinimo.
2. 2008 m. kovo 15 d. buvo sudaryta sutartis Nr. 1VL-105 tarp VRM ir Sekretoriato dėl
Lietuvos ir Lenkijos programos, numatytos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
2008–2010 metų strateginiame veiklos plane (programos kodas 4.53), įgyvendinimo aptarnavimo
2008 m. užtikrinimo.
3. 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
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., Sekretoriato veikloms buvo skirta 150 000 eurų (517 920 litų).
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2008 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Kaimynystės programą
Veiklos, finansuojamos Europos regioninio plėtros fondo lėšomis ir bendrojo finansavimo
lėšomis.
Per laikotarpį – nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. – bendradarbiaujant su
VRM Regioninės politikos departamentu bei Kaimynystės programą įgyvendinančiomis Lenkijos
Respublikos institucijomis, buvo surengtas 1 (baigiamasis) JPVK posėdis 2008 m. spalio 28 d.,
kurio metu JPVK nariai buvo informuoti apie svarbiausias veiklas, finansinę Kaimynystės
programos situaciją, buvo aptarti Kaimynystės programos uždarymo darbai.
Projektų įgyvendinimo pakeitimai. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nagrinėjami pateikti
projektų partnerių prašymai dėl projektų įgyvendinimo pakeitimų, rengiami Sekretoriato siūlymai
ir VRM ir JPVK teikiami sprendimų projektai. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį buvo pateiktas 31
siūlymas VRM ir 35 projektų prašymų sprendimai JPVK.
Paramos sutarčių ir susitarimų dėl jų keitimo rengimas bei pasirašymas. Iš viso per
ataskaitinį laikotarpį buvo parengti ir VRM pateikti 3 paramos sutarčių ir 29 susitarimų dėl
paramos sutarčių pakeitimo projektai.
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, teikiamos
paraiškos vadovaujančiajai institucijai dėl lėšų pervedimo Lietuvos pagrindiniam arba finansiniam
projekto partneriui. 2008 m. iš viso buvo gautos 264 projektų pažangos ataskaitos. Per 2008 m.
patikrintų ir patvirtintų 264 ataskaitų (įskaitant ir gautas, bet nepatvirtintas 2007 m.) pagrindu
projektų partneriams iš Lietuvos ir Lenkijos buvo kompensuota 18 184 035,29 eurų ERPF lėšų. Iš
viso per 2008 m. Sekretoriate buvo patvirtinta 11,6 mln. eurų išlaidų (iš jų 3,4 mln. eurų –
Lietuvos partnerių ir 8,2 mln. eurų – Lenkijos partnerių), kurios buvo išmokėtos projektų
vykdytojams.
Ataskaitiniu periodu taip pat buvo parengtos ir pateiktos 159 paraiškos vadovaujančiajai
institucijai. Šių paraiškų pagrindu per 2008 m. Lietuvos partneriams buvo išmokėta
5 532 957,08 eurų (19 104 196,27 litų) 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. Vadovaujantis patvirtintu patikrų planu per
ataskaitinį laikotarpį projektų vadovai patikrino 20 projektų. Buvo lankomasi įvairiuose projektų
renginiuose – aplankyti 23 projektai visose trijose Kaimynystės programos šalyse, šių apsilankymų
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metu projektų pasiekti rezultatai buvo pristatomi Lietuvos Respublikos žiniasklaidos atstovams ir
užsienio svečiams.
Programos kompiuterizuota informacinė sistema. Į programos kompiuterizuotą
informacinę sistemą (toliau – Sistema) toliau buvo vedami atrinktų finansuoti projektų paraiškų
duomenys (papildomai 2008 m. balandžio 9 d. rašytinės procedūros metu patvirtintų dviejų
paraiškų duomenys), duomenys apie projektų įgyvendinimą ir jų įgyvendinimo priežiūros
rezultatus. 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. Per
ataskaitinį laikotarpį į Sistemą buvo įtraukti visų patvirtintų projektų duomenys (iš viso 165
projektų paraiškos, įskaitant 140 Interreg arba Interreg/Tacis ir 25 Tacis projektų paraiškas).
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
patikrai projektų būklę. VRM prašymu nustatytais terminais buvo parengta ir patikslinta
informacija reikalinga metinei programos įgyvendinimo ataskaitai parengti.
Kaimynystės programos projektų įgyvendinimo išlaidų apmokėjimo ir ataskaitų teikimo
taisyklėse nustatytais terminais ir forma VRM buvo teikiamos Kaimynystės programos finansinės
ataskaitos ir prognozės.
Informacinė veikla. Informacines veiklas 2008 m. Sekretoriatas vykdė vadovaudamasis
2007 m. spalio 17 d. patvirtintu Kaimynystės programos informacijos ir viešinimo planu 2008 m.
Masinės informacijos priemonės. Informacija apie Kaimynystės programą buvo skelbiama
programos tinklalapyje www.interreg3a.org. Šioje interneto svetainėje yra visų Kaimynystės
programos projektų aprašymų rinkinio „Trišuolis“ elektroninė versija, platinamas elektroninis
naujienlaiškis (ataskaitiniu laikotarpiu parengti ir išplatinti penki numeriai). 1000 DVD plokštelių
vnt. tiražu išleistas ir 35 min. trukmės filmas keturiomis kalbomis apie Kaimynystės programą
„Bendradarbiavimo keliu“. Parengti 2 min. trukmės reklaminiai klipai lietuvių, lenkų ir rusų
kalbomis, kurie buvo transliuoti per nacionalines televizijas 2008 m. gruodžio mėn.: lietuviškas
klipas buvo 7 kartus transliuotas BTV televizijoje, klipas lenkų kalba transliuotas per Telewizja
Polska regioninius kanalus Balstogėje (9 kartus), Gdanske (8 kartus) ir Olštyne (10 kartų). Minėtus
klipus galima rasti interneto svetainėse www.youtube.com ir www.interreg3a.org.
2008 m. spalio mėn. buvo išspausdintas straipsnis „Pasienio regionas turi naujų pasiūlymų“
apie Kaimynystės programos pasiekimus nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir
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regioniniuose leidiniuose: „Alytaus naujienos“, „Suvalkietis“, „Tauragės kurjeris“ ir „15 minučių“
(Klaipėdoje). Straipsniai apie programą pasirodė Lenkijos nacionalinėje interneto naujienų
agentūroje (http://euro.pap.pl) ir regioninėje spaudoje.
Renginiai ir konsultacijos. Svarbiausias informacinis renginys – 2008 m. rugsėjo 12 d.
Druskininkuose įvykusi baigiamoji Kaimynystės programos konferencija „Kaimynystė pristato“.
Renginyje dalyvavo 300 žmonių, įskaitant aukštus VRM, Lenkijos Respublikos regioninės plėtros
ministerijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities bei Europos Komisijos regioninės politikos
generalinio direktorato pareigūnus. Konferencijoje dalyvavo per 20 spaudos ir televizijos
žurnalistų iš visų trijų programoje dalyvaujančių šalių, vyko spaudos konferencija, todėl renginys
buvo itin plačiai pristatytas visų trijų Kaimynystės programoje dalyvaujančių šalių spaudoje ir
televizijose. 2008 m. lapkričio 27 d. Sekretoriato atstovas ryšiams su visuomene buvo pakviestas į
Europos Komisijos regioninės politikos generalinio direktorato Briuselyje surengtą INFORM
komunikacijos specialistų tinklo konferenciją, kurioje pristatė šį Kaimynystės programos renginį
kaip sėkmingo renginio pavyzdį.
2008 m. gegužės mėn. Sekretoriato darbuotojai dalyvavo Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje organizuotoje Europos dienos šventėje Vilniuje prie Baltojo tilto. Konkurso būdu
plačiajai visuomenei buvo pristatyta Kaimynystės programa, konkurso dalyviams išdalinta daugiau
nei 50 prizų su Programos atributika.
2008 m. lapkričio 6 d. buvo suorganizuotas projektų vizitas Lietuvoje viešėjusiai
bendradarbiavimo per sieną specialistų delegacijai iš Bulgarijos ir žurnalistams. Vizito metu
svečiai buvo supažindinti su keturių projektų rezultatais Marijampolėje, Punske, Seinuose ir
Lazdijuose. Po vizito interneto naujienų portale www.lrytas.lt buvo išspausdintas straipsnis apie
Punską ir jo valsčiaus administracijos dalyvavimą Kaimynystės programoje su nuoroda į
programos interneto svetainę.
Leidiniai. 2008 m. buvo parengtas ir išleistas Kaimynystės programos projektų aprašymų
rinkinys „Trišuolis“. Leidinys lietuvių, lenkų, rusų, anglų k. išleistas 1000 vnt. tiražu. 2008 m.
lapkričio mėn. buvo išspausdinta 1000 stalo kalendorių, pristatančių 25 Kaimynystės programos
projektus. Kalendoriai buvo išdalinti projektų vykdytojams ir visiems, besidomintiems
Kaimynystės programa.
Patirtos išlaidos. Visoms išvardytoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu
laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 1856,2 tūkst. litų: 1665,4 tūkst. litų
Europos Sąjungos lėšų (programa 60.81) ir 190,8 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų (programa
60.82). 2008 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 2008 m.
Sekretoriatas gavo iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 309,3 tūkst. litų. Sekretoriatas savo
veikloms 2008 m. panaudojo 355,6 tūkst. litų (kasinės išlaidos), įskaitant lėšų likutį, likusį iš 2007
m.
Veiklos, finansuojamos TACIS programos lėšomis
Pagrindinės veiklos finansuojamos TACIS programos lėšomis buvo užtikrinti, kad
Kaliningrado srities institucijos turėtų galimybę dalyvauti Kaimynystės programos renginiuose –
apmokant kelionių į renginius, apgyvendinimo ir vertimo iš (į) rusų kalbą išlaidas ir pagelbėti
projektų vykdytojams įgyvendinti projektus ir pateikti geros kokybės ataskaitas Europos
Komisijos delegacijai Rusijos Federacijoje. Įgyvendinant šias veiklas 50 Kaliningrado srities
atstovų buvo atvežti ir apgyvendinti Druskininkuose baigiamosios Kaimynystės programos
konferencijos metu 2008 m. rugsėjo 11–13 d. Po šios konferencijos 2008 m. gruodžio mėn. per
Kaliningrado srities televiziją „Kaskad vesti“ 7 kartus buvo rodomas parengtas klipas (rusų kalba)
apie Kaimynystės programos įgyvendintus projektus.
Buvo užtikrintas Kaliningrado srities atstovų dalyvavimas JPVK posėdyje (atvežimas ir
apgyvendinimas Vilniuje šio komiteto posėdžio metu 2008 m. spalio 27–29 d.). Sekretoriato
darbuotoja Kaliningrade konsultavo projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo ir ataskaitų
teikimo klausimais, dalyvavo 26 įgyvendinamų projektų renginiuose, su projektų vykdymu
susijusiuose seminaruose, atliko 15 projektų patikrą vietoje.
Ataskaitinio laikotarpio metu 2008 m. lapkričio 20 d. Karaliaučiuje įvyko baigiamoji
Programos TACIS dalies konferencija. Joje dalyvavo 95 žmonės, įskaitant aukštus Kaliningrado
srities vyriausybės ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnus. Renginys buvo
aprašytas Kaliningrado srities masinės informacijos priemonėse.
Patirtos išlaidos. Pagal Sutartį su Europos Bendrija 2008 m. Sekretoriatas gavo 94,7 tūkst.
litų iš Europos Komisijos. Išlaidos iš TACIS programos lėšų 2008 m. – 170,4 tūkst. litų, įskaitant
lėšų likutį iš 2007 m. gauto avanso.
2008 m. Sekretoriato veiklos, įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos programą
Per laikotarpį – nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – buvo surengti 2 Lietuvos ir
Lenkijos programos JSVK posėdžiai: 2008 m. kovo 27–28 d. Vilniuje ir 2008 m. spalio 20–21 d.
Balstogėje (Lenkijos Respublika).
Programos įgyvendinimo dokumentų rengimas. Parengti dokumentai, susiję su Lietuvos
ir Lenkijos programos projektų kvietimų paskelbimu, projektų paraiškų vertinimu ir projektų
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įgyvendinimo priežiūra: Programos vadovas, projekto paraiškos forma, paraiškos formos pildymo
instrukcija, paraiškų vertinimo kriterijai ir paraiškų vertinimo administracinės atitikties ir kokybės
vertinimo lapai. Taip pat buvo parengtas strateginių projektų idėjos formos projektas, strateginių
projektų idėjos formos pildymo instrukcija, vertinimo kriterijai, parengti ir pateikti derinti
ataskaitų formų projektai, parengtas Sekretoriato procedūrų vadovo, skirto programos
įgyvendinimui, projektas.
Kvietimai teikti paraiškas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo paskelbti šie kvietimai teikti
paraiškas: pirmasis kvietimas buvo paskelbtas 2008 m. balandžio 9 d., antrasis – 2008 m. gruodžio
8 d., o kvietimas teikti strateginių projektų idėjas buvo paskelbtas 2008 m. gruodžio 12 d.
Informacija apie visus kvietimus buvo skelbiama Lietuvos ir Lenkijos programos tinklalapyje
www.lietuva-polska.eu, išplatinta potencialiems paraiškų teikėjams elektroniniame naujienlaiškyje
bei anonsuojama Sekretoriato mokymų Lietuvoje ir Lenkijoje metu.
Paraiškų priėmimo ir jų vertinimo procesas. 2008 m. liepos 10 d. pasibaigus pirmajam
kvietimui teikti paraiškas, buvo užregistruotos 47 gautos paraiškos. Sekretoriato darbuotojai atliko
visų 47 paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo bei kokybės vertinimą. Vertinimo
rezultatai buvo išsiųsti JSVK nariams, kurie priėmė sprendimą dėl projektų finansavimo.
Kompiuterizuota duomenų sistema. 2008 m. buvo atlikti pirkimai kompiuterizuotos
informacinės sistemos sukūrimui ir pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju. Per 2008 m. buvo
sukurta elektroninė paraiškos formos versija ir pirminis duomenų bazės variantas. Visa pirmojo
kvietimo teikti paraiškas metu gauta informacija taip pat buvo perkelta į duomenų bazę.
Informacinės veiklos. 2008 m. pradžioje buvo parengtas ir JSVK patvirtintas Lietuvos ir
Lenkijos programos informacijos ir viešinimo planas, kuris buvo Europos Komisijos patvirtintas
2008 m. liepos 23 d. Buvo vykdomos visos plane numatytos viešinimo veiklos – 2008 m.
balandžio 9 d. Sekretoriatas surengė programos įvadinę konferenciją Druskininkuose (200
dalyvių), jos metu vyko partnerių paieškos forumas, kur potencialūs pareiškėjai galėjo susirasti
projektų partnerius. Taip pat buvo vykdomi mokymai potencialiems paraiškų teikėjams,
leidžiamas naujienlaiškis – nuo 2008 m. balandžio 25 d. naujienlaiškis buvo leidžiamas bendrai
Lietuvos ir Lenkijos programai ir Kaimynystės programai pavadinimu „Žinios iš Vilniaus“. Buvo
išleisti du naujienlaiškio numeriai. 2008 m. antroje pusėje buvo parengtas detalus Programos
komunikacijos planas 2009 m., kuris buvo patvirtintas antrojo JSVK posėdžio metu. Tame
pačiame posėdyje buvo patvirtintas ir Programos šūkis „Neighbours in action“ („Veiklūs
kaimynai“).
2008 m. gegužės mėn. Sekretoriatas organizavo pirmuosius programos mokymus Lietuvos
ir Lenkijos regionuose. Iš viso mokymuose dalyvavo 253 žmonės: 146 iš Lenkijos ir 107 iš
Lietuvos. Sekretoriato projektų vadovai pristatė programą ir supažindino su jos reikalavimais.
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Programos interneto svetainėje buvo nuolat talpinama informacija pareiškėjams:
pranešimai apie renginius, pokyčius programoje, dokumentai ir jų vertimai į nacionalines kalbas ir
t.t. Svetainėje buvo sukurta partnerių paieškos, „Dažniausiai užduodamų klausimų“, „Techninės
pagalbos“ sekcijos. Anglų kalba veikia judrusis laukelis: “10 steps to receive the funding”, – kur
paaiškinta, kaip parengti paraišką.
Patirtos išlaidos. Visoms išvardintoms veikloms finansuoti Sekretoriatas ataskaitiniu
laikotarpiu iš viso panaudojo asignavimų (kasinės išlaidos) 481,5 tūkst. litų, tame skaičiuje 445,1
tūkst. litų ES lėšų (programa 4.153) ir 36,4 tūkst. litų bendrojo finansavimo lėšų (programa 4.253).
2008 m. jokių didesnės apimties pirkimų nebuvo vykdoma, išskyrus įprastus biuro ir kanceliarinių
prekių pirkimus.
Lenkijos bendrojo finansavimo lėšos. Išvardytų veiklų išlaidoms padengti 2008 m.
Sekretoriatas gavo iš Lenkijos regioninės plėtros ministerijos 120,0 tūkst. litų. Sekretoriatas savo
veikloms 2008 m. panaudojo 42,5 tūkst. litų (kasinės išlaidos).
__________

