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TAUTVYDAS TAMULEVIČIUS:
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI VIENODAS 
PLĖTROS SĄLYGAS VISIEMS REGIONAMS

Praėjusių metų gruodžio 19  d. vidaus reikalų ministrė Rita 
Tamašunienė Seimui pateikė svarstyti naująjį Regioninės plėtros 
įstatymo projektą, kuris šalies regionams suteiks daugiau įgaliojimų 
ir kompetencijų, o regionų plėtros taryboms  – teisinį statusą. „Šis 
įstatymo projektas – tai kokybinis šuolis, formuojant šalies regioninę 
politiką. Bus skatinama ne įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas 
lėšas, o jas racionaliai ir efektyviai panaudoti kiekvieno regiono stra
teginiams tikslams ir vietos gyventojų poreikiams. Priėmus įstatymą 
savivaldybėms bus suteiktos didesnės galimybės bendradarbiauti, 
plėtoti bendrus regionų projektus ir prisiimti realią atsakomybę už 
regiono plėtrą“, – teigė vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė. Ji taip 
pat pažymėjo, kad Lietuvoje valstybės valdymas yra vienas labiausiai 
centralizuotų Europoje. Tai rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) tyrimai.

Apie numatomus regioninės politikos pokyčius kalbamės su vidaus 
reikalų viceministru Tautvydu Tamulevičiumi.

Prasideda 2020 metai. Kaip apibūdintumėte esamą regioninę politiką ir 
kokių naujovių atneša šie metai?

2021 metais prasideda naujas ES finansinis laikotarpis, tad šie metai 
regioninei politikai yra pereinamieji ir ateinančio dešimtmečio plana
vimo metai. Šiuo metu atnaujinamas Nacionalinės pažangos planas 
iki 2030 metų. Taigi regionai taip pat turi pagalvoti, kaip jie dalyvaus 
valstybiniame planavime, nes didelė dalis valstybės planų bus įgyven
dinami regionuose. Sieksime, kad būtų ryšys tarp valstybės matomų 
nacionalinių siekių ir tarp regionų matomo savo didžiausio potencialo 
ir jų galimybių spręsti regionines problemas.

Mes stengiamės, kad regioninė politika kiekviename regione 
atitiktų būtent to regio no poreikius. Tai vienas svarbiausių pokyčių, 
kuriuos mes siekiame įgyvendinti, nes regio nų unikalumo potencialas 
mūsų šalyje nėra pakankamai išnaudojamas. Galimybių yra žymiai 
daugiau  – svarbu stengtis, kad nauja finansinė perspektyva padėtų 
jas išnaudoti. Mums reikia įvertinti, kokias pamokas esame išmokę ir 
kaip su mažesniu krepšeliu pinigų padaryti dar daugiau.

Ar jau aišku, kiek Lietuvoje bus regionų?
Europos Komisijai Lietuva yra pristačiusi du statistinius NUTS2 regi

onus. Tai Vilniaus regionas ir Vakarų ir vidurio Lietuvos regionas. Šalies 
viduje regionai liks tokie pat, kaip ir dabar. Taigi, ir toliau bus dešimt 
regionų, nėra kalbos apie jų jungimą. Vidaus reikalų ministerija ieško 
galimybių, kaip juos sustiprinti ir sumažinti administracinę naštą.

Kalbantis su savivaldybių atstovais apie regionų plėtros tarybų veiklą 
neretai pasakoma, kad taryba susirenka tam, kad pasiskirstytų gautas 
lėšas. Jūs kalbate apie regionų unikalumo išryškinimą. Ar tam tikslui 
pasiekti bus labiau pasitikima regionų plėtros tarybomis?

Išties dabar taip ir yra. Savivaldybių atstovai tik pasiskirsto regionui 
numatytas lėšas. Formalumų yra labai daug, tą mes ir norime pakeisti. 
Remdamiesi kitų šalių patirtimi pasižiūrėsime, kokią pridedamąją 
vertę gali sukurti regioninis lygmuo, jei jis yra veikiantis ir aktyvus. 
Kiekvienas regionas yra labai skirtingas ir ne visiems reikia to paties. 
Rezultatams pasiekti yra daugybė būdų, todėl visuose regionuose 
vienodos priemonės nepasiteisina.

Kitas dalykas  – regionai patys turėtų numatyti savo prioritetus ir 
savo veiklą planuoti atsižvelgdami į juos.

Be abejo, visais atvejais vietos savivaldos kontaktas su centrine 
valdžia išliks, bet tas santykis turi būti panašus kaip ES vadovybės 
santykiai su šalimis narėmis. Skiriamas finansavimas tam tikriems rodi
kliams pasiekti, bet nenurodoma, kaip jie turi būti pasiekti. Valstybės 
uždavinys – numatyti norimus rezultatus, o kaip juos pasieks regionai, 
palikti jų atsakomybei.

Tiems regioninės plėtros politikos pokyčiams įteisinti Vidaus reikalų 
ministerija yra parengusi Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo pro
jektą. Jam pritarė Vyriausybė ir projektas jau pateiktas Seimui. Tikimės, 
kad per pavasario sesiją įstatymas bus priimtas ir bus pradėtas jo 
įgyvendinimas.

Tai 2020 metai regioninėje politikoje bus lūžio metai?
Praėjusieji metai buvo labiau teisėkūros metai. Parengtas ir su dau

gybe suinteresuotų grupių ir institucijų derintas Regioninės plėtros 
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Savivaldybių
žinios 

Gerbiamieji „Savivaldybių žinių“ skaitytojai,
Leidinio gyvavimas, kaip ir žmogaus gyvenimas, susideda iš įvairių etapų. Šiais – 2020-aisiais – 

metais „Savivaldybių žinios“ pradeda naują etapą. Lietuvos savivaldybių asociacijai nutraukus 
žurnalo leidybos finansavimą ir perdavus dalininko teises viešajai įstaigai „Savivaldybių žinios“, 
tapome nepriklausoma visuomenės informavimo priemone.

Tačiau statuso pasikeitimas neturi įtakos mūsų įsipareigojimui prenumeratoriams, kurių 
turime daugiau kaip 3,5  tūkstančių, ir žurnale nagrinėjamoms temoms. Kaip ir anksčiau 
„Savivaldybių žinių“ žurnale bus analizuojamos savivaldos problemos, nušviečiama savivaldy-
bių veikla, pateikiamos politikų mintys apie vietos ir centrinės valdžios santykius. Taip pat didelį 
dėmesį skirsime regioninei politikai ir regionų plėtros ypatumams.

Savivaldybių ir kitas naujienas skelbiame Facebook-e.  Maloniai kviečiame apsilankyti ir 
mūsų jau startavusioje interneto svetainėje www.savzinios.lt.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo.
Keičiasi ir „Savivaldybių žinių“ redakcijos adresas.
Mūsų kontaktai: Markučių g. 15, LT – 11347 Vilnius.
Tel.: 8685 39454, 8685 39452
El.paštas: info@savzinios.lt

Lina Belevičienė
VšĮ „Savivaldybių žinios“ direktorė

įstatymo pakeitimo projektas. Rengiant šį įstatymą su partneriais 
buvo aptariama, ko link mes norime eiti, kokių rezultatų pasiekti. 
Įgyvendindami baltojoje knygoje numatytus tikslus, sutarėme, kad 
regionams kursime didesnį savarankiškumą, o tai iš regionų pareika
laus ir didesnės atsakomybės.

Šiuo metu atsakomybė regioninėje politikoje nėra aiški. Kol kas 
regioninis dėmuo didelės pridėtinės vertės nekuria, bet gali žymiai 
daugiau prisidėti, nes, kaip ir sakiau, pinigų turėsime mažiau, bet 
padaryti teks daugiau. Norėdami tai pasiekti, turime sumažinti biuro
kratinius trukdžius ir rasti būdą geresniems sprendimams priimti.

Lietuvoje nėra pakankamai išnaudojamas regioninių paslaugų tei
kimas. Kol kas regiono lygmeniu teikiama tik viena paslauga – atliekų 
tvarkymas. Šias paslaugas teikia regioniniai atliekų tvarkymo centrai. 
Yra ir kitų paslaugų, kurias galima teikti regiono ar net tarpregioniniu 
lygmeniu ir panaudodami mažiau lėšų pasiekti geresnę kokybę.

Vilniaus regionas  – Vilnius vienaip gyvena, bet kitos Vilniaus regiono 
savivaldybės toli gražu neprilygsta Vilniui. Esant dviem statistiniams regio-
nams, kas laukia Vilniaus regiono savivaldybių?

Kai rasime Vilniaus regione esančių savivaldybių plėtros galimybių, 
rasime atsakymą ir dėl kitų Lietuvos savivaldybių, nes atskirtis tarp 
Vilniaus ir kitų savivaldybių yra labai didelė. Ir pati didžiausia atskirtis 
yra Vilniaus regione. Nepaisant to, kad turėsime du statistinius regi
onus, valstybė turi užtikrinti vienodas sąlygas visoms savivaldybėms. 
Tad finansavimo sąlygos Vilniaus regione neturi skirtis nuo savivaldy
bių, esančių Vakarų ir vidurio Lietuvos regione.

Vidaus reikalų ministerijos uždavinys  – derantis tiek su Europos 
Komisija, tiek su Finansų ministerija užsitikrinti, kad mažinant socia
linę atskirtį nesiskirtų Vilniaus regiono savivaldybių finansavimo sąly
gos nuo kitų Lietuvos savivaldybių.

Žinoma, yra sričių, kur pridėtinę vertę galima kurti tik Vilniuje ir 
negali būti kuriamos dirbtinės kliūtys tam šalies ekonominiam garve
žiui stoti.

Bet žmonės neturi būti nuskriausti vien todėl, kad gyvena toliau 
nuo Vilniaus. Visada bus žmonių, norinčių gyventi Vilniuje, ir dirbtinai 
negalima tam trukdyti. Tačiau sprendimas gyventi sostinėje negali pri
klausyti nuo to, kad gyvenant regione yra mažesnės galimybės gauti 
sveikatos priežiūros, švietimo ir kitas paslaugas. Sąlygos turi būti vie

nodos. Dabar to nėra. Visuose pasienio regionuose atskirtis yra žymiai 
didesnė, todėl mes ir turime bendradarbiavimo per sieną programas.

Vakarų ir vidurio Lietuvoje labai aktyviai dirba Klaipėdos regionas. Ar 
ministerija tokiam aktyvumui neprieštarauja?

Vidaus reikalų ministerija Klaipėdos regioną mato kaip ypač gerą 
pavyzdį. Pačios savivaldybės susibūrė, pačios įsisteigė savo organi
zaciją  – tokio rezultato siekiama visuose regionuose ir tai numatyta 
Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekte.

Didelis dėmesys bus skirtas ir tarpregioniniam bendradarbiavimui. 
Mums reikia pereiti prie pasitikėjimo kultūros skatinimo.

Tai, ką numatome Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projekte, 
yra panašiausia į Suomijos regionų politikos modelį. Skandinavai viską 
grindžia pasitikėjimu. To siekiame ir Lietuvoje. Kol kas susikalbėjimo 
vienuose regionuose yra daugiau, kituose – mažiau, bet sąlygos tar
pusavyje susikalbėti bus sudarytos visiems. Tarpusavyje daug konku
ruodami, toli negalėsime nueiti.

Paminėjote, kad keisis regionų plėtros tarybų administravimas. Kokie 
pokyčiai čia numatomi?

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 
atsisakys poskyrių regionuose, o turimi įgaliojimai bus perduodami 
regionų plėtros taryboms. Tarybos taps juridiniais vienetais ir galės 
turėti savo administracijas. Taigi darbo vietos nebus mažinamos, keisis 
tik jų pavaldumas. Administracijos nebus didelės, 4–5  žmonės, kaip 
yra ir dabar. Pinigų regionų plėtros tarybų administracijų veiklai bus 
skiriama. Tačiau, jei regionas matys, kad jiems reikia įdarbinti daugiau 
žmonių, tai padaryti jie galės savomis lėšomis.

Ir kada planuojama įgyvendinti tuos sumanymus?
Viskas priklausys nuo to, kaip greitai įstatymą priims Seimas. Jei 

įstatymas bus priimtas per pavasario sesiją, dalį sumanymų ketiname 
įgyvendinti jau šių metų viduryje. Ketiname pradėti nuo planavimo.

Regionų plėtros tarybų, kaip juridinių vienetų, steigimą planuo
jame pradėti iki kitų metų pradžios.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Justė Brigė
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UTENOS REGIONAS: PRAMONĖ, 
TURIZMAS IR ATOMINĖ ELEKTRINĖ

„Utenos regionas  – atokus Rytų Lietuvos 
kraštas. Jo išskirtinumas  – gamtos turtai, 
tradicijos ir žmonės. Ežerais, upėmis, miškais 
garsėja Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų 
rajonai. Regiono centras  – Utena, kur akty
viausiai regione plėtojama pramonė. Toks 
pramonės išsidėstymas  – sovietmečio pali
kimas, kai įmonės buvo labiau koncentruoja
mos regionų centruose.

Skatinant turizmo plėtrą, regione kuriama 
tam palanki infrastruktūra, – kraštą apibūdina 
Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas 
Nikolajus Gusevas. – Kitas regiono išskirtinu
mas – jo pakraštyje, kur kertasi trijų valstybių 
sienos, dar stovi Ignalinos atominė elektrinė. 
Nors ji elektros energijos negamina, bet jos 
uždarymas dar tęsis kelis dešimtmečius. 
Netoli elektrinės yra pastatyta branduolinių 
atliekų saugykla.“

Pasak regiono plėtros tarybos pirmininko, 
tokia kaimynystė neigiamai atsiliepia tiek 
turizmo plėtrai, tiek krašto demografijai. Be 
abejo, tai atsiliepia ir pritraukiant investici
jas. „Ir nors pastaruoju metu atominės elek
trinės grėsmių baimės mažėja, čia esančios 
savivaldybės pasiekia vis geresnių rezultatų, 
deja. praeityje suformuotos nuostatos dar 
turi įtakos kraštui. Todėl skaudu, kad cen
trinė valdžia mus pamiršo ir netenkame 
paskutinių lengvatų“,  – teigia Nikolajus 
Gusevas.

SIEKIS – TOLYGI 
SAVIVALDYBIŲ PLĖTRA

Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas 
vadovauti Utenos regiono tarybos plėtrai 
pradėjo mažiau ne prieš metus. Iki tol tary

bai vadovavo Utenos rajono meras Alvydas 
Katinas.

„Šiuo metu regiono plėtros tarybos užda
vinys  – paskirstyti regiono plėtrai skirtą ES 
paramą, kuri savivaldybėms teikiama pagal 
ministerijų parengtas visai Lietuvai ben
dras taisykles. Tačiau ir dirbdama tokiomis 
sąlygomis, Utenos regiono plėtros taryba 
stengiasi sudaryti vienodas galimybes toly
giai vystytis visoms regiono savivaldybėms. 
Praėjusių metų pabaigoje, atsižvelgusi į pro
jektų įgyvendinimo rezultatus, susijusius su 
2014–2020  metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos įgyvendi
nimu, Utenos regiono plėtros taryba priėmė 
sprendimus dėl Utenos regiono plėtros plano 
2014–2020  m. ir dėl 12  regiono projektų 
sąrašų pakeitimų. Į finansuojamų projektų 
sąrašą buvo įtrauktas Ignalinos rajono savi
valdybės pageidavimas plėsti dviračių ir 
pėsčiųjų takus.

Zarasuose iš regionų plėtrai skirtų lėšų geri
namas eismo saugumas. Vienoje Žemaitės 
gatvės pusėje numatyta įrengti šaligatvį, 
kitoje – rekonstruoti esamą, įrengti perėjas.

Gerės regiono savivaldybėse ir jungiančių 
turizmo trasų, turizmo maršrutų informaci
nės infrastruktūra. Į Utenos regiono projektų 
sąrašą įtraukti du visam regionui svarbūs 
nauji projektai, kuriais bus gerinamas infor
mavimas apie lankytinus objektus.

Skirtos lėšos Utenos rajono savivaldybės 
administracijos sumanymui gerinti paslaugų 
ir gyventojų aptarnavimo kokybę.

Nuo 2014–2020  m. laikotarpio pradžios 
Utenos regione įgyvendinta 20  projektų. 
Juos įgyvendinant investuota 11,5  mln. 

eurų., iš jų 8,2 mln. eurų – Europos Sąjungos 
ir valstybės biudžeto lėšos. Po 5  projektus 
įgyvendino Anykščių ir Molėtų rajonų savi
valdybės, 4 Ignalinos rajono, 3 Utenos rajono, 
2 Visagino ir 1 Zarasų rajono savivaldybės. 
Šiuo metu pagal 19  regioninių priemonių 
dar yra įgyvendinami 84  projektai, kuriems 
planuojama panaudoti 45,3  mln. eurų, iš jų 
ES ir valstybės biudžeto lėšos sudarys apie 
34,8 mln. eurų.

NURODYMAI IŠ VIRŠAUS 
VARŽO GALIMYBES

„Regione sparčiai gerinama turizmo infras
truktūra, bet neramu, kad kol kas dar nežy
mus šių investicijų atsipirkimas. Galvojant 
apie Utenos regiono plėtrą, būtina inicijuoti 
projektus, kurie kurtų apčiuopiamą pridėtinę 
vertę, naujas darbo vietas ir gamintų naujus 
produktus, tačiau iki šiol regiono plėtrą regla
mentuojantys teisės aktai, paramos teikimo 
taisyklės tam nesudaro galimybių“, – pabrėžia 
Nikolajus Gusevas.

Pasak regiono plėtros tarybos pirmininko, 
labai geras Vyriausybės sumanymas regiono 
plėtros taryboms suteikti juridinio asmens 
statusą. „Toks sprendimas buvo seniai reika
lingas. Regiono plėtros tarybos priima spren
dimus, bet jos neturi šiems sprendimams 
įgyvendinti reikalingų administracinių prie
monių. Tad savo įgaliojimus gali įgyvendinti 
tik iš dalies. Konkretus pavyzdys. Regiono plė
tros planą rengia ministerija, tvirtina regiono 
plėtros tarybos, o įgyvendina savivaldybių 
institucijos, tarp kurių nėra valdymo ryšių ir 
bendros organizacinės struktūros. Regiono 
plėtros tarybos negali savo vardu sudaryti 

Utenos regiono plėtros 
tarybos pirmininkas – Zarasų 
rajono savivaldybės meras 
Nikolajus Gusevas.
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sutarčių, savarankiškai įgyvendinti kelias 
savivaldybes jungiančių projektų, dalyvauti 
naryste paremtose organizacijose, negali 
sudaryti tarptautinių bendradarbiavimo 
sutarčių ar jungtis į tarptautines organiza
cijas. Joms negali būti perduotos viešųjų 
paslaugų teikimo administravimo funkcijos, 
pavyzdžiui, regioninis viešojo transporto 
paslaugų teikimas, – esamą padėtį apibūdina 
Nikolajus Gusevas. – Dėl neapibrėžto regionų 
plėtros tarybų teisinio statuso regionų plė
tros tarybos negali savarankiškai įgyti teisių 
ir pareigų bei jas įgyvendinti. Tai reiškia, kad 
tarybos sprendimai gali būti įgyvendinami tik 
tuo atveju, jeigu už juos atsakomybę prisiima 
kitas jai nepavaldus subjektas  – savivaldybė 
ar ministerija. Taigi regiono plėtros taryba 
priima sprendimus, bet neatsako už jų įgy
vendinimo rezultatus. Tikimės, kad priėmus 
įstatymą, šie dalykai kardinaliai pasikeis.“

N. Gusevas išreiškia lūkesčius, kad ateinan
čiame ES paramos finansiniame laikotarpyje 
iš esmės keisis ir paramos teikimo modelis. 
„Nenormalu, kai didiesiems miestams nuolat 
skiriamas dėmesys, o atokesni regionai yra 
pamirštami, tačiau nuolat iš jų tikimasi tokių 
pat rezultatų. Susumuojami ir lyginami savi
valdybių veiklos rezultatai, negailint kritikos, 
kad tiems, kurių rezultatai prastesni. Esamą 
padėtį galiu palyginti su starto linija, prie 
kurios stoja motociklininkas ir bėgikas. Tokių 
varžybų rezultatas aiškus visiems. Manau, 
Vyriausybė pagaliau turi imtis priemonių, kad 
būtų suvienodintos gyvenimo sąlygos visoje 

Lietuvoje. Seimui pateiktas Regioninės plėtros 
įstatymo pakeitimo projektas, teikia viltį, kad 
pagaliau bus atsigręžta į atokesnius regio
nus“, – lūkesčiais dalijasi Utenos regiono plė
tros tarybos pirmininkas Nikolajus Gusevas.

PRAĖJĘ METAI ZARASAMS 
BUVO SĖKMINGI

„Džiaugiuosi, kad 2019ieji metai Zarasų 
rajonui buvo pakankamai geri ir darbingi. 
Sėkmingai įgyvendinome energiją tausojantį 
gatvių apšvietimo Zarasų rajone projektą  – 
įdiegta gatvių apšvietimo valdymo sistema, 
atnaujinta 113 seno tipo šviestuvų ir pakeista 
apie 1522 apšvietimo lempos į energiją tau
pančias,  – metų apžvalgą pradeda meras 
Nikolajus Gusevas.  – Pavyko pagerinti ir 
rajono gyventojų buities sąlygas. Pernai nupir
kome 31  butą socialiai remtinoms šeimoms. 
Gerindami socialinės rizikos suaugusiems 
asmenims teikiamų laikino apgyvendinimo 
paslaugų kokybę, modernizavome socialinių 
paslaugų centro nakvynės namus. Pastatas 
suremontuotas, nupirkta būtiniausia buities 
technika, baldai, įrengta virtuvėlė, skalbykla, 
sukurta viena darbo vieta.“

Meras pabrėžia, kad praėjusiais metais 
buvo gerinama integrali pagalba į namus. Šios 
paslaugos teikiamos 20 rajono gyventojų.

Gerinama ir gyvenamoji aplinka. Zarasų 
mieste rekonstruota Donelaičio gatvė. 
Rekonstruotas Pauliaus Širvio progimnazijos 
sporto aikštynas, įrengtos riedlenčių ir BMX 
dviračių aikštelės. Praėjusiais metais sėkmin

gai panaudotos Kelių priežiūros ir plėtros 
programos lėšos. Suremontuota daug kelių 
kaimo vietovėse.

„Rytų Aukštaitijos, o tuo pačiu ir Zarasų 
rajono žinomumui didinti diegiamos turizmo 
erinkodaros priemonės  – į bendrą marš
rutą įtraukiami ir patraukliai pristatomi visi 
Rytų Aukštaitijos regionui svarbūs lankytini 
objektai. Įgyvendinant projektą bus parengta 
kraštui populiarinti reikalinga informacija: 
maršrutų žemėlapiai, mobiliosios aplikacijos, 
apie kraštą sukurti filmai ir kitos priemonės“, – 
įgyvendinamą projektą pristato meras.

ARTIMIAUSI PLANAI
Zarasų rajono turtas  – nuostabi gamta ir 

ežerai. Tad, kaip pabrėžia Nikolajus Gusevas, 
savivaldybė 2020  metais pagrindinį dėmesį 
skiria turimo infrastruktūros gerinimui, 
Zaraso ežero salos tolimesniam įveiklinimui. 
Zarasiškiams ir jų svečiams ten bus sudarytos 
puikios sąlygos pramogauti ir poilsiauti. Prie 
įėjimo į Zaraso ežero Didžiąją salą privatus 
investuotojas planuoja statyti viešbutį su 
SPA centru, įrenti automobilių stovėjimo 
aukšteles.

„Savivaldybės planuose  – Zaraso ežero 
pakrantėje, Bajorų gatvėje, 4,5  tūkst. kv. 
metrų ploto poilsio komplekso „Zarasai 
SPA Resort“ statyba. Tikimės, kad ten įsikurs 
viešbutis su maždaug 70  kambarių, resto
ranu, SPA centru ir 20  metrų ilgio plaukimo 
baseinu“,  – šių metų planais dalijasi Zarasų 
rajono meras Nikolajus Gusevas.

Utenos regionas – ežerai, miškai ir pasienis.
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