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Savivalda yra neatsiejama nuo piliečių teisės dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus. Efektyviausiai ši piliečių 
teisė įgyvendinama vietos lygmeniu, todėl savivalda turėtų būti konkreti bei veiksminga tos teisės realizavimo forma. 
Nuo 1957 m. veikiančio Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso misija yra stiprinti vietos ir regionų 
demokratiją Europoje, skatinti diskusijas dėl vietos ir regionų savivaldos tobulinimo, administracinių gebėjimų stiprinimo 
priemonių. Šiuo metu Kongrese keturiasdešimt septynių valstybių vietos ir regionų valdžių atstovai svarsto vietos 
savivaldos ir regioninės demokratijos klausimus, aptaria bei formuoja gerąją politinę ir administracinę praktiką. 

Lietuvos atstovai Kongreso veikloje dalyvauja jau daugiau nei penkiolika metų. Džiugu, kad per šį laikotarpį 
Lietuvos delegacija aktyviai įsijungė į pagrindinio Europos vietos savivaldos teises apibrėžiančio dokumento – Europos 
vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo vertinimo, arba kitaip – monitoringo procesą, diskutavo su kolegomis ir teikė 
pasiūlymus dėl vietos ir regionų demokratijos tobulinimo visose Europos Tarybos valstybėse narėse. Delegacijos nariai 
dirbo stiprinant vietos ir regionų demokratiją Europoje bei pristatant Lietuvos savivaldos institucijų poziciją, dalyvavo 
debatuose vertinant vietos valdžių padėtį kitose šalyse. 2016 m. spalio mėnesį darbą Kongrese pradėjo atnaujinta 
Lietuvos delegacija, kuri aktyviai įsitraukė į Kongreso veiklą. 

Lietuvos delegacijos Kongrese vardu norėčiau ypač padėkoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kasmet 
skiriančiai paramą delegacijos sekretoriato funkcijų atlikimui. Ši parama leidžia užtikrinti efektyvesnį Lietuvos 
delegacijos Kongrese darbą, plačiau ir įvairiau pristatyti Lietuvą, jos vietos savivaldos padėtį, plėtoti kontaktus su 
kaimyninių šalių ir kitų Europos Tarybos valstybių narių vietos savivaldos atstovais bei organizacijomis. 

 
 

 

Delegacijos vadovas, Pasvalio r. savivaldybės meras 
Gintautas Gegužinskas 
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Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas 

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių 
kongresas (toliau - Kongresas) – yra konsultacinis 
Europos Tarybos organas, paneuropinė vietos ir 
regionų valdžių asamblėja, atstovaujanti beveik 
dvejiems šimtams tūkstančių vietos ir regionų 
savivaldybių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių. 
Šiuo metu Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių 
kongresą sudaro 648 nariai, turintys rinktą vietos ar 
regionų valdžių mandatą valstybėje narėje. Į Kongresą 
narius deleguoja kiekviena ET valstybė narė pagal 
savo vidaus taisykles. Lietuvos delegaciją Kongrese 
sudaro aštuoni  nariai (keturi tikrieji ir keturi pakaitiniai). 

 

Europos vietos ir regionų valdžių kongresas 
 

Pagrindinis Kongreso veiklos tikslas yra remti 
vietos ir regionų valdžią, gerinti valdymą vietos 
lygmeniu bei stiprinti vietos valdžios institucijas. 
Kongresas didelį dėmesį skiria vietos savivaldos 
chartijos principų laikymuisi, skatina decentralizavimo 
ir regionalizavimo procesus, miestų ir regionų 
bendradarbiavimą. 

Kongreso istorija 

Europos Taryba nuo pat savo įsteigimo 1949 m. 
didelį dėmesį skyrė demokratijos plėtrai vietos ir 
regiono lygyje. Siekiant stiprinti vietos savivaldos 
teises, savivaldos institucijų bendradarbiavimą, jų 
europinį atstovavimą 1957 m. įsteigta nauja Europos 
Tarybos organizacija – Europos vietos savivaldos 
konferencija. Vėliau, plėtojantis vietos ir regionų 
demokratijai Europoje susiformavo poreikis europiniu 
lygmeniu atstovauti ir regionų valdžių interesus. Todėl 
1975 m. Konferencija buvo pertvarkyta į Europos 
vietos ir regionų valdžių konferenciją, kurioje buvo 
atstovaujama ne tik valstybių narių vietos, tačiau ir 
regionų savivalda.  

1979 m. šios organizacijos statusas buvo dar 
labiau sustiprintas, ją įvardijus Nuolatine Europos 
vietos ir regionų valdžių konferencija. Konferencija 
atliko daug darbų stiprinant subnacionalinio lygmens 
teises Europoje.  

Vienas svarbiausių dokumentų – 1985 m. spalio 
15 d. priimta Europos vietos savivaldos chartija (toliau 
– Chartija). Šiame dokumente išvardijamos 
pagrindinės Europos savivaldybių teisės, jų apsaugos 
priemonės. Chartiją šiuo metu yra ratifikavę beveik 
visos Europos Tarybos valstybės narės. Chartijos 
tekstą rasite leidinio priede. 

Tolesnis institucinis žingsnis stiprinant vietos ir 
regionų valdžių atstovavimą europiniame lygmenyje 
buvo žengtas 1994 m. vasario 14 d., kuomet vietoje 
Nuolatinės Europos vietos ir regionų valdžių 
konferencijos buvo įkurtas Europos Tarybos Vietos ir 
regionų valdžių kongresas. 

Lietuva 1993 m. stodama į Europos Tarybą 
įsipareigojo pasirašyti ir ratifikuoti Chartiją. 1996 m. 
Chartija buvo pasirašyta, tačiau ratifikuota tik 1999 m. 
gegužės mėnesį, o įsigaliojo Lietuvoje 1999 m. spalio 
10 d. Chartijos ratifikavimu Lietuva įsipareigojo 
suderinti vietos savivaldą reguliuojančius įstatymus su 
chartijos nuostatomis ir laikytis visų joje įtvirtintų 
principinių reikalavimų.  

Kongreso struktūra 

Kongresą sudaro Vietos valdžios rūmai ir 
Regionų valdžių rūmai. Abeji Kongreso rūmai į 
Strasbūre organizuojamas plenarines sesijas 
susirenka du kartus į metus. Komitetų posėdžiai vyksta 
dažniausiai po tris kartus į metus. Kongresui 
vadovauja pirmininkas. Jis taip pat atstovauja 
Kongresą tarptautinėse organizacijose. Pirmininkas 
užtikrina, jog būtų įgyvendinami Kongreso priimti 
sprendimai, taip pat Kongreso vardu pateikia nuomonę 
dėl šios institucijos kompetencijoje esančių einamųjų 
įvykių bei užtikrina Kongreso veiklos suderinamumą su 
kitomis ET institucijomis. Pirmininką renka Kongreso 
nariai dvejiems metams. Pirmininkui darbą organizuoti 
padeda Kongreso Biuras. 
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2016 m. spalio 19 d. naująja Kongreso 
pirmininke dviejų metų kadencijai buvo išrinkta Gudrun 
Mosler-Törnström. Anksčiau G. Mosler – Törnström 
vadovavo Kongreso Regionų valždios rūmams. 
 

Kongreso pirmininkė Gudrun Mosler-Törnström 
 

Laikotarpiu tarp Kongreso sesijų, jo vardu veikia 
Statutinis forumas, kurį sudaro nacionalinių delegacijų 
vadovai bei Biuro nariai. Kongrese svarstomi klausimai 
paskirstomi trims komitetams – Monitoringo, Einamųjų 
reikalų ir Valdymo. 

Kongreso Vietos valdžios rūmai 

Vietos valdžios rūmai nagrinėja klausimus 
susijusius su Europos valstybių vietos savivaldos 
problematika, organizuoja vietos savivaldos rinkimų 
stebėjimo misijas Europos tarybos valstybėse narėse. 
Rūmų nariai taip pat dirba visuomeninio dialogo 
skatinimo, sanglaudos, miestų bendradarbiavimo, 
piliečių įtraukimo, tarpkultūrinio dialogo, e-
demokratijos, galimybių lygybės srityse. Svarbi veiklos 
sritis – vietos demokratijos skatinimas Europos 
kaimynystėje – Viduržemio jūros regione ir arabų 
šalyse. 

 

 
Posėdžiauja Vietos valdžios rūmų nariai 

2016 m. spalio 20 dieną Kongreso Vietos 
valdžios rūmų pirmininku perrinktas Švedijos atstovas 
Anders Knape (EPP/CCE).  
 

Kongreso Vietos valdžios rūmų pirmininkas Anders Knape 
 

Lietuvą Vietos valdžios rūmuose atstovauja 
tikrieji nariai Gintautas Gegužinskas ir Nijolė 
Dirginčienė, bei jų pakaitiniai nariai – Jonas 
Gudauskas ir Živilė Pinskuvienė. 

Kongreso Regionų valdžių rūmai 

Regionų rūmai nagrinėja regioninės 
demokratijos ir efektyvaus valdymo organizavimo 
regionų lygmeniu Europoje problemas. 2016 m. spalio 
20 d. Kongreso Regionų valdžios rūmų pirmininke 
dviejų metų kadencijai išrinkta Norvegijos atstovė 
Gunn Marit Helgesen (PPE-CCE). 
 

Kongreso Regionų valdžios rūmų pirmininkė Gunn Marit 
Helgesen 
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2012 metų 
Lietuvos atstovavimas Regionų rūmuose yra apribotas. 
Lietuvos atstovai dalyvauja Regionų rūmų 
posėdžiuose, tačiau neturi balso teisės. Tokia padėtis 
susiklostė po Kongreso parengtos rekomendacijos Nr. 
321 (2012), kurioje pateikiama išvada apie efektyvių 
regioninio lygmens valdymo institucijų nebuvimą. Tai 
sąlygojo Lietuvos, kaip šalies, neturinčios regioninės 
valdžios, atstovų dalyvavimo Regionų rūmuose 
suspendavimą. 

Lietuvą Kongreso Regionų rūmuose atstovauja 
Vitalijus Mitrofanovas ir Edita Rudelienė bei jų 
pakaitiniai nariai Henrikas Šiaudinis ir Danutė 
Skruibienė. 
 

 
Posėdis Kongreso Regionų valdžių rūmuose 

 

Kongreso biuras 

Kongreso darbo tęstinumui tarp jo sesijų 
užtikrinti yra įkurtas Kongreso Biuras. Jį sudaro abejų 
Kongreso rūmų – Vietos valdžios rūmų ir Regionų 
rūmų biurų nariai ir Kongreso pirmininkas, iš viso – 
septyniolika narių. Kiekvienų rūmų biurą sudaro 
septyni nariai ir rūmų pirmininkas. 

Biure rengiamos bendrojo pobūdžio politikos 
iniciatyvos, taip pat svarstomi biudžeto, rinkimų 
stebėjimo misijų organizavimo, Kongreso rūmų ir 
komitetų veiklos koordinavimo klausimai. Kongreso 
biuras paprastai posėdžiauja uždarai.  

 

Kongreso biuro posėdis 

Kongreso forumas ir komitetai 

Statutinis forumas tarp sesijų veikia Kongreso 
vardu. Komitete Lietuvą atstovauja Lietuvos 
delegacijos narys G. Gegužinskas. 

Monitoringo komiteto funkcijos apima Europos 
Tarybos Vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo 
priežiūros bei vietos ir regionų valdžių rinkimų 
monitoringo klausimus. Komitetas rengia ataskaitas 
apie vietos ir regionų demokratiją Europoje. Komitete 
Lietuvą atstovauja G. Gegužinskas ir N. Dirginčienė.  

Valdymo komitetas yra atsakingas už į 
Kongreso kompetenciją patenkančius vietos ir regionų 
savivaldos veiklos organizavimo klausimus, pvz. 
viešųjų finansų reglamentavimą, tarpregioninį 
bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą abipus 
sienos, elektroninės demokratijos plėtrą, 
bendradarbiavimą su tarpvyriausybinėmis 
institucijomis. Komitete Lietuvą atstovauja V. 
Mitrofanovas.  

Einamųjų reikalų komitetas koordinuoja 
Kongreso veiklą kitose vietos savivaldos 
kompetencijos srityse – švietimo, kultūros, socialinės 
sanglaudos, darnios plėtros ir kitus klausimus. 
Komitete Lietuvą atstovauja E. Rudelienė.  

Nepriklausomų ekspertų grupė Europos vietos 
savivaldos chartijos klausimais - Kongreso sudaryta 
patyrusių tarptautinės teisės ir vietos savivaldos 
specialistų grupė, teikianti konsultacijas visiems trims 
Kongreso komitetams dėl vietos ir regionų 
demokratijos padėties Europos vietos savivaldos 
chartiją ratifikavusiose šalyse vertinimo.  

 

Lietuvos delegacijos Kongrese narys V.Mitrofanovas 
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Kongreso politinės frakcijos 

Kongreso nariai pagal partinę priklausomybę 
prisijungia prie vienos iš keturių Kongrese veikiančių 
politinių grupių: 

 Europos liaudies partijos / krikščionių 
demokratų grupė (paprastai įvardijama 
naudojant anglišką santrumpą EPP/CD). 

 Socialistų grupė (SOC). 
 Nepriklausoma ir liberalų demokratų grupė 

(ILDG). 
 Europos konservatorių ir reformistų grupė 

(ECR). 

Dalis Kongreso narių (paprastai – pakaitiniai) 
nėra nurodę savo politinės priklausomybės. 
 

 
 

Kongreso veikla 

Kongreso misija – stiprinti vietos ir regionų 
demokratiją Europoje, skatinti diskusijas dėl vietos ir 
regionų savivaldos tobulinimo, administracinių 
gebėjimų stiprinimo priemonių.  

Kongresas atlieka bendro pobūdžio vietos 
savivaldos padėties kiekvienoje valstybėje, 
pageidaujančioje tapti Europos Tarybos nare tyrimus 
(toks tyrimas Lietuvoje buvo atliktas 1995 m.) bei 
reguliariai atlieka Europos vietos savivaldos chartijos 
įgyvendinimo valstybėse narėse tyrimus (tokie tyrimai 
Lietuvoje buvo atlikti 2001 ir 2012 m.).  

Europos vietos savivaldos chartijos 
įgyvendinimo priežiūra yra viena iš svarbiausių 
Kongreso veiklų. Tam Kongresas kas keletą metų 
kiekvienoje Chartiją ratifikavusioje valstybėje rengia 

monitoringo misijas, kurių metu analizuojama vietos ir 
regionų demokratijos būklė. Monitoringo veikla 
nepasiriboja vienkartinėmis misijomis – paskelbus 
tyrimo ataskaitą toliau vykdomas dialogas su 
nacionalinės valdžios institucijomis, dialogu siekiama 
rekomendacijų įgyvendinimo.  

Atskirais atvejais Kongresas taip pat rengia 
vadinamąsias faktų nustatymo misijas, kurių metu 
siekiama išsiaiškinti konkrečios su vietos ir regionų 
demokratija susijusios problemos aplinkybes. Tokių 
misijų pavyzdžiais gali būti 2008 m. Kongreso misija 
Belgijoje (dėl vyriausybės atsisakymo patvirtinti keletą 
merų), Latvijoje (dėl Rusijos kaltinimų dėl tautinių 
mažumų padėties), 2007 m. misija Turkijoje (dėl 
vyriausybės veiklos pašalinant merus) ir pan.  

Nuo 1990 m. Kongresas periodiškai organizuoja 
vietos ir regionų valdžių rinkimų (kur tokie vyksta) 
stebėjimo misijas visose ET valstybėse narėse. 
Kongreso organizuojamos stebėjimo misijos apima 
visą rinkimų procesą ir jų metu tikrinama ar visi rinkimų 
aspektai atitinka Europos Tarybos standartus.  

Kongreso siunčiamas rinkimų monitoringo 
delegacijas sudaro Kongreso nariai. Tokios misijos 
sudaro galimybę ne tik patikrinti, ar formalios taisyklės 
atitinka europinius principus, tačiau ir plėtoti ryšius su 
stebimos šalies vietos savivaldos atstovais, kitomis 
institucijomis, pilietine visuomene. Po rinkimų 
stebėjimo misijos rengiamose ataskaitose taip pat 
aptariami ne vien rinkimų organizavimo klausimai, 
tačiau ir bendras politinis ir socialinis kontekstas,  kiti 
aktualūs stebimos šalies raidos klausimai. Pagal 
susitarimą su Europos Sąjungos Regionų komitetu, kai 
kuriose Kongreso monitoringo misijose dalyvauja ir RK 
deleguoti atstovai. Rinkimų stebėjimo misijų Lietuvoje 
Kongresas nebeorganizuoja jau daugiau nei penkiolika 
metų. Tai reiškia, jog Lietuvoje vykstantys rinkimai 
laikomi demokratiškais ir skaidriais, dėl ko nėra reikalo 
į juos siųsti tarptautinių stebėtojų 

Kiti svarbūs Kongreso priimti teisiniai 
dokumentai yra Europos rėminė konvencija dėl 
teritorinių bendruomenių ir vietos valdžių 
bendradarbiavimo abipus sienos (1980) [CETS Nr. 
106]; Konvencija dėl užsieniečių dalyvavimo vietos 
viešajame gyvenime (1992) [CETS Nr. 144]; Europos 
regioninių arba mažumų kalbų chartija (1992) [CETS 
Nr. 148]; Europos miestų chartija (1992); Europos 
chartija dėl jaunimo dalyvavimo vietos ir regionų 
politiniame gyvenime (1992); Europos elgesio 
kodeksas dėl vietos ir regionų rinktų politinių atstovų 
politinio vientisumo (1999); Europos kraštovaizdžio 
konvencija (2000) [CETS Nr. 176]. 
 

35%

27%

14%

5%
19%

Kongreso narių pasiskirstymas į 
politines grupes

Europos liaudies partijos / krikščionių demokratų grupė

Socialistų grupė

Nepriklausoma ir liberalų demokratų grupė

Europos konservatorių ir reformistų grupė

Politinės priklausomybės nebuvo nurodę



 
 
 
 
 

 
Europos Tarybos valstybės narės ir kitos valstybės, prisijungę prie ET tarptautinių sutarčių: 

 — Europos Tarybos valstybės nares,       — Kitos valstybės, prisijungę prie ET tarptautinių sutarčių. 
 
 
 

 
 

 
Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso rūmai 
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Lietuvos delegacija kongrese 

Kiekviena Europos Tarybos valstybė narė į 
Kongresą siunčia savo vietos ir regionų valdžių atstovų 
delegaciją. Vadovaujantis naująja Kongreso Chartija, 
kadencijos trukmė – ketveri metai. 

Delegacijos sudaromos vadovaujantis 
nacionaliniais teisės aktais, laikantis privalomų 
bendrųjų principų: 

 visi delegacijos nariai turi turėti nacionalinį 
vietos ar regionų valdžios rinkiminį mandatą 
(t.y. būti savivaldybės ar regiono tarybos 
nariais); 

 delegacija turi būti sudaroma laikantis 
subalansuoto nacionalinės valstybės 
teritorinio atstovavimo principo (turi būti 
atstovaujami skirtingi regionai); 

 turi būti užtikrinamas tinkamas vietos ir 
regioninio lygmens institucijų atstovavimas 
(turi būti atstovaujami visi subnacionalinės 
valdžios lygmenys);  

 turi būti tinkamai atstovaujamas politinių jėgų 
balansas nacionalinėse vietos ir regionų 
savivaldos institucijose (delegacijoje turi būti 
įvairių partijų atstovų proporcingai rinkimų 
rezultatams); 

 delegacijoje turi būti ne mažiau kaip 30% kitos 
lyties atstovų (nuo 2008 m.) tiek tarp tikrųjų, 
tiek ir tarp pakaitinių narių (nuo 2011 m.). 

Lietuvos delegacijos sudėtis 
Lietuvos delegacija Kongrese yra sudaroma 

remiantis LR Vyriausybės 1996 m. vasario 23 d. 
nutarimu Nr. 278 (Žin., 1996, Nr. 19-501; 2001, Nr. 22-
737), patvirtinta Lietuvos Respublikos atstovų skyrimo 
į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą tvarka. 

Tvarkoje numatyta, kad: 

 Lietuvos Respublikos atstovais ir jų 
pakaitiniais į kongresą skiriami: į Vietos 
valdžios rūmus – savivaldybių merai; į 
Regionų valdžios rūmus – regionų plėtros 
tarybų nariai, kurie yra ir savivaldybių tarybų 
nariai. 

 du atstovus ir jų pakaitinius į Vietos valdžios 
rūmus skiria Lietuvos savivaldybių asociacija. 

 du atstovus ir jų pakaitinius į Regionų valdžios 
rūmus skiria Ministras Pirmininkas Vidaus 
reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių 
asociacijos teikimu. 

 Lietuvos Respublikos delegacijos sudėtį, jos 
vadovą ir sekretorių potvarkiu tvirtina Ministras 
Pirmininkas, atsižvelgdamas į Lietuvos 
savivaldybių asociacijos siūlymus dėl 
delegacijos vadovo ir sekretoriaus kandidatūrų. 

 Lietuvos Respublikos atstovai ir jų pakaitiniai į 
kongresą skiriami atsižvelgiant į subalansuotą 
atstovavimą Lietuvos Respublikos regionams, 
savivaldybėms ir politinėms partijoms vietos ir 
regionų valdžios institucijose. Taip pat 
paisoma proporcingo moterų ir vyrų 
pasiskirstymo Lietuvos Respublikos vietos ir 
regionų valdžios institucijose. 

 apie Lietuvos Respublikos atstovų ir jų 
pakaitinių skyrimą Europos Tarybos 
Generaliniam Sekretoriui praneša ir reikiamus 
dokumentus pateikia Užsienio reikalų 
ministerija Vidaus reikalų ministerijos teikimu. 

2016 metais keitėsi Lietuvos delegacijos 
Kongrese sudėtis. Delegacijos pagrindiniais nariais 
tapo:  

 Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės 
merė; 

 Gintautas Gegužinskas, Pasvalio rajono 
savivaldybės meras; 

 Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės rajono 
savivaldybės meras; 

 Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės 
merė.  

Delegacijos pakaitiniais nariais tapo:  

 Jonas Gudauskas, Šilalės rajono meras;  

 Živilė Pinskuvienė, Širvintų rajono merė; 

 Danutė Skruibienė, Kretingos rajono 
savivaldybės mero pavaduotoja; 

 Henrikas Šiaudinis, Ignalinos rajono 
savivaldybės meras.  
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Lietuvos delegacijos nariai 

Kongreso Regionų valdžios rūmų nariai 

Tikrieji nariai Pakaitiniai nariai 

 Vitalijus 
MITROFANOVAS 

Akmenės r. 
savivaldybės 
meras, Šiaulių 
Regiono plėtros 
tarybos narys, 

Lietuvos 
socialdemokratų 
partija 

 Danutė 
SKRUIBIENĖ 

Kretingos r. 
savivaldybės 
mero 
pavaduotoja, 

Klaipėdos 
Regiono plėtros 
tarybos narė,  

Lietuvos 
Respublikos 
liberalų sąjūdis 

 Edita 
RUDELIENĖ 

 

Trakų r. 
savivaldybės 
merė,  

Vilniaus Regiono 
plėtros tarybos 
narė, 

Lietuvos 
Respublikos 
liberalų sąjūdis 

 Henrikas 
ŠIAUDINIS 

Ignalinos r. 
savivaldybės 
meras,  

Utenos Regiono 
plėtros tarybos 
narys, 

Lietuvos 
valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga 

 

Kongreso Vietos valdžios rūmų nariai 

Tikrieji nariai Pakaitiniai nariai 

 Nijolė 
DIRGINČIENĖ 

Birštono 
savivaldybės 
merė,  

Lietuvos 
socialdemokratų 
partija 

 Živilė 
PINSKUVIENĖ 

Širvintų rajono 
savivaldybės 
merė,  

Darbo partija 

 Gintautas 
GEGUŽINSKAS 

Pasvalio r. 
savivaldybės 
meras,  

Tėvynės 
Sąjunga-
Lietuvos 
krikščionys 
demokratai 
(delegacijos 
vadovas). 

 Jonas 
GUDAUSKAS 

Šilalės r. 
savivaldybės 
meras,  

Tėvynės 
Sąjunga-
Lietuvos 
krikščionys 
demokratai  
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Delegacijos sekretoriatas 

Kiekvienos nacionalinės delegacijos veiklą 
koordinuoja delegacijos sekretorius arba keli 
sekretoriai. Paprastai šią funkciją atlieka nacionalinės 
savivaldybių asociacijos. Kai kurios valstybės, šiam 
tikslui skiria ir nacionalinių parlamentų administracijų 
darbuotojus (pvz. Rusija), regionų parlamentų 
administracijų darbuotojus (pvz. Vokietija) arba yra 
įsteigę atskiras organizacijas (pvz. Ukraina). Kai 
kuriais atvejais delegacijos sekretoriaus pareigas eina 
vienas iš delegacijos narių (pvz. Bosnija ir 
Hercegovina). 

Delegacijos sekretoriaus pareigos apima 
informacijos mainus tarp Kongreso sekretoriato ir 
nacionalinės delegacijos narių, pagalbą organizuojant 
delegacijos veiklą Kongreso plenarinėse sesijose, 
komitetuose, monitoringo misijose, darbo grupėse, 
kituose renginiuose, delegacijos atnaujinimo 
procedūrų organizavimą ir kt. 

Lietuvos delegacijos Kongreso sekretoriato 
funkcijas atlieka Lietuvos savivaldybių asociacija. 
Dalinę finansinę paramą delegacijos sekretoriato 
veiklai skiria LR Vyriausybė.  

Lietuvos delegacijos veikla 2016 m. 

Lietuvos delegacija Europos Tarybos Vietos ir 
regionų vadžių kongrese 2016 m. aktyvia dirbo 
stiprinant vietos ir regionų demokratiją Europoje bei 
pristatant Lietuvos savivaldos institucijų poziciją, 
dalyvavo debatuose vertinant vietos valdžių padėtį 
kitose šalyse. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko dvi 
Kongreso plenarinės sesijos: kovo 21 - 24 (Kongreso 
30-oji plenarinė sesija) ir spalio 19-21 (Kongreso 31-oji 
plenarinė sesija) dienomis bei  komitetų posėdžiai. 

 

30-oji Kongreso sesija, 2016 m. Strasburas 
 

Strasbūre, Prancūzijoje, vykusioje 30-ojoje 
Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso 
sesijoje Lietuvos savivaldos atstovai kartu su 
kolegomis iš kitų Europos šalių diskutavo apie etiką, 
kovą su korupcija ir tarptautinio dialogo svarbą. 

Pagrindinis dėmesys šioje pavasario sesijoje 
buvo skiriamas etikos ir skaidrumo klausimams vietos 
bei regionų lygyje. Kongreso nariai, pristatę 
pranešimus šiomis temomis, pabrėžė, kad savivalda 
atlieka esminį vaidmenį kovojant su korupcijos 
apraiškomis savo bendruomenėse. 

Kongreso prezidentas Jeanas-Claude‘as 
Freconas (Jean-Claud Frecon) savo kalboje teigė, kad 
vietos bei regionų valdžios susiduria ir su kitais 
iššūkiais, tai – pabėgėlių bei migrantų integracija, kai 
kurių jaunų žmonių radikalizmo prevencija, įvairovę 
gerbiančios visuomenės kūrimas bei kova su prekyba 
žmonėmis. Pasak jo, tai realūs veiksniai, kurie, 
nesiėmus jų tinkamai spręsti, gali ilgam destabilizuoti 
mūsų visuomenes ir demokratijas. 

 

Lietuvos delegacijos nariai 
 
Sesijoje pristatyta ataskaita apie vietos ir 

regionų demokratiją Prancūzijoje. Ją pristačiusi 
Kongreso stebėsenos komiteto narė Gudrun Mosler-
Törnström rekomendavo šios šalies valdžiai peržiūrėti 
konsultacijų su vietos valdžios atstovais procesą, 
vietos mokesčių bei vietos valdžios finansinių šaltinių 
klausimus. Į Kongreso narių klausimus atsakė 
Prancūzijos miestų ir šalies (regionų vystymosi) 
planavimo, kaimo ir vietos valdžios reikalų ministerijos 
valstybės sekretorė Estelle Grellier. 
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Vietos valdžios atstovai diskutavo ir apie 
iššūkius kuriant tarpkultūrinę visuomenę bei 
integruojant pabėgėlius, taip pat - vietos politikų 
galimybes organizuoti įvairias kultūras ir religijas 
apimančias veiklas. 

 

Lietuvos delegacijos narė N. Dirginčienė 
 

Kongreso nariai priėmė rezoliuciją dėl 
priemonių, skirtų užkirsti kelią radikalizmui vietos ir 
regionų lygyje, sukūrimo. Pasak pranešėjų, 
dabartinėje didėjančio ekstremizmo situacijoje ypač 
svarbu skatinti dialogą tarp kultūrų ir tikėjimų mažuose 
bei dideliuose miestuose ir regionuose ir taip neleisti 
vystytis radikalizmui. 

Tikimasi, kad šios priemonės apjungs 
skaitmeninius įrankius bei gerosios praktikos 
pavyzdžius ir bus prieinamos 36 kalbomis specialiai 
sukurtame interneto puslapyje. 

Europos vietos ir regionų valdžių delegatų 
sesijoje taip pat dalyvavo jaunimo organizacijų 
atstovai, kurie su Kongreso nariais diskutavo apie 
jaunimo įtraukimą sprendžiant vietos ir regionų lygių 
klausimus bei pagrindines jaunimo problemas 
Europoje. 

Sesijoje pristatyta ir ataskaita apie vietos bei 
regionų demokratijos padėtį Slovakijoje bei faktų 
rinkimo misijos Albanijoje rezultatai. 

Sesijos išvakarėse Lietuvos delegacijos nariai 
kongreso darbotvarkės klausimus aptarė su Lietuvos 
ambasadore prie Europos tarybos Laima Jurevičiene, 
Latvijos bei Estijos kolegomis. 

Lietuvos delegacijoje Europos Tarybos vietos ir 
regionų valdžių kongrese dirba Pasvalio rajono meras 
Gintautas Gegužinskas, Birštono merė Nijolė 
Dirginčienė, Akmenės rajono meras Vitalijus 
Mitrofanovas ir Visagino merė Dalia Štraupaitė. 

Lietuvos delegacijos Kongrese vadovas G. Gegužinskas 
 
31-oji Kongreso sesija vyko 2016 m. spalio 19-

21 d. Ši sesija skyrėsi nuo anksčiau vykusiųjų, nes 
posėdžiauti rinkosi naujos 2017-2020 m. kadencijos 
Kongreso sudėtis. Lietuvos delegacija šį kartą 
dalyvavo nepilnos sudėties, nes dėl vyrų ir moterų 
lygybės neužtikrinimo iš aštuonių delegacijos narių 
buvo patvirtini tik šeši nariai. Nuo 2007 m., Europos 
Tarybai priėmus naują Kongreso chartiją, reikalaujama, 
kad kiekvienoje nacionalinėje delegacijoje būtų ne 
mažiau kaip 30 proc. mažiau atstovaujamos lyties. 
Todėl š. m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos 
Ministro pirmininko potvarkiu buvo patvirtinta 
patikslinta Lietuvos delegacijos Kongrese sudėtis. 
 

31-oji Kongreso sesija 
 
Prieš prasidedant Europos Tarybos vietos ir 

regionų valdžių kongreso sesijai, 2016 m. spalio 18 d. 
Lietuvos delegacija dalyvavo tradiciniame Baltijos ir 
Šiaurės šalių delegacijų atstovų Kongrese susitikime. 
Susitikimo metu aptarta būsima sesijos darbotvarkė 
skirta etikos ir skaidrumo klausimams vietos ir regionų 
lygmenyje, būsimi Kongreso vadovybės rinkimai, 
būsimi veiklos prioritetai, taip pat šiaurės ir Baltijos 
šalių delegacijų bendradarbiavimo galimybės.  
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31-oji Kongreso sesija 
 
Lietuvos delegacija taip pat dalyvavo Kongreso 

vadovybės rinkimuose. Pirmą kartą Kongreso vadove 
išrinkta moteris, Austrijos atstovė Gudrun Mosler – 
Törnström Taip pat išrinkti Vietos valdžios ir Regionų 
valdžios rūmų pirmininkai. Jais tapo Anders Knape ir 
Gunn Marit Helgesen bei patvirtinti Kongreso veiklos 
prioritetai 2017-2020 m. laikotarpiui. Gudrun Mosler – 
Törnström ir Andres Knape pristatydami Kongreso 
prioritetus išskyrė dvi pagrindines sritis: demokratijos 
stiprinimas vietos ir regionų lygmenyje bei saugios 
visuomenės kūrimas. Pasak, G. M. Törnström pirmoji 
sritis apima klausimus, susijusius su gerai veikiančia 
vietos ir regionų bendruomene bei Europos vietos 
savivaldos chartijos įgyvendinimo priežiūrą šalyse 
narėse. Antroji sritis – apima šių dienų iššūkius tokius, 
kaip radikalizmas ir terorizmo grėsmė, migrantų 
integracija bei tarpkultūrinis ir tarpreliginis dialogas su 
piliečiais. 

Sesijos metu buvo tęsiama ankstesniųjų 
susitikimų diskusija susijusi su viena aktualiausių šių 
dienų problemų - terorizmo Europos miestuose 
grėsme. Kongreso nariai pabrėžė, kad turi būti 
imamasi bendrų veiksmų visuose valdymo lygiuose ir 
kova su terorizmu neturėtų būti vien tik nacionalinės 
valdžios rūpestis, vietos ir regioninės valdžios atstovai 
taip pat turi aktyviai prisidėti prie šios problemos 
sprendimo. Nepaisant to, kad Lietuva kol kas 
nesusidūrė su terorizmo grėsme ir didelės patirties 
šiuo klausimu neturi, Lietuvos delegacijos nariai 
palaikė Kongreso siekius imtis priemonių kovai su 
ekstremizmu ir radikalizmu. Sesijos metu taip pat buvo 
dar kartą aptartos migracijos aktualijos.  Kongreso 
metu dar kartą buvo pažymėta, kad Europa turi kuo 
greičiau priimti bendrą prieglobsčio politiką, nes šiuo 
metu visos su migracija susijusios problemos gula ant 
vietinės valdžios pečių.  

Sesijos metu taip pat daug dėmesio skirta kovos 
su korupcija klausimams savivaldos ir regionų valdžių 
institucijose, diskutuota dėl aktyvesnio moterų 
įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus, pristatyti 
rinkimų stebėjimų rezultatai Serbijoje. 

Šioje sesijoje dalyvavę Lietuvos delegacijos 
nariai - Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, 
Birštono merė Nijolė Dirginčienė, Akmenės rajono 
meras Vitalijus Mitrofanovas taip pat susitiko su 
Lietuvos ambasadore prie Europos Tarybos Laima 
Jurevičiene bei dalyvavo susitikime Vokietijos 
ambasadoje.  

 

Lietuvos delegacijos nariai G. Gegužinskas, 
N.Dirginčienė  ir V.Mitrofanovas 31-ojoje Kongreso sesijoje 

Strasbūre 
 

Delegacijos bendradarbiavimas su 
valdžios institucijomis 

Siekiant didinti Delegacijos veiklos efektyvumą 
bei geriau atstovauti Lietuvos piliečių interesams. 
Delegacija didelį dėmesį skiria ir pozicijų koordinavimui 
su kitais Lietuvos atstovais ir Lietuvos valstybinėmis 
institucijomis. Pažymėtinas itin glaudus 
bendradarbiavimas su Seimo valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetu, kurio posėdžiuose kasmet 
Lietuvos delegacijos ir LSA atstovai pristato europinės 
vietos ir regionų valdžių politikos aktualijas. LR Seimo 
valstybės valdymo komitetas susitikimus su Lietuvos 
delegacijų Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių 
kongrese ir Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos 
Regionų komitete vadovais rengia kasmet. Jų metu 
aptariamos europinio vietos savivaldos atstovavimo 
problemos, bei Lietuvos interesų atstovavimo 
galimybės. 
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Kongreso bendradarbiavimas su kitomis 
institucijomis 

Kongresas bendradarbiauja su partneriais iš 
valstybių narių – nacionalinėmis vietos ir regionų 
valdžių asociacijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir 
kt. Pastaraisiais metais itin aktyviai plėtojamas 
bendradarbiavimas tarp Europos Tarybos Vietos ir 
regionų valdžių kongreso bei Europos Sąjungos 
Regionų komiteto. 

2016 m. ir toliau buvo efektyviai plėtojamas 
bendradarbiavimas su Europos Sąjungos Regionų 
komitetu. Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių 
kongresas su šia institucija dar 2005 m. pasirašė 
bendradarbiavimo susitarimą. Konkrečios abejų 
institucijų bendradarbiavimo gairės buvo formalizuotos 
2009 m. pasirašytu bendradarbiavimo memorandumu. 
Politinės abejų institucijų bendradarbiavimo kryptys bei 
svarbiausios temos yra aptariamos kartą į metus 
rengiamuose abejų institucijų vadovų susitikimuose. Iš 
šešių kiekvienos šių asamblėjų narių yra sudaryta 
kontaktų grupė. Ši grupė rengia bendros veiklos 
programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą. Bendroje 
veikloje dalyvauja ir kitų, ypač tarpregioninio 
bendradarbiavimo struktūrų atstovai, pavyzdžiui, iš 
Juodosios jūros, ES Rytų partnerystės regionų. 
Prioritetinėmis bendradarbiavimo sritimis įvardijamas 
bendradarbiavimas abipus sienos, dalyvaujant 
Europos kaimynystės politikoje, stiprinanat rytinę ir 
pietinę ES kaimynysrę, taip pat kova su korupcija, 
gerojo valdymo ir vietos ir regionų lygmenyse 
skatinimas 

Tęsiant bendradarbiavimą, Kongreso pavasario 
sesijoje vykusioje 2016 m. kovo 21-24 dienomis, 
Lietuvos delegacijos Regionų komitete vadovas, 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Arnoladas 
Abramavičius dalyvavo Kongreso sesijoje ir pristatė 
Europos Regionų komiteto (RK) ataskaitą apie vietos 
valdžios rinkimus Ukrainoje. 
 

Arnoldas Abramavičius Kongreso sesijoje 

Bendradarbiavimas su nacionalinių vietos 
savivaldos asociacijomis 

Kongresas aktyviai bendradarbiauja su visų 
Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių 
asociacijomis. Tokiu būdu Kongresas gauna galimybę 
informaciją apie savo veiklą plačiau paskleisti 
valstybėse narėse, o vietos savivalda – savo 
džiaugsmus bei rūpesčius pristatyti europiniame 
kontekste, gauti europinių ekspertų patarimus. 
Kongresas taip pat veikia kaip savotiška ankstyvojo 
perspėjimo sistema, padedanti valstybių narių vietos ir 
regionų valdžių atstovams atkreipti dėmesį į 
vyriausybių centralizacijos ketinimus, kaip į Europos 
vietos savivaldos chartijos pažeidimus. 

Stebėtojai 

Daugiau nei trisdešimčiai su vietos savivaldos 
tematika susijusių organizacijų Kongresas yra suteikęs 
stebėtojo statusą. Šis statusas suteikia galimybę 
organizacijoms patariamojo balso teise dalyvauti 
Kongreso veikloje, deleguoti savo atstovus į Nuolatinio 
komiteto, Biuro, statutinių komitetų posėdžius. 

Stebėtojo statusą yra gavusi Baltijos jūros 
miestų sąjunga, Europos regionų asamblėja, Europos 
pasienio regionų asociacija, Europos savivaldybių ir 
regionų taryba. Be to, ET VRVK stebėtojo statusą turi 
ir į ET nepriimtos (stojimo procesas sustabdytas 1995 
m.) Baltarusijos Levo Sapiegos fondas bei oficialia šios 
šalies vietos valdžių atstovu siekianti būti institucija – 
Vietos savivaldos darinių bendradarbiavimo taryba 
prie Baltarusijos Respublikos Nacionalinės asamblėjos. 
Stebėtojais pripažinta ir ginčytiną statusą turinčio 
Kosovo savivaldybių asociacija, už Europos ribų 
esančio Izraelio miestų sąjunga ir Palestinos 
savivaldybių asociacija, Arabų miestų organizacija, 
Kinijos draugystės su užsienio šalimis asociacija bei 
kitos organizacijos iš daugelio šalių.  

 

Vyksta posėdis 
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Naudingos nuorodos 

Europos Tarybos puslapis internete http://www.coe.int/ 

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių 
kongresas: 

http://www.coe.int/t/congress/Fonctionnement/Presidency/2 

Lietuvos nuolatinės atstovybės prie Europos 
Tarybos puslapis internete 

http://mission-ce.mfa.lt/  

ET VRVK rekomendacijos Nr. 321 vertimas į lietuvių 
kalbą bei kiti su Lietuva susiję ET dokumentai: 

http://www.lsa.lt/lt/teisine-informacija 
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2016 m. leidinį parengė Lietuvos savivaldybių asociacija  

Nuotraukos: Lietuvos savivaldybių asociacijos, Europos 
Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso. 

Naudota LSA ir Kongreso informacija. 


