
 

Gedimino Ave 53, LT-01109 Vilnius, LITHUANIA    

Tel: + 370 5 239 6762   E-mail: presidency@lrs.lt 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikimas 

 

2013 m. liepos 21–22 d., Vilnius 

 

 

Data ir vieta Kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikimas vyks 2013 m. liepos  

21–22 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdţių salėje (Seimo II rūmai, 

2 aukštas). 

Įėjimas – per Seimo II rūmus. 

 

Lietuvos Respublikos Seimo adresas:  

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius, Lietuva 

www.lrs.lt, www.eu2013.lrs.lt   

 

Atvykimas/ 

išvykimas ir 

transportas 

Dalyviai maloniai prašomi pasirūpinti transportu vykti iš oro uosto į 

viešbutį arba į renginio vietą (Seimą), taip pat iš viešbučio ar renginio 

vietos (Seimo) į oro uostą. 

Transportą dalyviams vykti iš viešbučio į renginio vietą suteiks renginio 

organizatoriai. 

Nuo Tarptautinio Vilniaus oro uosto iki senamiesčio yra apie 7 km, iki 

Seimo rūmų – apie 8 km, kelionės taksi kaina – apie 50 Lt.  

 

Tarptautinio Vilniaus oro uosto informaciją galima rasti www.vilnius-

airport.lt. Tarptautiniame Vilniaus oro uoste veikia nemokamas bevielis 

interneto ryšys. 

 

Rekomenduojama naudotis šių taksi kompanijų paslaugomis:  

 

Taksi kompanija: Taksi iškvietimas telefonu: 

„Vilnius veža“ +370 640 47 667; +370 521 57 229 

„Sauda“ +370 526 60 660  

„Smart taksi“ +370 520 00 820  

 

Renginio organizatoriai negarantuoja kitų taksi kompanijų teikiamų 

paslaugų kokybės. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lrs.lt/
http://www.eu2013.lrs.lt/
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Apgyvendinimas 

 

 

Dalyviai gali rinktis apsigyventi šiuose viešbučiuose: 

 

Radisson Blu Astorija*****  (rezervuota 30 kambarių) 

Didţioji g. 35/2, LT-01128 Vilnius, Lietuva 

Tel. (+ 370) 5 236 0826 

Faks. (+ 370) 5 212 1762 

El. paštas reservations.vilnius@radissonblu.com 

www.radissonblu.lt  

Dalyviai maloniai prašomi individualiai rezervuoti kambarius uţpildytas 

viešbučio uţsakymo formas tiesiogiai siunčiant į viešbutį ne vėliau 

kaip iki 2013 m. birželio 11 d.  

 

Kambarys Kaina 

Vienvietis 160 EUR  

Dvivietis 180 EUR  

 

Kempinski Cathedral Square*****  (rezervuota 50 kambarių) 

Universiteto g. 14, LT-01122 Vilnius, Lietuva 

Tel. (+ 370) 5 220 1100  

Faks. (+ 370)  5 220 1170 

El. paštas reservations.vilnius@kempinski.com 

www.kempinski.com 

Dalyviai maloniai prašomi individualiai rezervuoti kambarius uţpildytas 

viešbučio uţsakymo formas tiesiogiai siunčiant į viešbutį ne vėliau   

kaip iki 2013 m. liepos 1 d.  

 

Kambarys Kaina 

Vienvietis 165 EUR 

Dvivietis 185 EUR 

 

Novotel Vilnius Centre**** (rezervuota 20 kambarių) 

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius, Lietuva 

Tel. (+ 370) 5 266 6200  
Faks. (+ 370) 5 266 6201 

El. paštas h5209-re@accor.com 

www.novotel.com  

Dalyviai maloniai prašomi individualiai rezervuoti kambarius uţpildytas 

viešbučio uţsakymo formas tiesiogiai siunčiant į viešbutį ne vėliau 

kaip iki 2013 m. liepos 1 d.  

 

Kambarys Kaina 

Vienvietis 150 EUR 

Dvivietis 160 EUR 

 

Amberton Vilnius Centre**** (rezervuota 20 kambarių) 

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, LT-01122 Vilnius, Lietuva 

Tel. (+ 370) 5 210 7461 

Faks. (+370) 5 210 7460 

El. paštas dir.vilnius@amberton.lt 
www.ambertonhotels.com 

mailto:reservations.vilnius@radissonblu.com
http://www.radissonblu.lt/
mailto:reservations.vilnius@kempinski.com
http://www.kempinski.com/
mailto:h5209-re@accor.com
http://www.novotel.com/
mailto:dir.vilnius@amberton.lt
http://www.ambertonhotels.com/
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Dalyviai maloniai prašomi individualiai rezervuoti kambarius uţpildytas 

viešbučio uţsakymo formas tiesiogiai siunčiant į viešbutį ne vėliau 

kaip iki 2013 m. liepos 1 d.  
 

Kambarys Kaina 

Vienvietis 125 EUR 

Dvivietis 135 EUR 

 

Kambarių rezervacijos bus tenkinamos pagal jų pateikimo eilę.  

Apgyvendinimo išlaidas apmoka patys dalyviai. 

 

Dalyvių registracija Išankstinė online registracija  

Visi dalyviai maloniai prašomi registruotis individualiai per interneto 

tinklalapį www.eu2013.lrs.lt ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 1 d.  
 

Registracija atvykus į renginį 

Registracijos stalai bus išdėstyti viešbučiuose 2013 m. liepos 21 d.  

2013 m. liepos 22 d. registracija vyks Seimo II rūmų 1 aukšte. 

Prie registracijos stalo bus išduodamos dalyvių akreditacijos kortelės ir 

visi renginio dokumentai. 

 

 Renginio dalyviams skiriamos tokių spalvų akreditacijos kortelių 

juostelės: 

 

raudonos – delegacijų vadovams; 

mėlynos – delegacijų nariams; 

žalios – delegacijų personalui; 

geltonos – ţiniasklaidai; 

oranžinės – vertėjams; 

Lietuvos vėliavos spalvų – renginio organizatoriams. 

 

Maloniai prašome dalyvio akreditacijos kortelę nešioti visą renginio 

laiką.  

Jeigu dalyvio akreditacijos kortelę pametėte, prašome iš karto kreiptis į 

renginio organizatorius. 

 

Dokumentai Atnaujinta kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikimo programa ir 

kiti darbo dokumentai bei informacija skelbiami interneto tinklalapyje 

www.eu2013.lrs.lt. Dalyviai maloniai prašomi reguliariai domėtis 

svetainėje skelbiama informacija.  

Naujausi dokumentų variantai bus įteikti registruojantis atvykus į 

renginį.  

Dokumentai rengiami lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. 

Dokumentai po renginio bus paskelbta interneto tinklalapyje 

www.eu2013.lrs.lt. 

 

Vertimas Renginio metu bus uţtikrintas sinchroninis vertimas į lietuvių, anglų ir 

prancūzų kalbas.  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Seimo posėdţių salėje yra 16 vertėjų 

kabinų, todėl delegacijos, kurios pageidautų atsiveţti savo vertėjus ir 

gauti vertėjų kabiną, turėtų iš anksto informuoti renginio organizatorius. 

Prašymai dėl papildomų vertėjų kabinų bus tenkinami pagal jų 

pateikimo eilę. 

http://www.eu2013.lrs.lt/
http://www.eu2013.lrs.lt/
http://www.eu2013.lrs.lt/
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Žodžio suteikimas Norintys kalbėti posėdyje dalyviai maloniai prašomi uţpildyti prašymo 

suteikti ţodį korteles. Prašymo suteikti ţodį kortelės bus įteiktos 

registruojantis kartu su kita renginio medţiaga. Kiekvienam 

darbotvarkės klausimui parengtos skirtingos spalvos prašymo suteikti 

ţodį kortelės.  

Ţodis posėdyje bus suteiktas pagal gautus prašymus. Kalbėti galima iš 

vietos.   

 

Paslaugos Prie posėdţių salės veiks interneto kavinė, kur dalyviai galės naudotis 

internetu ir spausdintuvu. 

  

Medicininė pagalba Neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba bus uţtikrinta visą renginio 

laiką Seimo III rūmų 110 kab. 

Kita medicininė pagalba ir reikalingas gydymas (įskaitant 

hospitalizaciją) yra asmeninė dalyvių atsakomybė.  

Dalyviai turėtų būti pasirūpinę reikiamu sveikatos draudimu.  

Vartojantiems vaistus rekomenduojama jų turėti pakankamai.  

 

Artimiausios vaistinės:  

 

„Camelia vaistinė“ 
Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius, Lietuva 

Tel. (+ 370) 5 249 6168 

Darbo laikas:  

I–V – 7.30–20.00 val. 

VI – 10.00–16.00 val. 

 

„Gintarinė vaistinė“  
J. Jasinskio g. 5–8 / M. Rotundo g. 2–8,  

LT-01112 Vilnius, Lietuva 

Tel. (+ 370) 5 249 7991 

Darbo laikas: 

I–V – 7.30–18.00 val. 

 

Maitinimas Viso renginio metu, be kavos pertraukos, kuri vyks Seimo I rūmų 

Vitraţo galerijoje, prie posėdţių salės bus galima išgerti kavos ir 

gaiviųjų gėrimų. Svečiai yra prašomi nesinešti maisto ir gėrimų į Seimo 

posėdţių salę. 

 

Pietūs – Seimo I rūmų Vitraţo galerijoje. 

 

Rūkymas Lietuvoje draudţiama rūkyti įstaigose, restoranuose, kavinėse, 

viešajame transporte ir pan., išskyrus specialiai tam skirtas atitinkamai 

paţenklintas vietas. 

Speciali rūkymo vieta yra prie Seimo posėdţių salės. 

 

Laikas Lietuva yra GTM+2 laiko juostoje. 

 

Orai Lietuvos klimatas yra ţemyninis – jūrinis. 

Vidutinė oro temperatūra liepą: 

dieną – apie 20 
o
C, 

naktį – apie 15 
o
C. 
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Orų prognozes ir kitą aktualią informaciją apie orus Lietuvoje  

galima rasti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos interneto 

tinklalapyje www.meteo.lt.  

 

Valiuta Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – litas (LTL), Lietuvoje 

atsiskaitoma tik litais.  

Atsiskaityti viešbučiuose, restoranuose, kavinėse, prekybos centruose 

galima mokėjimo ir kreditinėmis kortelėmis.  

Lietuvos banko nustatytas oficialus lito ir euro santykis:  

1 euras – 3,4528 Lt, valiuta keičiama rinkos kursu. 

Grynų pinigų (litų) galima pasiimti iš bankomato arba banko. 

Seimo II rūmų pirmame aukšte veikia SEB banko bankomatas, 

Seimo III rūmų pirmame aukšte – banko „Swedbank“ bankomatas. 

 

Kultūrinė 

programa 

2013 m. liepos 21 d. bus organizuojama vakarienė ir kultūrinė programa. 

Vakarienė vyks Uţutrakio dvare, apie 30 km nuo Vilniaus 

(www.seniejitrakai.lt/u-utrakis-manor-estate). 

Prieš vakarienę – ekskursija į Trakų pilį (www.trakaimuziejus.lt). 

Patartina ekskursijos metu avėti patogią avalynę. 

 

Informacija Visa informacija apie renginį skelbiama interneto tinklalapyje 

www.eu2013.lrs.lt.   
Renginio metu prie Seimo posėdţių salės veiks informacijos teikimo 

stalas. 

Seime dalyviams bus uţtikrintas nemokamas bevielis interneto ryšys. 

Tinklo pavadinimas – Seimas Open. 

 

Renginio 

organizatorių 

kontaktai 

Loreta RAULINAITYTĖ 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 

parlamentinio matmens koordinatorė, 

Komunikacijos departamento direktorė  

Tel. (+ 370) 5 239 6762  

Mob. (+370) 698 42 083 

Faks. (+370) 5 239 6589 

El. paštas loreta.raulinaityte@lrs.lt, presidency@lrs.lt 

 

 Romaldas ABUGELIS 

Kaimo reikalų komiteto biuro vedėjas 

Tel. (+ 370) 5 239 6764  

Mob. (+370) 698 42 694 

Faks. (+370) 5 239 6419 

El. paštas romaldas.abugelis@lrs.lt 

 

Gabija JURGELYTĖ 

Kaimo reikalų komiteto biuro patarėja 

Tel. (+ 370) 5 239 6951 

Mob. (+370) 620 99 041 

Faks. (+370) 5 239 6419 

El. paštas gabija.jurgelyte@lrs.lt 

 

  

 

http://www.meteo.lt/
http://www.seniejitrakai.lt/u-utrakis-manor-estate
http://www.eu2013.lrs.lt/
mailto:loreta.raulinaityte@lrs.lt
mailto:presidency@lrs.lt
mailto:romaldas.abugelis@lrs.lt
mailto:gabija.jurgelyte@lrs.lt
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Augustė KLIMAITYTĖ 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens 

koordinatoriaus padėjėja  

Tel. (+ 370) 5 239 6325  

Mob. (+370) 612 01 262   

Faks. (+370) 5 239 6589 

El. paštas auguste.klimaityte@lrs.lt, presidency@lrs.lt 

 

Ieva LAVIŠIENĖ 

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai parlamentinio matmens 

koordinatoriaus padėjėja  

Tel. (+ 370) 5 239 6363  

Mob. (+370) 616 19 484 

Faks. (+370) 5 239 6589 

El. paštas ieva.lavisiene@lrs.lt, presidency@lrs.lt 

 

Apgyvendinimas  Kristina GRAŢYTĖ 

Tel. (+ 370) 5 239 6226  

Mob. (+370) 620 75 178   

Faks. (+370) 5 239 6339 

El. paštas kristina.grazyte@lrs.lt 
 

Registracija Snieguolė ŢIŪKAITĖ 

Tel. (+ 370) 5 239 6221  

Mob. (+370) 699 04 145   

Faks. (+370) 5 239 6339 

El. paštas snieguole.ziukaite@lrs.lt 
 

mailto:auguste.klimaityte@lrs.lt
mailto:presidency@lrs.lt
mailto:ieva.lavisiene@lrs.lt
mailto:presidency@lrs.lt
mailto:kristina.grazyte@lrs.lt
mailto:snieguole.ziukaite@lrs.lt

