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

Gruodžio 5 d. Šilutės rajono savivaldybė pakvietė kultūros ir turizmo srities 

darbuotojus į seminarą „Kultūros paveldo objektų įveiklinimas“. Seminaras 

vyko atnaujintame ir projekto LT-RU-3-119 lėšomis suremontuotame buvusių 

našlaičių namų, o vėliau sanatorijos „Eglutė“ pastate. Simboliška, kad būtent 

seminaro dieną buvo atidarytas projekto lėšomis suremontuotas kultūros pa-

veldo objektas. Seminaro metu buvo skaitomi pranešimai kultūros paveldo 

objektų įveiklinimo bei etnokultūros puoselėjimo temomis. Daugiau informaci-

jos interneto svetainėje.  

ŠILUTĖJE VYKO SEMINARAS APIE KULTŪROS PAVELDO ĮVEIKLINIMĄ 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka baigė įgyvendinti pro-

jektus „Sidabrinis amžius“ (LT-RU-3-118) ir „Bendradarbiavimas integ-

ruojant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius“. Projektų metu 

buvo siekiama prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių socialinės ir kultū-

rinės įtraukties, gerinti vaikų ir paauglių iš pažeidžiamų ir mažas pajamas 

gaunančių šeimų, integraciją ir socializaciją. 

Senjorai susipažino su taikomojo ir terapinio 

meno technikomis: išbandė tapybą ant šilko, kūrė fraktalus, dekoravo dėžutes, mo-

kėsi anglų kalbos, informacinio raštingumo, ekologijos. Paaugliai dalyvavo verslumo 

mokymuose, rengė verslo planus, mokėsi fotografijos, garso įrašų kūrimo, stilisti-

kos. Bibliotekos vidiniame kiemelyje buvo įrengta „Žinių terasa“, kurioje vyksta įvai-

rūs renginiai ir susitikimai, veikia knygų paštomatas, išmanusis suolelis. Vaikų ir jau-

nimo edukacijos centre įkurtos 6 naujos funkcinės zonos su pritaikyta įranga ir nau-

jomis paslaugomis vaikams ir paaugliams.  

NAUJOS PASLAUGOS SENJORAMS IR PAAUGLIAMS 

ĮSIGALIOJO  NAUJAS REGLAMENTAS 2022/2192 

2022 m. lapkričio 11 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 292 buvo paskelbtas naujas teisės aktas 

„2022 m. lapkričio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2192, kuriuo dėl 2014–2020 

m. bendradarbiavimo programų, remiamų pagal Europos kaimynystės priemonę ir įgyvendinamų pagal 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, įgyvendinimo sutrikdymo nustatomos konkrečios nuostatos“. 

Naujasis reglamentas leis Programos institucijoms toliau įgyvendinti Programą ir priimti būtinus sprendi-

mus dėl projektų, kurių įgyvendinimas buvo sutrikdytas. 

JUNGTINIO STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDIS  
Gruodžio 16 d. vyko nuotolinis 7-asis Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis. Jo metu Jungtinio techninio 

sekretoriato darbuotojai pristatė Programos įgyvendinamų projektų situaciją, 2022 metų veiklas. Posė-

džio metu buvo patvirtinti 2023-iųjų metų veiklos ir komunikacijos planai. 

Linkime jaukaus šventinio laikotarpio, linksmų šventų Kalėdomis ir 
nuostabių akimirkų Naujaisiais 2023-iasiais metais. Lai pildosi sva-
jonės, o kantrybė ir optimizmas padeda pasiekti išsikeltus tikslus.  
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