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Panevėžys, kaip mažiausias Lietuvos didmiestis, puikiai iliustruoja iššūkius, su kuriais susiduria mūsų 

šalies regionai. Per pastaruosius du šimtus metų išaugęs nuo aštuonis šimtus gyventojų turėjusio 

miestelio iki šimtatūkstantinio miesto, tapęs kultūros, švietimo ir pramonės centru, magistralių ir 

idėjų sankryža, pastaraisiais metais Panevėžys sunkiai randa savo atsaką į šiandienos iššūkius. Tuo 

pat metu emigracija grasina didmiesčio statuso praradimu, o gerokai žemesnis nei šalies vidurkis 

vidutinis atlyginimas, aukštas nedarbas ir gerai apmokamų darbo vietų trūkumas neigiamai veikia ir 

socialinę bei kultūrinę aplinką.

Nepaisant to Panevėžys, kaip ir kiti regionų centrai, ieško savo nišos, siekia išnaudoti turimą 

potencialą ir sukurti savo naują veidą bei naują vaidmenį. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje atvėrė 

tiek naujus horizontus, tiek ir sąlygojo naujus iššūkius. Greta susistiprėjusios konkurencijos, 

nuolatinės technologinės pažangos, atsivėrė ir naujos bendradarbiavimo bei finansavimo 

galimybės. Iliustracija to, kaip mūsų regionai išnaudoja turimą vietinį ir europinį augimo ir gerovės 

kūrimo potencialą, gali būti geležinkelio istorija. Panevėžys tapo ta vieta, kurioje pavyko išsaugoti 

siaurąjį geležinkelį ir netgi paversti jį turistų traukos objektu, kuriančiu kol kas nedideles, tačiau 

svarbias darbo vietas ir technologines inovacijas. Ši veikla sulaukė ir tarptautinio pripažinimo - pernai 

Panevėžyje vyko tarptautinis siaurojo geležinkelio suvažiavimas. Kartu geležinkelis tampa ir regiono 

bei visos šalies pažangos, integracijos su likusia Europa bei su tuo susijusių neretai pasitaikančių 

sunkumų simboliu – būtent Panevėžį kirs greitoji Rail Baltica vėžė, kurios perspektyvas ne kartą 

temdė įvairūs nesutarimai ir pagrindinė kurios sėkmės sąlyga yra efektyvi daugybės partnerių 

sąveika.

Regionų atsigavimo perspektyvoms, turimų galimybių panaudojimui bei naujų kūrimui, vietos ir 

centrinės valdžios bendradarbiavimo efektyvumo didinimui, pilietinės visuomenės įtraukimui į 

valdymo tobulinimo ir gerovės kūrimo iniciatyvas, regionų plėtrą stabdančių kliūčių šalinimui 

nacionaliniu ir europiniu lygmeniu skirta Europos Parlamento nario Bronio Ropės biuro kartu su LR 

Seimu organizuojama konferencija „Paveldas ir inovacijos: regionų ekonominio atsigavimo 

perspektyvos“.
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Renginio programa
11:00 - 11:30 dalyvių registracija

11:30 – 12:10 Sveikinimo žodis

Povilas Žagunis, Panevėžio rajono meras

Antanas Baura, LR Seimo narys

Arnoldas Pranckevičius, EK atstovybės Lietuvoje vadovas, (dar nepatvirtinta) 

Guoda Burokienė, LR Seimo narė

Renginio moderatorius: Tomas Tomilinas, LR Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininko 

pavaduotojas

12:10 – 12:25 Nacionalinio saugumo garantas – regionų tvarumas, Jonas Jarutis, LR Seimo narys

12:25 – 12:40 Naujasis ES finansinis laikotarpis ir jo Sanglaudos politika – ar tikrai paskutinė 

galimybė Lietuvos regionams?, Bronis Ropė, Europos Parlamento narys

12:40 – 13:00 Baltoji regioninės politikos knyga – Vyriausybės vizija ir veiksmų planas regionams 

gavinti, Giedrius Surplys, LR Vidaus reikalų viceministras

13:00 – 13:15 Regionų plėtra darnaus vystymosi kontekste, Liutauras Stoškus, VšĮ Darnaus 

vystymosi centras

13:15-13:30 Finansų ministerijos pozicija, Ramūnas Dilba, LR Finansų ministerijos Europos Sąjungos 
investicijų departamento direktorius

13:30 - 14:00 Kavos pertraukėlė

14:00 – 14:25 Strateginiai pasiūlymai dėl tvaraus žemės ūkio vystymo, įtraukiant ir bendruosius 

šalies ūkio tvaraus augimo principus, Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto 

direktorė 

14:25 – 14:45 Demografiniai pokyčiai ir darbo rinkos transformacijos Lietuvos regionuose, Arūnas Pocius, 
Lietuvos socialinių tyrimų institutas

14:45 – 15:25 Diskusija: iššūkiai ir galimybės regionų atsigavimui

Teminiai ekspertų komentarai 

Paveldo bei regioninės savimonės santykis su Lietuvos regionalizacija: siūlomas naujas regionų reformos 
modelis, Dalia Urbanavičienė, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė

Regioninės plėtros iššūkiai ir galimybės: šios kadencijos Seimo požiūris, Valius Ąžuolas, LR Seimo narys

Kultūros paveldas kaip potencialas regionų plėtrai, Vismantas Užalinskas, VŠĮ ,,Aukštaitijos 

Siaurojo geležinkelio“ einantis direktoriaus pareigas

NVO potencialas ir veiklos problematika, Asta Čeponienė, Maisto banko Panevėžio padalinio 

vadovė

15:25 – 15:40 Klausimai ir atsakymai

15:40  Apibendrinimas
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