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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.  

Lietuvos 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, komisijose. Lietuvos delegacijos Regionų 

komitete nariai dirbo šešiose šakinėse komisijose (1.lentelė). 

 

1. lentelė „Regionų komiteto komisijos“ 

Komisija Komisijos veiklos aprašymas 

Aplinkos, klimato kaitos ir 

energetikos (ENVE) 

svarsto 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) 

svarsto 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) 

Veikla apima socialinių reikalų, švietimo, mokymo ir 

mokymosi klausimus. Komisijos pirmininkė Anne 

Karjalainen (Suomija, PES).  

Pilietybės, valdymo, institucinių ir 

išorės reikalų  

(CIVEX) 

veikla 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  

Teritorinės sanglaudos politikos  

(COTER) 
 

veikla apima 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) 

veikla 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 komisijose pateiktas 2 lentelėje: 

 

2. lentelė „Lietuvos delegacijos narių pasiskirstymas politinėse grupėse ir komisijose“ 

Tikrasis narys 

Vardas/pavardė 

Pareigos/Partiškumas (politinė 

grupė RK) 

 

 

 

Komisijos 

 
 

Pakaitinis narys 

Vardas/pavardė 

Pareigos/Partiškumas (politinė grupė RK) 

Mindaugas  

SINKEVIČIUS  
Jonavos r. sav. meras, LSDP (PES)  

Delegacijos Regionų Komitete vadovas  

 

ECON 

CIVEX 
Algirdas  

NEIBERKA  
Vilkaviškio r. sav. meras, LSDP (PES)  

Algirdas  

VRUBLIAUSKAS  
Alytaus r. sav. Meras, TS-LKD (EPP).  

Delegacijos vadovo pavaduotojas  

 

ENVE 

ECON 
Arnoldas  

ABRAMAVIČIUS  
Zarasų r. sav. tarybos narys TS/LKD 

(EPP)  

Valdas  

BENKUNSKAS  
Vilniaus m. sav. mero pavaduotojas, TS-

LKD (EPP)  

 

ENVE 

CIVEX 

 

Vytenis  

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

Nijolė  

DIRGINČIENĖ  
Birštono sav. merė, LSDP (PES)  

COTER 

SEDEC 
Vaida  

ALEKNAVIČIENĖ  
Joniškio r. sav. mero pavaduotoja LSDP 

(PES)  

 

Vytautas  

GRUBLIAUSKAS  
Klaipėdos m. sav. meras, nepartinis 

(Renew Europe).  

COTER 

NAT 

  

Dovydas  

KAMINSKAS  
Tauragės rajono sav. meras, LRLS 

(Renew Europe)  

ENVE 

CIVEX 

 

Audrius  

KLIŠONIS  
Plungės r. saviv. meras, LRLS (Renew 

Europe)  

Ričardas  

MALINAUSKAS  
Druskininkų sav. meras, nepartinis 

(PES)  

ECON 

COTER 
Mantas  

VARAŠKA  
Kazlų Rūdos sav. meras, nepartinis (EPP)  

Bronius  

MARKAUSKAS  
Klaipėdos r. sav. meras, LVŽS (EA)  

NAT 

SEDEC 
Aleksandra  

GRIGIENĖ  
Visagino saviv. mero pavaduotoja LVŽS 

(EA)  

Povilas  

ŽAGUNIS  
Panevėžio r. sav. meras, LVŽS (EA  

NAT 

SEDEC 
Ramūnas  

GODELIAUSKAS  
Rokiškio r. saviv. meras, nepartinis (ECR)  

 



EUROPOS REGIONŲ KOMITETO (RK) PLENARINĖS SESIJOS 

 

Lietuvos delegacijos nariai ataskaitiniu laikotarpiu (2021 sausio 

1 d. – gruodžio 31 d.) dalyvavo penkiose 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. Šiais metais 

delegacijos nariai taip pat įsitraukė į RK teisėkūros procesą 

teikdami pasiūlymus nuomonių projektams, dėl kitų savivaldai aktualių klausimų. Pažumėtina, kad 

gruodžio mėnesio plaebarinėje sesijoje patvirtinta Lietuvos delegacijos nario B. Markausko nuomonė 

tema „Mėlynoji ekonomika ir akvakultūra“. 
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Vasario 3-5 d. vyko pirmoji 2021 metais Europos Regionų komiteto (RK) nuotolinė plenarinė sesija, 

kurioje pagrindinis dėmesys skirtas Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikai ir COVID-19 

pandemijos pasekmėms. Diskusijoje apie ES sanglaudos politiką regionų ir vietos valdžių atstovai kartu 

su  Europos Komisijos nare, atsakinga už sanglaudą ir reformas, Elisa Ferreira aptarė būdus suvienyti 

pastangas rengiant ir įgyvendinant naujas sanglaudos politikos programas bei užtikrinant visų gaivinimo 

priemonių sinergiją, jų įgyvendinimą bei integravimą į nacionalinius atkūrimo planus. Visiems ES 

regionams ir miestams skirtos sanglaudos politikos tikslas – remti darbo vietų kūrimą, verslo 

konkurencingumą, ekonomikos augimą bei darnų vystymąsi, pagerinti piliečių gyvenimo kokybę. 

Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, 2021–2027 metais laikotarpiu skirta 330 mlrd. eurų, juos papildys 

47,5 mlrd. eurų iš priemonės „NextGenerationEU“. Diskusijoje konstatuota, kad ES lėšų įsisavinimas 

yra sudėtingas iššūkis tiek nacionalinės, tiek regioninės ir vietos valdžios institucijoms. Pasak RK narių, 

centralizavimas bei sprendimų  „iš viršaus į apačią“ taikymas gali neigiamai paveikti planuojamas 

investicijas, todėl komitetas prašo, kad programuojant ir įgyvendinant fondų paramą būtų laikomasi 

partnerystės principo, grindžiamo daugiapakopio valdymo principu ir užtikrinančio pilietinės 

visuomenės bei socialinių partnerių dalyvavimą. 

Apie COVID-19 pandemijos valdymą RK nariai diskutavo su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regiono direktoriumi Hansu Henriu P. Kluge. ES vietos ir regionų vadovai išreiškė susirūpinimą dėl šiuo 

metu ES taikomo vakcinų paskirstymo ir paprašė sukurti Europos informacijos suvestinę, skirtą stebėti 



vakcinų įsisavinimą ir paskirstymą pagal regionus. RK nariai atmetė vakcinų „nacionalizavimo“ idėją 

kaip prieštaraujančią „solidarumo, vienybės ir efektyvumo“ principams ir „vienodų visų ES piliečių 

galimybėms naudotis vakcinomis“. „Vakcinacija yra pagrindinė priemonė norint atgaivinti regioninę ir 

vietos ekonomiką. Turime vengti konkurencijos dėl vakcinų tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse. 

Bet kokia takoskyra tik padidintų nelygybę tarp mūsų regionų, miestų ir kaimų,“ – komentuodamas ES 

skiepijimo kampanijos vykdymą teigė RK pirmininkas Apostolos Tzitzikostas. Sesijos metu komitetas 

ir Pasaulio sveikatos organizacija pasirašė Veiksmų planą, skirtą pagerinti regioninių ir vietos sveikatos 

sistemų atsparumą pasitelkiant bendras mokslinių tyrimų ir politikos formavimo priemones. Šis planas 

turėtų leisti bendrai įvertinti sveikatos politikos veiksmingumą konkrečiose teritorijose ir pasiūlyti 

galimų priemonių, leidžiančių regioninės ir vietos sistemoms veiksmingiau reaguoti į pandemijos 

iššūkius. 

Sesijoje dalyvavusi Portugalijos valstybės sekretorė atsakinga už Europos reikalus Ana Paula Zacarias 

pristatė Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Portugalijos atstovė pažymėjo, kad ši šalis 

sieks užtikrinti, kad ateinantys šeši mėnesiai taptų naujo ciklo Europoje pradžia. Vienas iš pagrindinių 

prioritetų yra įgyvendinti 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą ir ES ekonomikos gaivinimo 

priemonę „NextGenerationEU“, kuri apims visą pluoštą novatoriškų finansinių priemonių, skirtų 

Europos augimui skatinti. 

Sesijoje diskutuota ir apie Europos piliečių iniciatyvą,  kultūros ir kūrybos sektorių veiklos atnaujinimą, 

Europos mokslinių tyrimų erdves, taip pat – jaunimo užimtumo ir kitais klausiais. Sesijoje priimti 8 

nuomonių projektai ir viena rezoliucija. 
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2021 m.gegužės 5-7 dienomis vykusioje Europos Sąjungos (ES) Regionų komiteto (RK) plenarinėje 

sesijoje vietos lyderiai aptarė ES socialinę politiką bei diskutavo Europos ateities klausimais, pagrindinį 

akcentą skirdami piliečių priartinimui prie ES. Plenarinę sesiją pradėjo Portugalijos ministras 

pirmininkas Antonio Costa pristatydamas Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus bei Porto 

mieste vyksiantį socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimą. Vietos ir regionų valdžių atstovai 

pabrėžė, kad siekiant Europos socialinio ramščio tikslų visos valdžios institucijos turėtų dirbti kartu. 

Bendras darbas ir sanglaudos principo laikymasis užtikrintų efektyvų atsigavimą po COVID –19 visoje 

Europoje – tokia mintis išsakyta RK narių ir A.Costa diskusijose.  RK nariai, atstovaujantys Europos 

miestams ir regionams, apgailestavo, kad Porto deklaracijoje regionų ir vietos valdžia nebuvo paminėta 

ir paprašė pirmininkaujančios Portugalijos skatinti visapusišką vietos ir regionų valdžių institucijų 

dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant nacionalinius atkūrimo planus. Šį prašymą RK nariai išsakė ir 

Europos Parlamento pirmininkui Davidui Sassoliui, kuris svečio teisėmis dalyvavo sesijoje. Su D.Sasoli 



taip pat aptarta netrukus prasidėsianti konferencija apie Europos ateitį bei  savivaldybių ir regionų 

galimybės pristatyti konferenciją už ES institucijų ribų. „Europos vertybes paversti kiekvieno regiono, 

miesto ar kaimo dalimi, stiprinti Europos demokratiją bei įtraukti vietos ir regionų valdžias į nacionalinių 

atkūrimo planų įgyvendinimą turėtų būti esminis ES institucijų tikslas. Regionai, miestai ir kaimai 

vaidins svarbų vaidmenį kuriant ekonomikos augimą ir darbo vietas bei padės sugrąžinti žmonių 

pasitikėjimą ES,“- teigė EP pirmininkas 

Sesijoje taip pat diskutuota lygybės klausimais. Helen Dalli, Europos Komisijos narė, atsakinga už 

vidaus lygybę, pristatė EK pastangas sukurti „Lygybės sąjungą“, kurią įgyvendinant lygybės politikos 

priemonėmis būtų siekiama užkirsti kelią stereotipams ir diskriminacijai dėl rasinės ar etninės kilmės, 

religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos. Pasak RK narių, komitetas 

teigiamai vertina šiuos  EK siekius ir akcentuoja, kad vietos ir regionų valdžios atstovų veiksmai, kuriais 

skatinama lygybė vietos ir regionų lygmeniu, privalo būti tokių strategijų pagrindas. 

Sesijoje diskutuota ir  sveikatos klausimais. RK nariai išsakė poziciją, kad reikėtų padidinti vakcinų 

gamybą Europoje ir paspartinti vakcinavimo kampaniją. Vietos ir regionų valdžios atstovai taip pat 

pritarė didesniam ES Sąjungos vaidmeniui sveikatos srityje ir ES planams užtikrinti svarbiausių vaistų 

ir įrangos tiekimo stabilumą ir saugumą. Plenarinėje sesijoje priimtose rekomendacijose RK atkreipė 

dėmesį, kad ES planų atlaikyti sveikatos krizę silpnoji vieta – nepakankamas dėmesys vietos ir regionų 

valdžios institucijoms, kurios yra dviejų trečdalių ES šalių sveikatos sistemų kertinis akmuo. 

Paskutiniąją sesijos dieną aptartas turizmo, viešbučių ir restoranų sektoriaus atsigavimas. Šis sektorius 

buvau labiausiai paveiktas COVID-19 pandemijos ir patyrė didelius nuostolius, ypač neigiamas poveikis 

juntamas dėl sumažėjusių vietos mokestinių pajamų, dėl ko daugelis vietos verslininkų turėjo nutraukti 

savo veiklą. ES duomenimis, dėl pandemijos skaičiuojamas 60–90 proc. mažesnis turizmo užsakymų 

skaičius, palyginti su panašiais laikotarpiais ankstesniais metais, apskaičiuota, kad bus prarasta 6 mln. 

darbo vietų, numatomi dideli pajamų praradimai (85 proc. viešbučiams ir restoranams, 85 proc. kelionių 

organizatoriams, 85 proc. tolimojo susisiekimo geležinkeliams, 90 proc. kruizų organizatoriams ir oro 

bendrovėms), neaiškios ir atsigavimo perspektyvos – grįžti į 2019 m. lygį tikimasi ne anksčiau kaip 2023 

m.  RK primininkas A.Tzitzikostas akcentavo, kad turime dėti visas pastangas saugiai ir kaip galima 

greičiau atgaivinti šį sektorių, ypač svarbų daugelio ES šalių ekonomikai ir sukuriantį tūkstančius darbo 

vietų.  

Sesiją pabaigė buvusio Europos Vadovų tarybos pirmininko ir šiuo metu RK aukšto lygio grupės 

Europos demokratijos klausimais pirmininko  Herman Van Rompuy ir RK narių diskusija apie Europos 

ateities konferenciją. Joje akcentuota, jog Europos piliečiai turi žinoti, kad jų išrinktų vietos ir regionų 

valdžių vaidmuo yra svarbus. „Mes, miestai ir regionai, esame tie, kurie galime priartinti Europą prie 

piliečių,“ – teigė RK pirmininkas. Diskusijoje pasisakę RK nariai taip pat pabrėžė miestų ir regionų 

svarbą įgyvendinant ES politiką vietose, įtraukiant piliečius į sprendimų priėmimą, skatinant 



skaitmenizaciją ir panašiai. Pasak RK narių, ES turi tapti atspari krizėms ir kitoms negandoms. 

Nuotolinėje sesijoje  priimta 11 nuomonių projektų ir 2 rezoliucijos. 
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Birželio 30 d. –  liepos 1 d. Briuselyje 

vykusioje Europos regionų komiteto (RK) 

plenarinėje sesijoje didžiausias dėmesys buvo 

skirtas Europos Sąjungos (ES) politikos 

formavimui derinant ją su vietos 

bendruomenių poreikiais. 

Šį kartą sesija organizuota mišriuoju būdu. 

Pirmoji sesijos diena daugiausiai buvo skirta 

RK narių ir kviestinių svečių iš Europos 

Komisijos (EK) diskusijoms, antrąją dieną vyko nuomonių, rezoliucijų svarstymai ir jų priėmimas. 

Diskusijoje su EK pirmininko pavaduotoju Marošu Šefčovičiumi dėl geresnio reglamentavimo, 

prognozavimo ir 2022 metų EK darbo programos buvo aptartas RK vaidmuo formuojant ir įgyvendinant 

ES politiką. COVID krizė išryškino būtinybę susieti ES politikos formavimą su vietos bendruomenių 

poreikiais per vietose išrinktus politikus – tokią žinią komiteto nariai perdavė M. Šefčovičiui. Jie taip 

pat prašė  Komisijos užtikrinti, kad vietos ir regionų valdžios institucijos dalyvautų įgyvendinant 

nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kad būtų veiksmingai kovojama su 

pandemijos padariniais vietos lygiu, bei pažymėjo, kad svarbu pratęsti lankstumo priemonių, kurios 

buvo nustatytos siekiant mobilizuoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus COVID krizės metu, 

taikymą. Pasak RK pirmininko Apostolos Tzitzikosto, „kai vietos ir regionų valdžios institucijos dalijasi 

su Komisija savo patirtimi ir žiniomis, gerėja ES teisės aktų kokybė, o Komisijos darbas tampa 

skaidresnis ir veiksmingesnis. Vietos vadovų sukaupta patirtis kovojant su pandemijos padariniais 

sveikatai ir ekonomikai yra konkretus pavyzdys pridėtinės vertės, kurią jie gali suteikti ES sprendimų 

priėmimo procesui siekiant geriau patenkinti realius mūsų vietos bendruomenių poreikius.“ 

Sesijoje taip pat buvo tęsiamos diskusijos, susijusios su konferencija dėl Europos ateities. Regionų ir 

savivaldybių vadovai birželio 29 d. priėmė deklaraciją, kuria  įsipareigojo įsteigti Regionų aljansą už 

Europos demokratiją siekiant padidinti regionų politinį poveikį ES lygmeniu. „Regionų ir vietos valdžios 

institucijos įgyvendina 70 procentų visų ES teisės aktų ir sudaro trečdalį viešųjų išlaidų bei pusę viešųjų 

investicijų. Todėl negalime sutikti su tuo, kad kiti sprendimus priims mūsų vardu. Europos ir 

nacionaliniu lygmeniu turi būti visapusiškai atsižvelgiama į mūsų regionų ir vietos teisinius ir 

demokratinius įgaliojimus, – teigė RK pirmininkas. 



Sesijoje vietos ir regionų valdžių atstovai su EK atstovais taip pat pasikeitė nuomonėmis apie Europos 

vertybių propagavimą per švietimą ir kultūrą, aptarė Europos demokratijos veiksmų planą. Sesijoje 

svarstyta nuomonė dėl Darnaus ir išmanaus judumo strategijos, Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo 

iki 2030 m., Klimato kaitai atsparios Europos kūrimo, Socialinės ekonomikos veiksmų plano ir kitos. Iš 

viso šioje sesijoje priimta 12 nuomonių bei dvi rezoliucijos. 
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Spalio 11 -14 dienomis Briuselyje 

vykusioje 146-oji Europos Regionų 

komiteto (RK) plenarinėje sesijoje 

didžiausias dėmesys buvo skirtas 

pandemijos poveikiui regionams bei 

miestams, vietos valdžios vaidmeniui 

įgyvendinant žaliąją pertvarką ir valdant 

klimato kaitą bei Konferencijos dėl 

Europos ateities galimybėms. 

RK sesija prasidėjo komiteto pirmininko 

Apostolos Tzitzikosto 2021 metų 

regionų ir vietos barometro pristatymu, kuriame pabrėžta, kad biudžeto sumažinimas 180 mlrd. eurų 

kelia didžiulį pavojų regionų ir vietos finansams. Šiame dokumente pateikiama išsami ataskaita 

apie  pandemijos poveikį Europos Sąjungos (ES) regionams, miestams bei miesteliams. 

Vėliau  vykusioje diskusijoje komiteto nariai su Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoju Maroš 

Šefčovič pasikeitė įžvalgomis, kaip regionams sekasi atsigauti po pandemijos, kaip miestai prisideda 

prie žaliosios pertvarkos, kaip bendradarbiaujama su nacionalinėmis vyriausybėmis ir ES institucijomis. 

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys  Virginijus Sinkevičius 

kartu su sesijos svečiais ir nariais aptarė iššūkius, su kuriais susiduria Bendrijos vyriausybės, siekdamos 

apsaugoti pasaulio biologinę įvairovę ir spręsti klimato krizę. Šioje diskusijoje Europos aljanso politinės 

grupės vardu pasisakė ir Lietuvos delegacijos RK narys, Klaipėdos rajono savivaldybės meras Bronius 

Markauskas, kuris pažymėjo, kad komitetas ir Europos aljanso grupė visiškai pritaria Europos Komisijos 

raginimui sukurti visapusiškesnį pasaulinį klimato valdymą, kuriame miestai ir regionai užimtų svarbią 

vietą ir prisidėtų prie klimato kaitos priemonių įgyvendinimo. 

Keturias dienas trukusios sesijos pabaigoje už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos 

pirmininkės pavaduotoja Dubravka Šuica pristatė Europos Komisijos poziciją dėl Konferencijos dėl 

Europos ateities.  Buvo akcentuota, jog ateinančiais mėnesiais labai svarbu, kad RK nariai, įskaitant 



Konferencijos dėl Europos ateities delegacijos bei vietos dialogus organizuojančius narius, įsipareigotų 

aktyviai dalyvauti daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje ir teiktų idėjų, susijusių su priimtomis 

politinėmis rekomendacijomis ir strateginiais pasiūlymais, taip pat vietos dialogų metu gautais 

pasiūlymais. 

Sesijoje buvo priimtos ir dvi rezoliucijos: Rezoliucija dėl COP 26 ir Rezoliucija dėl metinio regionų ir 

vietos barometro bei septynios nuomonės. 

Ši RK sesija buvo surengta kartu su kasmetine Europos regionų ir miestų savaite (angl. 

EURegionsWeek) – didžiausiu kasmetiniu Briuselyje organizuojamu renginiu, suburiančiu  visos 

Europos regionus ir miestus, taip pat –  jų politinius atstovus, ekspertus ir mokslininkus. Šiais metais 

renginiuose daugiausia dėmesio skirta pastangoms užtikrinti žaliąjį ir skaitmeninį atsigavimą bei regionų 

ir miestų indėlį į Konferenciją dėl Europos ateities. 

 

147-OJI REGIONŲ KOMITETO PLENARINĖ SESIJA 

 

Valdant nelegalių migrantų krizę Lietuvoje savivaldybėms vėl teko vienas esminių vaidmenų, ir tai dar 

kartą įrodo, kad vietos valdžia pajėgi tvarkytis su įvairiais sudėtingais bei netikėtais iššūkiais.Taip 

gruodžio 1-2 dienomis Briuselyje vykusioje Europos sąjungos (ES) regionų komiteto (RK) sesijoje 

kolegoms iš Europos vietos valdžios bei regionų institucijų teigė LSA prezidentas, Lietuvos delegacijos 

RK vadovas Mindaugas Sinkevičius Jis pabrėžė būtinybę ateityje geriau pasirengti tokiems iššūkiams ir 

išskyrė pagrindinius klausimus, kuriuos per labai trumpą laiką turėjo spręsti šalies pasienio savivaldybės 

– migrantų apgyvendinimas, maitinimas, medicininės pagalbos teikimas, lėšos, gyventojų saugumas, 

sklandus informacijos keitimasis su šalies vidaus reikalų institucijomis. „Ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas ryšiui su gyventojais. Jie nerimavo dėl savo saugumo ir dėl to, jog nebuvo aišku, kiek ilgai ir 

kokiomis sąlygomis migrantai bus apgyvendinti jų teritorijoje. Todėl savivaldybės darė viską, kad ryšys 

su bendruomenėmis būtų palaikomas nuolatos, nes būtent pastarųjų palaikymas tokiose situacijose labai 

svarbus,“ – Briuselyje sakė LSA vadovas. M. Sinkevičius akcentavo, kad valstybės ir savivaldybių 

koordinuotos pastangos bei profesionalus sienos apsaugos pareigūnų darbas buvo sėkmingas ir krizė 

buvo pristabdyta tiek, kad būtų galima tinkamai planuoti tolimesnius veiksmus. Ypač svarbus buvo ir 

nuolatinis kontaktas su ES institucijomis bei glaudus bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis – 

Lenkija ir Latvija. 

147-ojoje EK sesijoje įvairiais klausimais pasisakė ir kiti Lietuvos delegacijos nariai. Diskusijoje dėl 

2022 metų Europos jaunimo metų kalbėjo Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas ir Klaipėdos 

meras Vytautas Grubliauskas. Nuomonę apie tvarią mėlynąją ekonomiką ir akvakultūrą pristatė 

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Šioje Lietuvos delegacijos nario parengtoje nuomonėje 

pabrėžiama mėlynosios ekonomikos vystymo svarba ir jos indėlis siekiant Žalioj kurso tikslų, taip pat 



siūloma mažinti administracinę naštą bei pagerinti mėlynosios ekonomikos ir akvakultūros sektoriaus 

konkurencingumą. „Tvarios investicijos yra labai svarbios sėkmingam mėlynosios ekonomikos 

vystymuisi. Būtina finansuoti inovacijas ir naujų produktų kūrimą, investuoti į išmaniuosius sprendimus, 

remti naujas technologijas. Akvakultūra taip pat turėtų būti pripažinta specialia politikos sritimi 

numatant jai tinkamą finansavimą ir taip sudarant alternatyvą tradicinei žuvininkystei. Taip pat svarbu 

didinti vietos ir regionų valdžių bendradarbiavimą su centrinės valdžios institucijomis, skatinti ir remti 

vietos dalyvavimo iniciatyvas, kurios sujungia atsinaujinančius jūros išteklius su vietos pragyvenimo 

šaltinių, tradicijų ir kultūros paveldo išsaugojimu,“ – teigė B. Markauskas. 

Sesijoje taip pat vyko diskusijos dėl Europos demokratijos stiprinimo Konferencijos dėl Europos ateities 

kontekste ir benamystės panaikinimo ES. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas komiteto 

nariams pristatė ES Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos prioritetus. 

Sesijoje priimtos šios nuomonės: „Geresnis reglamentavimas“, „Europos kovos su vėžiu planas“, 

„Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės įgyvendinimas“, „Europos požiūris į dirbtinį 

intelektą“, „Dirbtinio intelekto aktas“, „Vietos ir regionų lygmens perspektyva“, “ES ekologinio 

ūkininkavimo veiksmų planas“, „Naujos Europos pramonės strategijos atnaujinimas“ bei rezoliucijos – 

„Dėl 2022 m. Europos Komisijos darbo programos ir 2022 m. RK politinių prioritetų“ ir  „Dėl Europos 

jaunimo metų“. 

 

 

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 2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


