
 

Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos 

Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės XVI posėdžio  

PROTOKOLAS 

 

 

 

 2022 m. spalio 20 d. Marijampolėje įvyko Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės 

bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės (toliau – Grupė) 

XVI posėdis, kuriame dalyvavo Grupės nariai pagal sąrašus (Protokolo priedai Nr. 1 ir Nr. 2). 

 

 Posėdžiui pirmininkavo: 

Iš Lietuvos pusės: 

Edgaras Pilypaitis – Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas, Grupės Lietuvos 

pusės pirmininkas.  

 

Iš Lenkijos pusės: 

Bohdan Paszkowski – Palenkės vaivada, Grupės Lenkijos pusės pirmininkas. 

 

 Posėdžio metu patvirtinti darbotvarkės klausimai:  

1. Sanitarijos-epidemiologijos ir veterinarijos tarnybų bendradarbiavimas. 

2. Bendradarbiavimas aplinkos apsaugos srityje. 

3. Priešgaisrinės saugos, gelbėjimo, krizių valdymo tarnybų bendradarbiavimas.  

4. Sienos apsaugos tarnybų ir muitinės bendradarbiavimas.  

5. Viešosios tvarkos palaikymo tarnybų, policijos tarnybų bendradarbiavimas.  

6. Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės XVII posėdžio organizavimas. 

 

Dėl 1 punkto: Sanitarijos-epidemiologijos ir veterinarijos tarnybų bendradarbiavimas. 

 

Pranešimus skaitė:  

Iš Lietuvos pusės:  

Loreta Radzevičienė – Nacionalinio sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Marijampolės 

departamento Užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėja.   

Kęstutis Matulevičius – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės departamento 

patarėjas. 

 

Iš Lenkijos pusės: 

Ewa Jakubowicz – l.e.p. Palenkės vaivadijos valstybinės sanitarinės inspekcijos vyriausioji 

inspektorė.  

Andrzej Czerniawski – Palenkės vaivadijos vyriausiasis veterinarijos gydytojas. 

 

Aptarta: 

1. Užkrečiamųjų ligų (Laimo liga, erkinis encefalitas ir susirgimai koronovirusu SARS-CoV-

2) epidemiologinė situacija ir paplitimas. 

2. Gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija ir afrikinio kiaulių maro bei paukščių gripo protrūkių 

atvejai. 

3. Esama situacija, susijusi su infekcinių gyvūnų ligų (afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo, 

SARS-CoV-2 viruso) atsiradimu. 

4. Bendra informacija apie gyvūnų augintinių judėjimą į ir iš Lietuvos teritorijos bei taikoma 

praktika. 

 

Nutarta: 

1. Patvirtinti XV Grupės posėdžio nutarimų vykdymo ataskaitą. 
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2. Pritarti pateiktai informacijai apie užkrečiamųjų ligų ir epidemiologinę situaciją Lietuvos 

ir Lenkijos pasienio regionuose. 

3. Pritarti pateiktai informacijai apie gyvūnų užkrečiamųjų ligų situaciją bei protrūkių atvejus 

dėl afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo bei gyvūnų augintinių judėjimą Lietuvos ir 

Lenkijos pasienio regionuose. 

4. Patvirtinti, kad vykstantys sanitarijos-epidemiologijos ir veterinarijos tarnybų atstovų 

susitikimai, keitimasis informacija ir bendradarbiavimas Grupėje yra abipusiai naudingi ir 

aktualūs.  

 

 

Dėl 2 punkto. Bendradarbiavimas aplinkos apsaugos srityje.  

 

Pranešimus skaitė:  

Iš Lenkijos pusės: 

Dominik Polesiński – Regioninės administracijos aplinkos monitoringo vadovas Balstogėje. 

 

Aptarta: 

1. Aplinkos apsaugos tarnybų bendradarbiavimo eiga 2021–2022 metais. 

 

Nutarta: 

1. Pritarti pateiktai informacijai apie aplinkosaugos tarnybų bendradarbiavimą. 

 

 

Dėl 3 punkto. Priešgaisrinės saugos, gelbėjimo, krizių valdymo tarnybų bendradarbiavimas.  

 

Pranešimus skaitė:  

Iš Lietuvos pusės:  

Vidas Barauskas – Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas. 

 

Iš Lenkijos pusės: 

Paweł Piotr Ostrowski – Palenkės vaivadijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos viršininko 

pavaduotojas 

 

Aptarta: 

2. Galimos bendros veiklos ir projektų įgyvendinimas 2021–2027 m. Europos Sąjungos 

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos rėmuose. 

3. Gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimas pasienio teritorijoje. 

 

Nutarta: 

2. Patvirtinti XV Grupės posėdžio nutarimų vykdymo ataskaitą. 

3. Pritarti poreikiui įgyvendinti bendrus projektus 2021–2027 m. Europos Sąjungos Lietuvos 

ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos rėmuose.  

4. Pritarti pateiktai informacijai apie abipusį gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą. 

5. Patvirtinti, kad vykstantys priešgaisrinės saugos, gelbėjimo, krizių valdymo tarnybų atstovų 

susitikimai, keitimasis informacija ir bendradarbiavimas Grupėje yra abipusiai naudingi ir 

aktualūs.  
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Dėl 4 punkto. Sienos apsaugos tarnybų ir muitinės bendradarbiavimas.   

 

Pranešimus skaitė:  

Iš Lietuvos pusės:  

Virgilijus Raugalė  – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Varėnos pasienio rinktinės vadas. 

 

Iš Lenkijos pusės: 

Andrzej Stasiulewicz – Palenkės pasienio apsaugos rinktinės Balstogėje viršininko pavaduotojas 

 

Aptarta: 

1. Neteisėtos migracijos problemos prie ES vidaus ir išorės sienų.  

2. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasienio, muitinės ir policijos 

Bendradarbiavimo centro Budziske veikla. 

3. Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimo plėtojimas 

Interreg programos rėmuose. 

 

Nutarta: 

1. Patvirtinti XV Grupės posėdžio nutarimų vykdymo ataskaitą. 

2. Pritarti pateiktai informacijai apie neteisėtos migracijos problemas prie ES vidaus ir išorės 

sienų. 

3. Tęsti abiejų šalių sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimą Lietuvos ir Lenkijos 

valstybinės sienos apsaugos srityje. 

 

 

Dėl 5 punkto. Viešosios tvarkos palaikymo tarnybų, policijos tarnybų bendradarbiavimas.  

 

Pranešimus skaitė:  

Iš Lietuvos pusės:  

Harimantas Poškevičius – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas. 

 

Iš Lenkijos pusės: 

Jacek Tarnowski – Palenkės vaivadijos vyriausiojo policijos komisariato Balstogėje viršininko 

pavaduotojas. 

 

Aptarta: 

1. Bendro Interreg V-A Lietuva-Lenkija bendradarbiavimo per sieną programos projekto 

„Analitinės tiriamosios veiklos gerinimas kovai su nusikalstamumu“ įgyvendinimas. 

2. Vykstantis Lenkijos ir Lietuvos policijos tarnybų bendradarbiavimas per sieną. 

3. Bendras Lietuvos ir Lenkijos policijos pareigūnų patruliavimas. 

4. Bendri Lietuvos ir Lenkijos policijos pareigūnų mokymai. 

 

Nutarta: 

1. Patvirtinti XV Grupės posėdžio nutarimų vykdymo ataskaitą. 

2. Pritarti pateiktai informacijai apie bendro projekto įgyvendinimą bei bendrus Lietuvos ir 

Lenkijos policijos pareigūnų patruliavimus bei mokymus. 

3. Tęsti abiejų šalių policijos tarybų bendradarbiavimą.  
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Dėl 6 punkto. Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės XVII posėdžio organizavimas.  

 

Šalys sutarė, kad kitas Grupės posėdis įvyks 2023 metais Lenkijos Respublikos teritorijoje.  

 

Šis protokolas sudarytas 2022 m. spalio 20 d. Marijampolėje keturiais egzemplioriais,  

po du lietuvių kalba ir lenkų kalba.  

 

 

 

 

Edgaras Pilypaitis 

 

 

................................... 

Pasienio bendradarbiavimo 

darbo grupės pirmininkas 

iš Lietuvos pusės  

 

 

Bohdan Paszkowski 

 

 

...................................  

Pasienio bendradarbiavimo 

darbo grupės pirmininkas 

iš Lenkijos pusės 

     

 

 


