Lietuvos delegacijos Europos
Regionų komitete veikla 2020
metais

BENDRA INFORMACIJA
Lietuvos delegacija ataskaitiniu laikotarpiu (2020 sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) dalyvavo keturiose
Europos Regionų komiteto (RK) plenarinėse sesijose, septyniuose RK Biuro posėdžiuose, trisdešimt
trijuose teminių komisijų posėdžiuose.
Dėl COVID-19 pandemijos plenarinės sesijos, biuro posėdžiai, taip pat visi planuoti išvažiuojamieji
politinių grupių bei komisijų susitikimai, seminarai, darbo grupių susitikimai, konferencijos ir kiti RK
renginiai vyko nuotoliniu bei mišriu būdu.
Lietuvos delegaciją Regionų komitete sudaro
devyni pagrindiniai ir devyni pakaitiniai nariai.
Lietuvos delegacijos nauja sudėtis 2020-2025 m.
laikotarpiui patvirtinta 2019 m. gruodžio 11 d.
Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl Lietuvos
Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos
Regionų komiteto narius“. Delegacija sudaroma
laikantis tolygaus regioninio atstovavimo
principo bei atsižvelgiant į politinių partijų
gautus mandatus paskutiniuose savivaldybių
tarybų rinkimuose. Nauji kandidatai į
regionų komiteto narius 2020-2025 m.
kadencijai paskirti vadovaujantis 2019 m. vietos
savivaldos rinkimų rezultatais.
Po 2020 m. spalio mėn. vykusių rinkimų,
delegacijos paikaitinis narys atstovaujantis Šiaulių regioną – Domas Griškevičius tapo LR Seimo
nariu, todėl prarado savivaldybės tarybos nario mandatą ir neteko vietos delegacijoje. Artimiausiu
metu vietoje buvusio nario turi būti paskirtas naujas delegacijos pakaitinis narys.
Delegacijai vadovauja Mindaugas Sinkevičius, LSA prezidentas, Jonavos rajono savivaldybės meras.
Delegacijos vadovo pavaduotoju paskirtas – Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės
meras. Delegacijos vadovas ir pavaduotojas atstovauja delegaciją Regionų komiteto Biure. Delegacijos
nariai tai pat dalyvauja įvairiose tarpinstitucinėse bei kitose su Regionų komiteto veikla susijusiose
darbo grupėse bei komitetuose, taip pat RK organuose.
2020-aisiais delegacijos nariai atstovavo Lietuvos savivaldybes dalyvaudami įvairiose Regionų
komiteto komisijų nuotoliniuose ir/arba mišriose posėdžiuose, darbo grupėse, konferencijose,
vizituose, politinių frakcijų veikloje ar kitokio pobūdžio darbiniuose susitikimuose. Taip pat įsitraukė į
RK teisėkūros procesą teikdami pasiūlymųus nuomonių projektams, dėl kitų savivaldai aktualių
klausimų.
Lietuvos delegacijos Regionų komitete nariai dirbo šešiose šakinėse komisijose:
Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE) komisija, kurios kompetencija apima aplinkosaugos,
prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygojamų pokyčių, atsinaujinančių išteklių, transeuropinių
energetikos tinklų, kosmoso politikos klausimus. Komisijos pirmininkas Juan Espadas Cejas (Ispanija,
PES).
Ekonominės ir pinigų politikos (ECON) komisija, kurios kompetencija apima įmonių politiką
pramonės inovacijų, konkurencijos ir mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę politiką,
Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organizacijos problematiką. Komisijos pirmininkas Michael
Murphy (Airija, EPP).
Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų (SEDEC) komisija, kurios kompetencija apima
socialinių reikalų, švietimo, mokymo ir mokymosi klausimus. Komisijos pirmininkė Anne
Karjalainen (Suomija, PES).
Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisija, kurios kompetencija apima
teisingumo ir pilietinių laisvių bei pilietiškumo skatinimo problematiką, imigracijos, vizų ir
prieglobsčio politiką, valdymo, teisėkūros proceso tobulinimo, vietos ir regionų valdžių dalyvavimo
ES išorės santykių iniciatyvose – Europos kaimynystės politikoje, Rytų partnerystėje, Viduržemio

jūros, vystomojo bendradarbiavimo politikose klausimus, taip pat ES plėtrą. Komisijos pirmininkas
Mark Speich (Vokietija, EPP).
Teritorinės sanglaudos politikos (COTER) komisija nagrinėja ekonominės, socialinės ir teritorinės
sanglaudos, ES struktūrinių fondų, teritorijų planavimo, miestų ir būsto politikos, transporto ir
transeuropinių tinklų, teritorinio bendradarbiavimo klausimus. Komisijos pirmininkė Isabelle
Boudineau (Prancūzija, PES).
Gamtinių išteklių (NAT) komisija, kurios kompetencija apima Bendrosios žemės ūkio, žvejybos, jūrų
politikos, kaimo plėtros, maisto gamybos, miškų, visuomenės sveikatos, civilinės saugos, turizmo
klausimus. Komisijos pirmininkė Ulrika Carlefall Landergren (Švedija, Renew Europe).
Lietuvos delegacijos nariai priklauso šioms Regionų komiteto politinėms grupėms: Europos liaudies
partija (EPP), Europos socialistų partija (PES), Europos liberalų demokratų aljansas (ALDE), Sąjunga
už tautų Europą - Europos aljansas (UEN-EA), Europos konservatorių ir reformistų frakcija (ECR).
Lietuvos delegacijos narių pasiskirstymas politinėse grupėse ir komisijos pateiktas lentelėje:
Tikrasis narys
Vardas/pavardė
Pareigos/Partiškumas (politinė grupė RK)
Mindaugas
SINKEVIČIUS
Jonavos r. sav. meras, LSDP (PES)
Delegacijos Regionų Komitete vadovas
Algirdas
VRUBLIAUSKAS
Alytaus r. sav. Meras, TS-LKD (EPP).
Delegacijos vadovo pavaduotojas
Valdas
BENKUNSKAS
Vilniaus m. sav. mero pavaduotojas, TS-LKD
(EPP)
Nijolė
DIRGINČIENĖ
Birštono sav. merė, LSDP (PES)

Komisijos
ECON
CIVEX

Pakaitinis narys
Vardas/pavardė
Pareigos/Partiškumas (politinė grupė RK)
Algirdas
NEIBERKA
Vilkaviškio r. sav. meras, LSDP (PES)

ENVE
ECON

Arnoldas
ABRAMAVIČIUS
Zarasų r. sav. tarybos narys TS/LKD (EPP)

ENVE
CIVEX.

Vytenis
TOMKUS
Kaišiadorių r. sav. meras, TS-LKD (EPP)

COTER
SEDEC

Vaida
ALEKNAVIČIENĖ
Joniškio r. sav. mero pavaduotoja LSDP
(PES)
Domas
GRIŠKEVIČIUS
Šiaulių m. saviv. mero pavaduotojas,
nepartinis (PES)*
Audrius
KLIŠONIS
Plungės r. saviv. meras, LRLS (Renew
Europe)
Mantas
VARAŠKA
Kazlų Rūdos sav. meras, nepartinis (EPP)
Aleksandra
GRIGIENĖ
Visagino saviv. mero pavaduotoja LVŽS
(EA)
Ramūnas
GODELIAUSKAS
Rokiškio r. saviv. meras, nepartinis (ECR)

Vytautas
GRUBLIAUSKAS
Klaipėdos m. sav. meras, nepartinis (Renew
Europe).
Dovydas
KAMINSKAS
Tauragės rajono sav. meras, LRLS (Renew
Europe)
Ričardas
MALINAUSKAS
Druskininkų sav. meras, nepartinis (PES)
Bronius
MARKAUSKAS
Klaipėdos r. sav. meras, LVŽS (EA)

COTER
NAT

Povilas
ŽAGUNIS
Panevėžio r. sav. meras, LVŽS (EA
*
Narys neteko mandato.

NAT
SEDEC

ENVE
CIVEX

ECON
COTER
NAT
SEDEC

EUROPOS REGIONŲ KOMITETO (RK) PLENARINĖS SESIJOS
2019 m. Vasario 11–13 d. 138-oji RK plenarinė
sesija. Tai pirmoji naujosios penkerių metų
kadencijos Lietuvos delegacijos Eurospo regionų
komitete sesija. Sesija prasidėjo vasario 11 dieną
kadenciją baigiančio RK pirmininko KarloHeinzo Lambertzo kalba, naujos RK sudėties
tvirtinimu bei laikinojo Biuro sudarymu. Pagal
tradiciją laikinasis Biuras sudaromas iš jauniausių
RK narių, tarp kurių buvo ir Lietuvos delegacijos
narys, Tauragės rajono meras Dovydas
Kaminskas. Vasario 12 d. išrinkta nauja RK
vadovybė. Komiteto pirmininku tapo Europos
liaudies partijos atstovas Apostolos Tzitzikostas,
pirmininko pavaduotoju paskirtas socialistų
partijos atstovas Vasco Alves Cordeiro, taip pat patvirtina nauja RK Biuro sudėtis. Lietuvos
delegacijai Biure atstovaus delegacijos vadovas, LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius ir jo
pavaduotojas Algirdas Vrubliauskas. Po rinkimų ir įprastinių procedūrų, plenarinė sesija tęsė darbą
surengdama keletą politinių diskusijų, įskaitant debatus dėl konferencijos dėl Europos ateities, kurioje
dalyvaus už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja
Dubravka Šuica. Taip pat patvirtinto šios nuomonės: 2019 m plėtros dokumentų rinkinys; Regionų ir
miestų indėlis į Afrikos vystymąsi; Teisinės valstybės principo stiprinimas Sąjungoje. Veiksmų planas;
Tvarių seniūnijų ir mažų bendruomenių kūrimas. Aplinkos politika žemesniu nei savivaldybių
lygmeniu; Protų nutekėjimas ES. Problemos sprendimas visais lygmenimis bei Kultūra Sąjungoje, kuri
siekia daugiau: miestų ir regionų vaidmuo, taip pat buvo pristatyti ES pirmininkaujančios Kroatijos
prioritetai, vyko diskusija dėl Europos ateities. Vasario13 d. delegacijos nariai dalyvavo
steigiamuosiuose RK komisijų posėdžiuose.
2020 m. birželio 30 d. – liepos 2 d. 139 – oji RK plenarinė sesijoje kartu su kviestiniais svečiais
aptartas COVID-19 krizės valdymas ir atsigavimo planas, 2021 m. RK biudžetas, Žaliasis kursas,
diksutuota apie demografinių pokyčių poveikį bei kitais ES reikalais, aktualiai vietos ir regionų valdžių
institucijoms.
Diskusijoje su už biudžetą ir administravimą
atsakingu ES Komisijos nariu Johannesu Hahnu
RK nariai išsakė nuomonę, kad sanglauda turi
tapti visų ES politikos sričių kelrodžiu, o ES
programų įgyvendinimas būtų grindžiamas
bendra atsakomybe ir partneryste. „Turime
užtikrinti, kad gaivinimo planas būtų
įgyvendintas veiksmingai ir būtų išvengta
centralizuoto proceso rizikos“ - teigė
RK
pirmininkas Apostolos Tzitzikostas. Jam pritarė
Komisijos narys Johannes Hahn pabrėždamas,
kad ilgalaikis biudžetas ir „Next Generation
EU“ yra europinis būdas reaguoti į krizę ir žengti
atsigavimo kryptimi. Norint pasiekti greitą ekonomikos atsigavimą turime būti vieningi ir rasti bendrą
sutarimą- teigė J. Hahn. RK nariai taip pat atkreipė dėmesį, kad naujojo biudžeto ir ekonomikos
gaivinimo plano įgyvendinimas bus iššūkis strateginiam planavimui, koordinavimui ir
administraciniams gebėjimams ir išsakė poziciją vengti bet kokios centralizacijos ir užtikrinti, kad
regionai ir miestai galėtų padėti nukreipti investicijas ten, kur jos reikalingiausios. Diskusijoje dėl
Žaliojo kurso akcentuota, kad pandemija parodė, kaip viskas pasaulyje yra tarpusavyje susiję ir kokie
neatsparūs esame gamtiniams pavojams. Todėl svarbu sumažinti neigiamą žmogaus veiklos poveikį
mūsų aplinkai ir sveikatai. Pasak RK narių, siekiant veiksmingai paskatinti ekonomiką, reikia suteikti

galias miestams ir regionams ir juos tiesiogiai finansuoti. Tokiu būdu savivaldybės galėtų investuoti į
naujus projektus ir išsaugoti darbo vietas, kartu siekiant 2030 m. klimato tikslų. Diskusijoje taip pat
akcentuota, kad Europos žaliajam kursui įgyvendinti būtina, kad visi veiktų išvien, būtinas nuoseklus
bendradarbiavimu grindžiamas požiūris, remiamas daugiapakopio valdymo. RK narių nuomone,
svarbu užtikrinti RK teisėkūros darbo, susijusio su žaliuoju kursu, nuoseklumą ir darną, sudarant
palankesnes sąlygas visoms šešioms RK komisijoms ir atitinkamiems pranešėjams keistis informacija;
palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su už žaliąjį kursą atsakingais aukšto lygio ES institucijų ir kitų
organizacijų atstovais skatinti komunikacinę veiklą ir viešinti geriausios praktikos pavyzdžius,
susijusius su žaliojo kurso įgyvendinimu vietos lygmeniu Sesijoje už demokratiją ir demografiją
atsakingas komisijos pirmininko pavaduotojas Dubravka Šuica pristatė Demografinių pokyčių
ataskaitą, kurioje nurodomos demografinių pokyčių Europoje priežastys ir jų poveikis Europos piliečių
gyvenimui. Joje teigiama, kad šiuos klausimus dažnai geriausia spręsti vietos ir regionų lygmenimis.
Daugelis Europos Sąjungos vietovių šiuo metu susiduria su didžiuliais demografiniais iššūkiais:
mažėja gyventojų skaičius, gyventojai senėja ir mažėja gimstamumas. Ypač dėl to nukenčia kaimo
vietovės, kur daug žmonių dėl perspektyvų ir užimtumo galimybių stokos migruoja į miestus.
Pažymėta, kad COVID-19 pandemijos padariniai (nedarbo lygio didėjimas ir keleto ekonomikos
sektorių (turizmo, gamybos, sezoninio darbo) nuosmukis), gali dar labiau paaštrinti demografines
problemas. Diskusijų metu Komisijos atstovas ir nariai aptarė, kaip Komisija ketina remti vietos ir
regionų lygmenį sprendžiant aktualius klausimus, pabrėžė visų valdymo lygmenų bendradarbiavimo
svarbą. Šioje sesijoje priimtos 8 nuomonės ir 3 rezoliucijos
2020 m. spalio 12 – 14 d. 140-oji RK plenarinė sesijoje pagrindinė tema buvo COVID- 19 poveikis
miestams ir regionams. Spalio 12 d. prasidėjusioje sesijoje pristatyta plataus masto Regionų komiteto
ataskaita - pirmasis metinis miestų ir regionų barometras, apžvelgiantis regionų ir miestų padėtį
COVID-19 krizės metu, taip pat pandemijos poveikį sveikatai, ekonomikai ir bendruomenėms.
Minėtoje ataskaitoje Regionų komitetas atkreipia dėmesį į tai, kad per krizę gali susiformuoti dėl
COVID-19 prarastoji karta, pabrėžiami dideli regionų sveikatos priežiūros sistemų skirtumai, augantis
kaimo ir miesto atotrūkis bei didėjanti ES vietovių socialinė ir ekonominė nelygybė. “Miestai ir
regionai atliko svarbų vaidmenį kovojant su pandemija, tiek priimdami politinius sprendimus ir
imdamiesi veiksmų, tiek įgyvendindami nacionalinės valdžios nustatytus reikalavimus. Dėl daugybės
įvairių taikomų paramos programų vietos ir regionų valdžios institucijų išlaidos padidėjo, o jų pajamos
sumažėjo. Daugiau kaip 90 proc. ES regionų ir
savivaldybių prognozuoja staigų pajamų sumažėjimą.
Mes, regionų ir vietos vadovai, esame įsipareigoję
bendradarbiauti ES ir nacionaliniu lygmenimis siekdami
atgaivinti ekonomiką po pandemijos ir kurti atsparias ir
tvarias bendruomenes“ - teigė Europos regionų komiteto
pirmininkas Apostolos Tzitzikostas. Pirmą kartą nuo
savo kadencijos pradžios RK sesijoje dalyvusi Europos
Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pažymėjo, kad
regionai ir miestai bus ekonomikos gaivinimo šerdis,
todėl priemonės „Next Generation EU“ ištekliai bus
skirti didinti sveikatos priežiūros sistemų atsparumą.
„Europos fondai suteiks galimybę investuoti į naujas
ligonines, geresnę įrangą ir tvirtesnes sveikatos
priežiūros sistemas, o vietos valdžios institucijos turėtų
tam vadovauti,“ – sakė U. von der Leyen. Tris dienas
trukusioje RK plenarinėje sesijoje dalyvavo ir
Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kuri pristatė ES
Tarybai pirmininkaujančios Vokietijos prioritetus bei
aptarė vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį
gaivinant Europos ekonomiką. Pasisakydama Angela
Merkel pažymėjo, kad miestų ir regionų patirtis ir

įsipareigojimas yra būtent tai, ko Europai reikia, kad ji solidariai įveiktų šį sunkų laikotarpį ir imtųsi
atsakomybės vietoje. „Mes, valstybių ir vyriausybių vadovai, be jūsų – kaip ir be Europos piliečių –
galime nuveikti nedaug. Todėl norėčiau padėkoti visiems, kurie atsakingai žiūri į savo pareigas
regionuose ir savivaldybėse. Įveikti šią krizę reikės milžiniškų pastangų, tačiau jei Europa susitelks, jai
pavyks tai padaryti” – teigė Vokietijos kanclerė. Sesijos metu taip pat vyko diskusijos su Europos
investicijų banko pirmininku Werneriu Hoyeriu ir pirmininko pavaduotoja Lilyana Pavlova bei
keturiais Europos Komisijos nariais – už Europos žaliąjį kursą atsakingu Europos Komisijos
vykdomuoju pirmininko pavaduotoju Fransu Timmermansu , už sanglaudą ir reformas atsakinga
Komisijos nare Elisa Ferreira, už ekonomiką atsakingu Komisijos nariu Paolo Gentiloni ir už darbo
vietas ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolasu Schmitu. Per tris sesijos, kurioje
dalyvavo visi devyni Lietuvos delegacijos RK nariai, dienas RK priėmė rekomendacijas dėl 26 atskirų
ES teisės aktų punktų, kurių kiekvienas gali prisidėti prie ES ekonomikos gaivinimo. Kaip ir kiekvienų
metų spalio mėnesį, RK plenarinė sesija sutapo su Europos regionų ir miestų savaite. Šiemet dėl
COVID-19 pandemijos jos renginiai vyks daugiausiai nuotoliniu būdu. Tai vienintelis didžiausias EK
organizuojamas renginys, kuriame dalyvauja 800 partnerių ir daugiau kaip 9 000 užsiregistravusių
dalyvių
2020 m. gruodžio 8 - 10 d. 141-oji RK plenarinė
sesijjoje pagrindinis dėmesys skirtas žaliajam
susitarimui, COVID-19 krizės pasekmėms bei
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo klausimams, taip
pat – ES ir Jungtinės Karalystės susitarimui bei
naujajam migracijos ir prieglobsčio paktui.
Šioje nuotoliniu būdu vykusioje sesijoje dalyvavo ir
už institucijų ryšius bei perspektyvas atsakingas
Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas
Šefčovičius, žemės ūkio komisaras Januszas
Wojciechowskis (Janušas Voicechovksis) ir Ylva Johansson, Europos Komisijos narė atsakinga už
vidaus reikalus. Jie supažindino regionų ir vietos lyderius su svarbiomis Europos Komisijos (EK)
iniciatyvomis, diskutavo kaip sumažinti COVID-19 pasekmes miestams ir regionams, atgaivinti
žemės ūkį. Diskusijoje dėl platesnių klimato kaitos srities užmojų COVID-19 pandemijos metu RK
nariai pabrėžė, kad ES valstybės narės turi siekti ambicingesnių tikslų klimato kaitos srityje ir siekti
nustatyti, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 metų būtų mažiausiai 55 proc. Jie
paragino 27 ES valstybių ir vyriausybių vadovus didinti savo ambicijas ir šią savaitę susitarti dėl
ambicingų išmetamų teršalų kiekio mažinimo tikslų. RK nariai pabrėžė, kad COVID krizė neturėtų
trukdyti ES įsipareigojimui kovoti su klimato ir biologinės įvairovės krizėmis, taip pat pažymėjo, kad
sėkmingas Europos žaliasis susitarimas bei naujos ES augimo strategijos įgyvendinimas turi virsti
konkrečiais projektais vietos bendruomenėse. 2020 m. rugsėjo 23 d. EK paskelbė ilgai lauktą naująjį
Migracijos ir prieglobsčio paktą ir patvirtino savo siekį užtikrinti tvarų, veiksmingą ir humanišką
atsaką į migracijos ir prieglobsčio valdymą. Jame pateikiamas visapusiškas požiūris, kuriuo remiantis
sutelkiama politika migracijos, prieglobsčio, integracijos ir grąžinimo srityse, taip pat santykiuose su
trečiosiomis šalimis. Sesijoje diskutuojant dėl šio naujojo pakto RK vadovas ir EK narė atsakinga už
vidaus reikalus paskelbė, kad abi institucijos vienija jėgas sprendžiant integracijos klausimus
miestuose ir regionuose. Naujoji partnerystė bus paremta nusistovėjusiu EK ir EK bendradarbiavimu
pagal 2019 metais startavusią iniciatyvą „Miestai ir regionai integracijai“, kurios tikslas yra pasiūlyti
politinę platformą Europos merams dalintis informacija ir geraisiais migrantų ir pabėgėlių integracijos
pavyzdžiais. Pasak EK narės Y. Johansson, „integracija vyksta kiekviename kaime, mieste ir regione,
kur migrantai gyvena, dirba, mokosi ir dalyvauja įvairiose kitose veiklose. Vietos ir regionų valdžios
institucijos teikia pagrindines sveikatos priežiūros, būsto ir švietimo paslaugas. Jos taip pat organizuoja
sporto ir kultūrines veiklas, kurios atvykėliams padeda užmegzti ryšį su vietiniais.“ Diskusijoje
„Ekonomikos gaivinimas ir atsparumas kaimo vietovėse“ RK nariai su žemės ūkio komisaru J.
Wojciechowskiu aptarė, kaip skatinti atsigavimą Europos kaimo vietovėse. Regionai ir miestai
reikalauja „kaimo susitarimo“, kur būtų nustatyti aiškūs tikslai bei numatytas bendros žemės ūkio

politikos koordinavimas, struktūriniai fondai bei atkūrimo ir atsparumo priemonės siekiant įveikti krizę
kaimo vietovėse. Kaimo sutartyje taip pat turėtų būti numatytas įtraukus valdymas, sutelkiantis ES,
nacionalines, regionines ir vietos valdžias siekiant tvaraus Europos kaimo vietovių atsigavimo. RK
nuomone, naujoji ilgalaikė kaimo vietovių vizija turėtų virsti politikos programa. Su EK pirmininko
pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi diskutuodami apie kasmet priimamą EK darbo programą vietos ir
regiono lyderiai paragino EK dėti visas pastangas siekiant sušvelninti pasaulinės pandemijos
padarinius, o ES atsparumo ir atkūrimo darbotvarkę formuoti atsižvelgiant į vietos ir regionų valdžių
poreikius. RK nariai pabrėžė, kad yra pasirengę aktyviai prisidėti kuriant ir įgyvendinant pagrindines
Komisijos iniciatyvas, tokias kaip COVID-19 pasekmių mažinimas, Klimato paktas bei atkūrimo ir
atsparumo priemonės. Tris sesijos dienas iš viso svarstyta ir priimta 11 RK nuomonių, tarp kurių –
nuomonė dėl tvaresnio turizmo ES miestuose ir regionuose, ES kaimo vietovių atgaivinimo strategijos,
Ekonomikos valdymo peržiūros ir kitos.

INFORMACIJOS SKLAIDA.
Lietuvos delegacijos RK nariai didelį dėmesį skiria informacijos apie savo bei RK veiklą sklaidai. Po
kiekvienos RK plenarinės sesijos ar komisijos posėdžio jame dalyvavę delegacijos nariai pasirinktinai
teikia ataskaitas ar kitokią informaciją juos delegavusių savivaldybės ir regiono plėtros taryboms,
skelbia europines regioninės politikos aktualijas vietos žiniasklaidoje, savo ir savivaldybės interneto
svetainėse, dalyvauja susitikimuose su vietos visuomene, jaunimu ir t.t. Informacija apie Regionų
Komiteto bei Lietuvos delegacijos RK veiklą, Europos Sąjungos regioninės politikos aktualijas taip pat
yra skelbiama Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) interneto svetainėje
(http://www.lsa.lt), kartu su savaitiniu LSA naujienlaiškiu elektroniniu paštu platinama vietos
savivaldos politikams, savivaldybių administracijų darbuotojams, atitinkamų ministerijų pareigūnams
bei visiems besidomintiems vietos savivaldos ir regioninės politikos aktualijomis, aktualūs pranešimai
bei straipsniai publikuojami vietos savivaldos savaitraštyje „Savivaldybių žinios“, savivaldybių
interneto svetainėse.
Siekiant didinti visuomenės informuotumą apie Europos Sąjungos regioninę politiką, taip pat pristatyti
dalyvavimo europinių sprendimų priėmimo galimybes, Lietuvos delegacija RK bei Lietuvos
savivaldybių asociacija jau keletą metų aktyviai informuoja apie galimybes tam išnaudoti atitinkamus
mechanizmus. Dažniausiai paplitusi sprendimų projektus rengiančių europinių institucijų konsultacijų
su europiečiais forma – įvairios internetinės konsultacijos, dažniausiai inicijuojamos dėl įvairių
Europos Komisijos rengiamų teisės aktų ar neteisinių iniciatyvų projektų. LSA specialistai ir
delegacijos nariai dažnai dalyvauja šiose teminėse konsultacijose, teikia savo pastabas Lietuvai
svarbiais klausimais, ragina savo nuomones pateikti ir savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų
atstovus. Siekiant išnaudoti Regionų komiteto sudarytas galimybes viešinant Lietuvos delegacijos
Regionų komitete veiklą, o taip pat reklamuojant Lietuvą kitoms ES valstybėms narėms, Lietuvos
savivaldybių asociacijos atstovybė Briuselyje aktyviai bendradarbiauja su Regionų komiteto
komunikacijos komanda teikdama informaciją apie Lietuvos delegacijos veiklą.
LIETUVOS DELEGACIJOS REGIONŲ KOMITETE SEKRETORIATAS
Delegacijos RK veiklą techniškai aptarnauja delegacijos sekretoriato funkcijas atliekanti Lietuvos
savivaldybių asociacija. Delegacijos reikalais 2020 metais rūpinosi LSA atstovė Briuselyje Ieva
Andriulaitytė, kuri tiesiogiai koordinuoja delegacijos narių veiklą, padeda delegacijos nariams derinant
pozicijas su kitų šalių vietos savivaldos atstovais bei delegacijomis, teikia techninę bei ekspertinę
pagalbą.

