
Š. m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, 2014–2020 m. 

Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų (toliau – 

Programų) valdymo institucija, kartu su Jungtiniu techniniu sekretoriatu, organi-

zavo virtualų susitikimą Lietuvos paramos gavėjams, kuriame informavo apie 

tolimesnį programos įgyvendinimą Lietuvoje. Programų valdymo institucija, siek-

dama užtikrinti Lietuvos  paramos gavėjų interesus, parengė procedūras ir joms įgyvendinti reikalingus 

susitarimus dėl Programų paramos tiesioginių mokėjimų Lietuvos paramos gavėjams, kurių pagrindinis 

projekto paramos gavėjas yra iš Rusijos. Pasirašius šiuos tiesioginius susitarimus, Lietuvos paramos 

gavėjai projektų įgyvendinimo ataskaitas rengs ir teiks be pagrindinio paramos gavėjo ir galės gauti 

Programos paramos lėšas. Jau pasirašyta 17 susitarimų (iš 18), paramos gavėjai jau teikia ataskaitas ir 

mokėjimų prašymus, o pirmieji mokėjimai turėtų pasiekti projektų vykdytojus jau liepos mėnesį. 

Primename, kad š. m. kovo pradžioje Europos Komisija sustabdė Programų finansavimo susitarimus su 

Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 2022 m. 

kovo 31 d. priėmė įsakymą Nr. 1V-255 „Dėl 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradar-

biavimo per sieną programų įgyvendinimo“, kuriame pateiktos rekomendacijos ir nurodymai dėl Programų projektų įgyvendinimo – vykdyti 

numatytas veiklas Lietuvoje, teikti tarpines ir galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas bei avansinio ir galutinio mokėjimo prašymus dėl savo 

dalies, laikantis paramos sutarčių nuostatų ir terminų, nevykdyti jokių Programos lėšų pervedimų Rusijos paramos gavėjams.  

INFORMACIJA APIE TOLIMESNĮ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  

Jei nepageidaujate gauti šio naujienlaiškio, 
rašykite el. paštu communication@eni-cbc.eu 

https://www.facebook.com/
LTRUcbc/ 

Už šio leidinio turinį atsako Jungtinis techninis 
sekretoriatas, informacija negali būti naudojama 
Europos Sąjungos pozicijai reikšti. 

http://eni-cbc.eu/lr/lt/ 
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2014-2020 m. programos, įgyvendinamos pagal Euro-
pos kaimynystės priemonę, naujienlaiškis 

Preilos biblioteka iškilmingai atidaryta š. m. gegužės 19 d. Kultūros paveldo 

objektas buvo rekonstruotas pagal Programos 1.1. prioritetą. Projekto Nr. 

LT-RU-2-077 veikloms vykdyti Neringos miesto savivaldybei buvo skirtas 

466 196,43 eurų Programos finansavimas. 

Neringos muziejai (projekto Nr. LT-RU-2-064) parengė kultūrinį turistinį maršrutą  „Dvi dienos su genius 

loci“, kurį pristatė š. m. gegužės 28 d. Keliautojai aplankė Mažosios Lietuvos regiono muziejus-namus, 

kuriuose gyveno ir kūrė žymios asmenybės, užsuko į Bitėnuose esantį Martyno Jankaus muziejų bei gar-

siąsias Bitėnų kapinaites. Neringos muziejai taip pat įrengė naują Kuršių nerijos istorijos muziejaus ekspo-

ziciją, kurią visuomenei pristatė birželio 4 d. Neringos muziejams Programa yra skyrusi 153 441,38 eurų 

finansavimą.  

PROJEKTO „Immanuelis Kantas ir Thomas Mannas: genius loci-regiono dvasia“ REZULTATAI  

PREILOJE ATIDARYTA REKONSTRUOTA BIBLIOTEKA 

Birželio 21 d. Palangoje vyko gelbėjimo pratybos, kurioms vado-

vavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

VRM Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdy-

mo skyrius. Projekto HQ-RESPOND (Nr. LT-RU-1-074) lėšomis 

buvo atnaujintos patalpos, įsigyti nauji baldai, kompiuteriai, spe-

ciali apranga ir įranga.  Projektui skirtas 375 139,80 eurų Progra-

mos finansavimas. 

PALANGOJE VYKO GELBĖJIMO PRATYBOS 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2198b9d2b12b11ecaf79c2120caf5094?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=195c9b22-5583-4ffd-96ea-9beaaa804375
https://neringa.lt/gyventojui/naujienos/57/preilos-biblioteka-pradejo-nauja-gyvavimo-etapa:201
https://www.neringosmuziejai.lt/lt
https://neringa.lt/gyventojui/naujienos/57/kursiu-nerijos-istorijos-muziejus-turizmo-sezona-atidaro-su-nauja-ekspozicija:209
https://pagd.lrv.lt/lt/naujienos/projekto-hq-respond-pratybos-palangoje-nukrites-lektuvas-suzeistieji-ir-misko-gaisras

