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2014-2020 m. programos, įgyvendinamos pagal Euro-
pos kaimynystės priemonę, naujienlaiškis 

Rugsėjo 24 d. Neringos savivaldybės renginys „Kuršių nerijos 

įkvėpimas: ką gamta kalba rudenį“ kvietė pažinti bei atras-

ti  kitokią – rudeninę Neringą organizuojamuose žygiuose. Dau-

giau nei 70 keliautojų ir atradėjų lėtai keliavo 4 stotelių maršrutu 

„Kuršių nerijos įkvėpimas“ (projekto LT-RU-3-126 produktas). 

Urbo kalnas su švyturiu  –  ketvirtoji maršruto stotelė. 

Kintų Vydūno kultūros centras rudens lygiadienį (rugsėjo 22 d.) sutiko Šviesų festivalio 

atidarymu. Festivalio metu savo programą ,,Esmi aukšta šviesos esybė“ dovanojo Kintų 

šokių grupės ,,Kintai", ,,Kaitra", ,,Kanarėlės". Festivalio žiūrovams grojo Uraganius ir Aira 

– elektroninės folk muzikos duetas. Šviesų festivalis – projekto „Genius Loci dialoge ir 

judėjime: erdvės kūrimas turizmo plėtrai“ (LT-RU-3-104) dalis. 

ŠVIESŲ FESTIVALIS KINTUOSE  

ŽYGIS NEPAŽINTOMIS NERINGOS KURORTO VIETOMIS 

Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. Palangos miesto savivaldybė 

(projektas LT-RU-3-105) pakvietė į du dviračių žygius, kurių metu 

dalyviai susipažino su kultūros objektais, dalyvavo viktorinoje. 

Dviračių maršrutais Palanga-Nemirseta ir Palanga-Šventoji-

Būtingė keliavo daugiau nei 100 dviratininkų, tarp jų dalyviai iš 

Suomijos ir Vokietijos. Maršrutai skirti didinti kultūros paveldo 

objektų pasiekiamumą, skatinti keliauti dviračiais. 

PALANGA PAKVIETĖ Į ŽYGIUS DVIRAČIAIS 

EUROPOS KOMISIJA PRISTATĖ NAUJO REGLAMENTO PASIŪLYMĄ 

Š. m. rugsėjo 8 d. Europos Komisija Briuselyje pristatė naujo „EUROPOS 

PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, kuriuo dėl 2014–2020 m. bend-

radarbiavimo programų, remiamų pagal Europos kaimynystės priemonę ir 

įgyvendinamų pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, įgyvendi-

nimo sutrikdymo nustatomos konkrečios nuostatos“ pasiūlymą (jį galima 

atsisiųsti čia), kurį Europos Parlamentas turėtų svarstyti lapkričio mėnesį. 

Sustabdžius finansavimo susitarimus su šalimis partnerėmis, buvo sustab-

dyti mokėjimai, susiję su Rusijos ar Baltarusijos dalyvavimu. 

INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ LIETUVOJE 

Programos valdymo institucija sudarė susitarimus su Lietuvos paramos gavėjais dėl tiesioginio programos 

finansavimo mokėjimo. Lietuvos partneriai sėkmingai įgyvendina veiklas Lietuvoje, pritaiko esamai situaci-

jai. Iki spalio mėn. jau 18 projektų baigė veiklų įgyvendinimą ir pateikė galutines ataskaitas, iš kurių 7 atas-

kaitas Jungtinis techninis sekretoriatas jau patvirtinto. Visų projektų veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ir 

išlaidos patirtos bei apmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., įskaitant išlaidų patikrinimo (audito) išlaidos. 

https://neringa.lt/gyventojui/naujienos/57/neringa-ruosiasi-turizmo-dienai-vilioja-renginiais-skoniais-naujais-marsrutais:321
https://www.visit-palanga.lt/ka-veikti/dviraciu-marsrutai/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2022)362&lang=en

