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LSA VALDYBA: SAVIVALDYBĖMS TURI BŪTI 
SUTEIKTA TEISĖ DISPONUOTI VALSTYBINE ŽEME

Rugsėjo 18 d. Vilniuje susirinkusi LSA valdyba 
(nuotr.) sprendė aktualiausius savivaldai klausimus. 
Posėdyje dalyvavę Aplinkos ministerijos atstovai 
susirinkusiesiems pristatė Lietuvos Respublikos teri-
torijos bendrojo plano koncepciją „Lietuva 2030“. Šis 
planas – tai pagrindinis šalies teritorijų planavimo 
dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies 
teritorijos vystymo perspektyva. Bendrasis planas, 
planuojama, taps vienu pagrindinių šalies vystymosi 
dokumentu, jo suformuluoti sprendiniai galios iki 
2030, o pasiūlyta vizija – iki 2050 metų.

„Koncepcijos rengimo etapas visų pirma remiasi 
plačia ir išsamia šalies Bendrojo plano esamos būklės 
analize ir išvadomis. Atlikus bendrojo plano analizę 
pastebime, kad šiuo metu šalyje: didelė aplinkos tarša 
didmiesčiuose, didelių mastų išorinė ir vidinė migra-
cijos, nedidelis atstumas, bet prastas pasiekiamumas, 
prasta žemės išteklių kokybė. Taip pat matomas 
miestų struktūros išskydimas, ekonominis aktyvumas 
daugelyje savivaldybių yra užslopintas, skirtingų 

interesų takoskyra svarbiose šalies teritorijose, 
ribotas kultūros pasiekiamumas ir neišnaudojamas 
paveldo potencialas ir itin prastėja kraštovaizdžio ir 
ekosistemų būklė“, – teigė Aplinkos ministerijos ats-
tovė Elena Archipovaitė.

Suformuluotos esamos būklės išvados atskleidžia 
valstybės teritorijos erdvinės raidos kryptis, tendenci-
jas ir problemas. Koncepcijoje „Lietuva 2030“ išskirtos 
trys pagrindinės vizijos – tai gyvybingos urbanistinės 
struktūros, našios bioprodukcinės teritorijos ir gyvy-
bingos ekosistemos. „Procesas vyksta, savivaldybės 
gali dalyvauti šiame procese, domėtis Bendrojo 
plano koncepcijos kūrimu ir aktyviai įsitraukti į jo ren-
gimą“, – teigė posėdžiui pirmininkavęs LSA preziden-
tas Mindaugas Sinkevičius ir priminė, kad iki spalio 
5 d. portale www.bendrasisplanas.lt savivaldybės gali 
pateikti savo pasiūlymus dėl plano rengimo.

LSA valdybos posėdyje dalyvavęs „Transparency 
International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus 
Muravjovas su savivaldybių merais aptarė esamą 
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padėtį savivaldybėse korupcijos atžvilgiu, pristatė smulkiosios korup-
cijos ir skaidrumo tyrimų rezultatus ir galimas prevencijos priemones. 
„Savivaldybėms siūlytume gyventojus įtraukti į sprendimų priėmimą 
dalyvaujamojo biudžeto būdu. Puikus pavyzdys, kai Alytaus gyven-
tojai patys nusprendė, kam skirti finansavimą savivaldybėje“, – gerąjį 
pavyzdį pristatė S. Muravjovas.

Taip pat pranešėjas, savivaldybėms tampant skaidresnėms, pasiūlė: 
užsibrėžti tik kelis svarbiausius antikorupcinius tikslus, viešinti susitiki-
mus su interesų grupių atstovais, užtikrinti galimybę saugiai pranešti 
apie negeroves, įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimą ir atverti 
savivaldybių duomenis.

LSA valdybos posėdyje spręstas ir aktualus Nacionalinės žemės 
tarnybos funkcijų perdavimo savivaldybėms klausimas. Disponavimo 
valstybine žeme klausimas vis dar lieka neišspręstas. Savivaldybės 
buvo gavusios aiškų Vyriausybės pažadą bent dalį valstybinės 
žemės disponavimo funkcijų perduoti savivaldybėms. Tai numa-
tyta ir Vyriausybės programoje. Deja, kol kas šis sprendimas stovi 
vietoje. Savivaldybių merai posėdyje nutarė šiuo klausimu kreiptis į 
Vyriausybę. Pabrėžta, kad savivaldybės yra pasiruošusios bandoma-
jam projektui, kurio metu Vyriausybė galėtų leisti joms pabandyti 
laisvai disponuoti valstybine žeme.

Posėdyje LSA valdybos nariai priėmė rezoliuciją dėl gydymo įstaigų 
pertvarkos.

„Planuojama gydymo įstaigų pertvarka savivaldybėms kelia daug 
neaiškumo ir nerimo. Savivaldybės pasigenda kriterijų, pagal kuriuos 
bus vykdoma pertvarka, pasigenda Sveikatos apsaugos ministerijos 
bendradarbiavimo ir išsamių diskusijų su savivaldybėmis“, – teigė 

LSA Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius. 
Pasak savivaldybių, dėl nežinomybės ir netikrumo sveikatos priežiūros 
įstaigoms sunku rasti reikalingus naujus gydytojus ir specialistus. Dėl 
tolimesnių darbo perspektyvų daug abejonių kyla ir šiuo metu ten 
dirbantiems medikams. LSA valdyba artimiausiu metu šiuo klausimu 
ketina kreiptis į Vyriausybę.

LSA valdyba patvirtino naujos sudėties delegacijas į ES Regionų 
komitetą ir Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą. Sąrašą 
galite pamatyti LSA tinklalapyje.

Taip pat buvo patvirtinti laureatai kasmetiniams savivaldos apdova-
nojimams „Auksinė krivūlė“. Iškilmingas renginys vyks spalio 11 dieną 
koncertų salėje „Compensa“ Vilniuje.

LSA SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETE
Rugsėjo 12 d. vyko pirmasis naujos sudėties LSA Sveikatos reikalų 

komiteto posėdis. Posėdyje, kuriam pirmininkavo Sveikatos reikalų 
komiteto pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas 
Mockevičius, savivaldybių atstovai aptarė Lietuvos medikų sąjūdžio 
kreipimąsi, kuriame LSA prašoma, vykdant sveikatos priežiūros įstaigų 
pertvarką, tapti bendradarbiavimo koordinatore tarp Sveikatos minis-
terijos, savivaldos, sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, medikų, paci-
entų bendruomenių ir visuomeninių organizatorių. 

„LSA visuomet yra pasiruošusi diskusijoms aktualiomis sveikatos 
srities temomis. Ateityje tikimės glaudesnio bendradarbiavimo su 
Sveikatos apsaugos ministerija, įtraukiant savivaldybių atstovus į 
tolimesnius sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos klausimus“, – teigė 
LSA konsultantė sveikatos klausimais Goda Keso.

Posėdžio dalyviai taip pat aptarė Sveikatos apsaugos ministerijos 

inicijuojamą skubios pagalbos teikimo pertvarką. Komiteto nariai 
paminėjo, kad Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytoje darbo 
grupėje naujajam skubios pagalbos teikimo aprašui rengti pasigenda 
atstovo iš savivaldos.

Sveikatos reikalų komiteto nariai aptarė ir Medicinos įstaigų pro-
fesinės sąjungos „Solidarumas“ kreipimąsi dėl greitosios medicinos 
darbuotojų darbo sąlygų užtikrinimo. Jame siūloma vietoje šiuo metu 
pamainoje dirbančių dviejų medicinos darbuotojų komandos narių 
skaičių padidinti iki trijų, tokiu būdu palengvinant darbą medicinos 
darbuotojams ir suteikiant kokybiškesnę paslaugą ligoniui. Komiteto 
nariai tokiam siūlymui pritarė, tačiau pabrėžė, kad tam turėtų būti 
numatytas atitinkamas finansavimas.

Parengė LSA patarėja viešiesiems ryšiams Ieva Jonilienė

APIE SAVIVALDYBIŲ SKAIDRUMĄ 
IR DALYVAUJAMĄJĮ BIUDŽETĄ

Lietuvos savivaldybės per pastaruosius ketverius metus tapo skai-
dresnės ir pradėjo viešinti gerokai daugiau informacijos apie savo 
veiklą. Vis dėlto dar pusė savivaldybių neskelbia, su kokiomis interesų 
grupėmis susitinka vietos politikai, kiek saugiai gali jaustis žmonės, 
nusprendę pranešti apie galimą korupciją per savivaldybių pranešimo 
kanalus. Savivaldybėms labiausiai „pasitempti“ reikėtų siekiant įtraukti 
gyventojus į sprendimų priėmimą – t. y. kviečiant juos į viešąsias kon-
sultacijas ir panašias iniciatyvas.

Norėtųsi, kad naujai išrinkti ar perrinkti savivaldos lyderiai į tai atsi-
žvelgtų ir kurtų daugiau gerųjų pavyzdžių. Pavyzdžiui, vienas iš būdų, 
leidžiantis gyventojams įsitraukti į savivaldos veiklą, galėtų būti daly-
vaujamasis biudžetas. Bent ketvirtadalyje savivaldybių į tarybą buvo 
išrinkti partijų ar visuomeninių rinkimų komitetų nariai, kurių rinkimų 
programose miesto gyventojams buvo žadama leisti spręsti dėl dalies 
miesto lėšų panaudojimo. Kol kas Lietuvoje tai daro tik Alytus. Jei 

savivaldybės norėtų daugiau sužinoti apie tokias iniciatyvas ir kaip jas 
pradėti, kviečiu užsukti į svetainę www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt.

Taip pat norėčiau savivaldybes paskatinti atverti duomenis ar bent 
jau užtikrinti, kad jų dokumentuose ir finansinėse ataskaitose veiktų 
kompiuterinė paieška. Kitaip sunku tikėtis, kad gyventojai galės surasti 
juos dominančią informaciją ir geriau suprasti, ką veikia jų savivaldybė. 
Be abejo, jau pats metas merams, tarybų nariams ir savivaldybių admi-
nistracijų vadovams pradėti viešinti, su kokiomis interesų grupėmis ir 
registruotais lobistais jie susitinka, ką tokiuose susitikimuose aptaria. 
Keli politikai tai jau daro, tačiau, deja, ne dauguma. O tai, manau, sti-
priai prisidėtų prie skaidresnio įtakos darymo ir sprendimų priėmimo.

Žinoma, nėra vieno skaidrumo recepto, tinkančio visoms savivaldy-
bėms. Vis dėlto tikiuosi, kad kiekviena savivaldybė atras sau labiausiai 
priimtiną būdą ir juo galės pasidalyti dar neįpusėjus savivaldybių 
tarybų kadencijai.

Sergejus Muravjovas savivaldybėms pasiūlė užsibrėžti tik kelis antikorupcinius tikslus.

Ieva DUNČIKAITĖ
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyvų koordinatorė
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RAMŪNAS GODELIAUSKAS: 
„SIEKTI LIETUVOS KULTŪROS 
SOSTINĖS TITULO – VERTA“

Justė BRIGĖ

„Šie metai Rokiškio krašto žmonėms ypatingi. Rokiškis yra Lietuvos kultūros sos-
tinė. Tai nemenkas iššūkis, nes svarbu ne tik renginių skaičius, bet ir jų kokybė – 
labai svarbu rajono kultūrą kilstelėti į aukštesnį lygį“, – mintimis dalijasi Rokiškio 
rajono meras Ramūnas Godeliauskas.

KIEKVIENĄ MĖNESĮ NAUJA VEIKLA
„Kiekvienas šių metų mėnuo kviečia 

miestelėnus ir svečius į vis kitus kultūros 
vingius – teatro, šokio, muziejininkystės, 
dailės, etnokultūros, vizualiųjų menų, dvarų 
kultūros, muzikos ir literatūros, – 2019 metų 
Lietuvos kultūros sostinės veiklas apibūdina 
Rokiškio rajono meras. – Kiekvieną mėnesį 
stengiamės atskleisti vis kitą kultūros sritį. 
Taip pat turime savo ambasadorius. Jie nėra 
susieti su kuria nors kultūros sritimi, o labiau 
prisideda skleidžiant žinią apie Rokiškį.“

Nuo tos dienos, kai Rokiškis iš Marijampolės 
perėmė Lietuvos kultūros sostinės simbolį, 
surengta per 150 įvairių renginių – nuo ilgas 
tradicijas turinčių teatro ir muzikos festivalių, 
langinių tapymo ir medžio drožėjų plenerų iki 
naujų, tik Kultūros sostinės metams skirtų kul-
tūros iniciatyvų – fotografijos ir mezgėjų ple-
nerų, kino vakarų po atviru dangumi, poezijos 
ir muzikos improvizacijų, Šiaurės Lietuvos 
moterų chorų šventės. Renginių formos nuo 
parodų, koncertų, spektaklių, performansų iki 
forumų, konferencijų, sambūrių ir respubliki-
nių bei tarptautinių konkursų sudarė sąlygas 
plačiai pažinti Rokiškio krašto kultūrą.

„Sunku pasakyti, kokią įtaką domėjimosi 
Rokiškiu suaktyvėjimui turi buvimas Lietuvos 
kultūros sostine, bet turistų srautai šią 
vasarą buvo gan dideli. Matydami miestą, 
užpildytą turistiniais autobusais, galime tik 
pasidžiaugti, kad Rokiškio populiarumas 
auga, – teigia rajono meras. – Be abejo, kai 
pristatydami Rokiškį pabrėžiame, kad esame 
dar ir Lietuvos kultūros sostinė, daug kur 
atsiveria vartai. Neretai kitų savivaldybių 
merai manęs klausia, ar verta siekti Lietuvos 
kultūros sostinės titulo. Jiems galiu atsakyti 
vienareikšmiškai: tikrai verta.“

DIDŽIAUSIAS 
RENGINYS – GIMTADIENIS

Kaip teigia meras, vienas didžiausių šių 
metų renginių yra Rokiškio miesto gimta-
dienis. Miestas pirmą kartą paminėtas prieš 
520 metų – 1499 metų rugsėjo 21 dieną kuni-
gaikščio Aleksandro privilegijoje dėl girios 
kirtimo paminėtas Rokiškio dvaras.

„Gimtadienio šventė – puiki proga pasi-
kviesti Rokiškio savivaldybės partnerius ir 
parodyti jiems Rokiškio kraštą. Džiaugiamės, 
kad į mūsų kvietimą atsiliepė daugelis partne-

rių. Sulaukėme arti šimto svečių iš Jungtinės 
Karalystės, Baltarusijos, Rumunijos, Lenkijos, 
iš kelių Latvijos savivaldybių“, – meras tikisi, 
kad po gimtadienio svečių išsivežti įspūdžiai 
prisidės didinant Rokiškio populiarumą ir 
užsienio šalyse.

„Su daugeliu partnerių sieja kultūrinis ben-
dradarbiavimas, bet su dalimi jų plėtojama 
ir projektinė veikla. Ypač aktyviai dirbame 
su Latvija. Tam, žinoma, įtakos turi bendra-
darbiavimo tarp sienų programa. Šiuo metu 
kartu su partneriais iš Latvijos įgyvendiname 
septynis projektus. Galima paminėti, kad 
sėkmingai buvo įgyvendinti projektai ir 
įdiegtos stebėjimo kameros daugelyje seniū-
nijų, mieste įrengtos vaikų žaidimų aikštelės 
ir treniruokliai.

Su Latvija Rokiškio kraštą sieja ir sporto 
renginiai. Ypač ledo ritulys. Rokiškio ledo ritu-
lininkai visada dalyvauja Lietuvos čempiona-
tuose. Į kai kuriuos vyksta net dvi komandos. 
Rokiškėnų ledo ritulininkų komanda – dažna 
ir Latvijos čempionato dalyvė.

ŠIMTAS KIŠKIŲ SUSIRINKO…
Šio gimtadienio išskirtinumas – suma-

nymas siekti kiškių rekordo, nes kaip kiškių 
miestas be kiškių? Kiekvienas rokiškėnas, 
paklaustas apie miesto pavadinimo atsira-
dimą, paporins legendą apie medžiotoją 
Roką, įkūrusį šį miestą, ir kiškius, kurių tais 
laikais čia labai daug buvę. Juos Rokas ir 
medžiodavęs. Tik, deja, sumanymui surinkti 
krūvon Rokiškio kiškius sutrukdė rudeniška 
dargana.

„Rokiškėnai myli savo augintinius, ir dauge-
lis jų laiko ne po vieną. Nors tarp kultūros sosti-
nės renginių augintiniams ir neskyrėme daug 
dėmesio, bet per gimtadienį buvo renkamos 
aukos beglobiams gyvūnams“, – sako rajono 

Ramūnas Godeliauskas: „Šiandien Rokiškis yra 
tarptautinių ir nacionalinių renginių sūkurys, siūlantis 

plačias aktyvaus laisvalaikio galimybes.“
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meras R. Godeliauskas, pats laikantis septynis 
augintinius – labradorus ir Kavalieriaus kara-
liaus Karolio spanielius.

ROKIŠKIS – DOUZELAGE NARYS
Į Rokiškio gimtadienį atvyko ir nedidelius 

Europos miestus vienijančios Douzelage 
organizacijos nariai iš Jungtinės Karalystės. 
Šios tarptautinės organizacijos nare Rokiškio 
rajono savivaldybė tapo 2018 m. gegužės 
12 dieną.

Douzelage organizacija įkurta 1991 m. 
Šiuo metu ji vienija 28 nedidelius miestus 
iš 28 Europos Sąjungos šalių. Organizacijos 
nariu gali būti tik vienas miestas iš kiekvienos 
Europos Sąjungos šalies. Douzelage organi-
zacijos tikslas – skleisti Europos dvasią ir kurti 
tarp miestų švietimo, ekonomikos, turizmo, 
sporto, kultūros ryšius, kad abipusę naudą 
gautų gyventojai. Mažiausiai vieną kartą 
per metus visų Douzelage miestų savivaldų, 
švietimo ir jaunimo atstovai renkasi į metinį 
susirinkimą, kuris kiekvieną kartą vyksta 
skirtingame organizacijos narės mieste, dis-
kutuoja tais metais Europai aktualia tema, 
dalijasi patirtimi, aptaria kitų metų susitikimo 
vietą, programą, teikia metinę ataskaitą, kas 
trejus metus organizuoja Douzelage pre-
zidento ir pavaduotojų rinkimus, pristato 
Europos Komisijos numatomus kvietimus 
teikti paraiškas.

Nors iš Jungtinės Karalystės atvykę orga-
nizacijos atstovai teigė dar nesuspėję gerai 
pamatyti Rokiškio, bet pirmieji įspūdžiai rodo, 
kad miestas gali būti įdomus kitų šalių turis-
tams. Svečiams malonų įspūdį padarė erdvios 
miesto erdvės, malonūs miesto gyventojai. „Į 
Rokiškį verta atvažiuoti visais metų laikais, ir 
visais metų laikais galima pamatyti vis kitokį 
Rokiškį ir jo apylinkes. Rajone turime dvarų, 
esame parengę ir kviečiame pakeliauti dvarų 
keliu, susipažįstant ne tik su statinių architek-
tūra, bet ir su dvariškių gyvenimu. Rokiškyje 
yra Sūrio kelias. Turime labai įvairių maršrutų, 
įdomių lankytinų vietų, įvairių edukacinių ir 
kultūrinių programų“, – apsilankyti Rokiškyje 
kviečia rajono meras R. Godeliauskas.

Neretai Rokiškio rajonas pavadinamas 
miniatiūrine Lietuva dėl savo unikalių kon-
tūrų, triskart atkartojančių šalies ribas. „Tačiau 
ne tik dėl šio bruožo Rokiškis ypatingas – čia 
žmones vilioja ne tik puiki gamta, krašto-
vaizdį puošia daugiau kaip trys šimtai istori-

jos ir kultūros paminklų, stipriose ir sutelktose 
bendruomenėse gimsta rajoną gražinantys ir 
garsinantys projektai, prie kurių prisideda 
ir kiekvieną iniciatyvą stengiasi palaikyti 
Rokiškio rajono savivaldybė, – sako rajono 
meras. – Nesuklysiu Rokiškį pavadindamas 
Lietuvos kultūros veidrodžiu. Šimtametes 
dvarų kultūros tradicijas puoselėja garsūs 
Rokiškio krašto menininkai ir kultūros įstai-
gos, o kunigaikščių ir grafų pradėtas mecena-
tystės tradicijas tęsia didžiosios rajono verslo 
įmonės.

Galime didžiuotis, kad, iš kartos į kartą 
puoselėdami ir augindami kultūrinį palikimą, 
sugebėjome visa tai išsaugoti ir šiandien 
galime su jumis dalytis. Ir nors Rokiškis tituluo-
tas Lietuvos kultūros sostine tik 2019-aisiais, šį 
titulą miestas pagrįstai gali nešioti nuolatos. 

Mūsų mieste puikiai dera pasaulio ir Europos 
kultūros apraiškos, kruopščiai puoselėjama ir 
lietuviškoji tradicija. Kiek daug visko sutelpa 
į šiuos jubiliejinius metus… Šiandien miestas 
yra tarptautinių ir nacionalinių renginių sūku-
rys, siūlantis plačias aktyvaus laisvalaikio gali-
mybes. Ir, nepaisant 520 metų, šis miestas yra 
gyvybingas, jaunatviškas ir kupinas didžiulių 
ateities planų ir lūkesčių!“

Per užsienio delegacijų priėmimą buvo 
perskaitytas Rokiškio krašto garbės pilietės 
Irenos Jasiūnaitės atsiųstas sveikinimas 
Rokiškiui ir rokiškėnams: „Mano gimtojo 
Rokiškio mere, gerb. Ramūnai Godeliauskai, 
sveikinu Jus, Jūsų savivaldybę ir Rokiškio 
miestą 520 metų gimtadienio proga! Tegu 
klesti Rokiškio miestas, tegu būna laimingi 
šio krašto žmonės. Ilgiausių metų!“

ROKIŠKIO HERBAS
Rokiškio herbe ketvirčiuotame skyde raudonajame 

lauke pavaizduota sidabrinė trišakė žvakidė – tai 
Rokiškio dvaro savininkų kunigaikščių Krošinskių 
herbas, auksiniame lauke juodas žingsniuojantis 
jautis – grafų Tyzenhauzų herbas, mėlynajame 
lauke – sidabriniai vargonai, rodantys senas Rokiškio 
muzikines tradicijas, raudoname lauke – trys sidabri-
nės į apačią trumpėjančios juostelės su sidabrine lelija 

viršuje. Tai paskutiniųjų Rokiškio grafų Pšezdzieckių 
herbas. Auksas arba geltona spalva simbolizuoja 
Saulę, sidabras ir balta spalva – Mėnulį, raudona 
spalva reiškia narsą ir meilę – simbolizuoja Marsą, 
mėlyna – ištikimybės, tvirtumo spalva, simbolizuoja 
Jupiterį, juoda nuo seno reiškia išmintį, išsilavinimą, 
liūdesį, Jautis simbolizuoja stiprybę, lelija – viltį ir 
teisingumą.

Rokiškio centrinė aikštė rokiškėnus ir svečius traukia ne tik per šventes.

Per miesto gimtadienį koncertavo ir meno mėgėjų kolektyvai, ir atlikėjai profesionalai.
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PAVYZDINĖ KAIŠIADORIEČIŲ INICIATYVA
Edita LEVANSAVIČIŪTĖ

Valdymo koordinavimo centras atliko 
tyrimą „Lietuvos savivaldybių ir įmonių veikla 
2018 metais“. Kaišiadorių rajono savival-
dybė valdo tris įmones (SVĮ): SĮ „Kaišiadorių 
paslaugos“, UAB „Kaišiadorių šiluma“ ir UAB 
„Kaišiadorių vandenys“. Tyrimo metu nusta-
tyta, kad vertinant Lietuvos savivaldybių 
lygmeniu efektyviausiai nuosavą kapitalą 
pelno generavimui naudojo Kaišiadorių 
rajono SVĮ – nuosavo kapitalo grąža siekė 
11,1 proc. Be įvairių finansinių rodiklių, 
tyrimo ataskaitoje taip pat pateiktas ir SVĮ 
nepotizmo rizikos vertinimas. Naudojimasis 
tarnybine padėtimi, vardu ir turima galia, sie-
kiant proteguoti savo šeimos narius, giminai-
čius ar kitus artimus asmenis, suprantamas 

kaip nepotizmas. Šio reiškinio egzistavimas 
ir paplitimas dažnai įvardijamas kaip viena 
pagrindinių korupcijos priežasčių Lietuvoje. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad Kaišiadorių 
rajono savivaldybėje užfiksuotas mažiau-
sias – iki 10 proc. – vidinio nepotizmo rizikos 
intensyvumas.

„Tyrimo rezultatai maloniai nustebino, 
bet labai džiugu, kad mūsų kryptingas ir 
nuoseklus darbas, siekiant skaidresnio ir 
efektyvesnio savivaldybės valdomų įmonių 
darbo, duoda vaisių. Tačiau dar ne viskas 
padaryta, ir negalime užmigti ant laurų, 
privalome ir toliau gerinti įmonių veiklą, 
didinti paslaugų kokybę, diegti modernios 
vadybos principus ir siekti dar geresnių 
rezultatų“, – sakė Kaišiadorių rajono meras 
Vytenis Tomkus.

Tai pirmoji po šešerių metų pertraukos 
savivaldybės valdomų įmonių metinius rezul-
tatus apibendrinanti ataskaita. Tikimasi, kad 
ši periodiškai rengiama ataskaita taps papil-
domu įrankiu SVĮ priežiūros ir gerojo valdymo 
principų diegimo procese. Siekiant užtikrinti 
pakankamą SVĮ veiklos ir finansinių rezultatų 
prieinamumą, nuo 2018 metų pabaigos 
Valdymo koordinavimo centras (viešoji įstaiga 
„Stebėsenos ir prognozių agentūra“) įsta-
tymu yra įpareigotas rinkti informaciją, rengti 
ir skelbti metines ataskaitas apie paskutinio 
praėjusio ataskaitinio laikotarpio SVĮ veiklą ir 
rezultatus, pradedant jau šiais metais. Tai yra 
pavyzdinė iniciatyva plėsti gerojo valdymo 
principų taikymą, labiausiai pasiteisinusias 
valstybės valdomų įmonių valdysenos prakti-
kas įgyvendinant ir savivaldybėse.

ĮGYVENDINAMI KLAIPĖDAI 
SVARBŪS ES PROJEKTAI

Rugpjūtį Klaipėdos miesto savivaldybė 
gavo Vidaus reikalų ministerijos raštą, 
kuriame nurodyta, kad Klaipėdos miesto savi-
valdybės įgyvendinamų pro jektų lėšų panau-
dojimas siekia 4,11 proc. esamo limito. Dėl 
laiku nepanaudotų ES struktūrinių fondų lėšų 
Vidaus reikalų ministerija planuoja sumažinti 
priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė 
plėtra“ ES struktūrinių fondų lėšų limitą 
Klaipėdos regionui iki 20 438 336,27 euro.

Klaipėdos miesto savivaldybės administ-
racija įgyvendina dešimt projektų, kurie yra 
finansuojami iš ES lėšų pagal 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 7 prio riteto „Kokybiško užimtumo 
ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 
priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė 
plėtra“. Pagal šią priemonę numatyti įgyven-
dinti projektai yra labai svarbūs Klaipėdos 
miestui – planuojama sutvarkyti pagrindines 
miesto viešąsias erdves.

„Patys puikiai matome, kad „paveldė-
jome“ tikrai kuklius šios priemonės įgy-
vendinimo rezultatus, todėl ir pirmaisiais 
savo darbo mėnesiais dėjome didžiausias 
pastangas, kad išjudintume šios priemo-
nės įgyvendinimą, – pasakojo savivaldy-
bės administracijos direktorius Gintaras 
Neniškis. – Nuo liepos mėnesio pasistū-
mėjo ne vieno projekto įgyvendinimas, ES 
lėšų panaudojimas padidėjo 8 proc. – nuo 
955 tūkst. eurų iki 1 033,0 tūkst. eurų. Iš 
dešimties projektų trijuose vyksta rangos 
darbai, paskelbti dviejų projektų rangos 
darbų viešieji pirkimai, pradėtos trijų 
projektų rangos darbų viešųjų pirkimų 
procedūros, vienas projektas turi teigiamą 
ekspertizės išvadą, taip pat rengiamas vie-

nas techninis projektas, kuris turėtų būti 
baigtas 2020 metų pirmajame ketvirtyje.“

Gauta teigiama ekspertizės išvada 
Atgimimo aikštės sutvarkymo, didinant 
patrauklumą investicijoms, skatinant lan-
kytojų srautus, projektui. Tačiau, įvertinus 
miesto bendruomenėje kilusią diskusiją dėl 
šio projekto sprendinių, klausimai dėl pro-
jekto dar bus sprendžiami artimiausiame 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kole-
gijos posėdyje.

Ilgiausiai užtruks kitos erdvės – Turgaus 
aikštės su prieigomis – sutvarkymo techni-
nio projekto rengimas. Įvertinus projekto 
jautrumą ir sudėtingumą, jį planuojama 
parengti 2020 m. pirmajame ketvirtyje.

Pagal priemonės „Didžiųjų miestų kom-
pleksinė plėtra“ finansavimo sąlygų aprašą 
projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau 
kaip 2023 m. rugsėjo 1 d. Projektus Klaipėdos 
miesto savivaldybėje planuojama įgyvendinti 
per 2020–2022 m.

Siekdama skaidrumo, Klaipė dos miesto 
savivaldybės administracija pateikia visus 
skaičius, susijusius su pagal priemonę 
„Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ įgyven-
dinamais ES projektais ir jų finansavimu.

Informavimo ir e. paslaugų skyriaus inf.

Savivaldybė
Priemonei įgyvendinti 

skirtos ES lėšos, Eur
Iki 2018-12-31 projektams 

išmokėtos ES lėšos, Eur
Proc. 

nuo limito
Per 2019 m. projektams 
išmokėtos ES lėšos, Eur

Proc. 
nuo limito

Vilniaus miesto savivaldybė 43 558 850,00 1 569 839,50 5,73 1 031 168,77 2,37

 Kauno miesto savivaldybė 31 423 772,00 1 075 602,50 5,58 2 154 247,37 6,86

Klaipėdos miesto savivaldybė 23 227 525,00 639 581,84 5,79 955 310,85 4,11
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Po daugiau nei trejus metus vykusių 
Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos ben-
drojo plano rengimo ir derinimo su vilniečiais 
darbų dokumentas jau finišo tiesiojoje – jam 
pritarė visos institucijos, o gavus Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 
pritarimą, miesto planas artimiausiam dešim-
tmečiui įsigaliotų dar šį rudenį. Derinant 
naująjį planą daugiausia dėmesio buvo 
skiriama gyvenimo kokybei gerinti, plėtros 
galimybėms urbanizuotoje miesto dalyje, 
integruotai transporto sistemai ir ilgalaikei 
darniai miesto plėtrai.

Plano pokyčiai tiesiogiai susieti su Vilniaus 
ateities vizija – modernus, konkurencingas 
ir patogus Vilnius. Miesto plane iki 2030 m. 
numatytas želdynų plėtojimas, susisiekimo 
infrastruktūros plėtros prioritetai, pagrindi-
nės priemonės viešojo transporto konkuren-
cingumo didinimui, prioritetinė artimiausia 
magistralinių dviračių–pėsčiųjų trasų plėtra, 
vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtros 
kryptys, ilgalaikiai planai centralizuoto šilu-
mos tiekimo srityje, naujų mokyklų ir darželių 
statybos, kultūros ir sporto infrastruktūros 
objektų statybos ir rekonstrukcijos ir dau-
gybė kitų kiekvienam vilniečiui svarbių planų.

„Naujasis bendrasis miesto planas – mūsų 
visų susiprojektuota ateitis. Žalias, patogus 
gyventi ir dirbti Vilnius yra vienintelis augan-
tis miestas Lietuvoje, kuris ir toliau plėsis. Kad 
miestas būtų patrauklus, turime padaryti 
viską, kad jauni žmonės čia gyventų, kurtų, 
augintų vaikus ir jiems būtų patogu, kad 

ir milijoną gyventojų turintis Vilnius išliktų 
patogus. Naujas darnios urbanistinės plėtros 
kodas – miesto kultūros, tradicijų, gamtos 
savitumo, taip pat tapatumo išsaugojimas 
ir gausinimas, miestiečių privačių/viešųjų 
iniciatyvų sinergija, urbanistikos ir architek-
tūros kūrimas „iš apačios“, – sako vyriausiasis 
miesto architektas Mindaugas Pakalnis.

Plane išryškintos urbanistinės plėtros 
gairės: miesto centro augimas, esamų gyve-
namųjų rajonų aplinkos kokybės gerinimas, 
kaimynijų programos (kuri aktuali 300 tūkst. 
gyventojų) vystymas, prioritetinių plėtros 
teritorijų skatinimas, paveldo tvarus naudoji-
mas ir ryškinimas, socialiai silpnesnių rajonų 
regeneracija.

Numatyti penki pagrindiniai prioritetai: 
miesto plėtra į netoli miesto centro esančius 
rajonus, antroji kryptis – miegamieji rajonai, 
kurie turėtų tapti vakarietiški ir jaukūs, todėl 
ypatingas dėmesys bus skiriamas jų apsau-
gai, apželdinimui ir viešajai infrastruktūrai, 
trečioji – centras, kuris bus ypač saugomas, 
o naujieji projektai bus leistini tik išsaugant 
paveldą. Ketvirtasis prioritetas – žaliasis miesto 
veidas. Miesto unikalumas ir privalumas yra 
tada, kai iki artimiausio miškelio ar parko bus 
galima nueiti pėsčiomis. O svarbiausias pri-
oritetas – miesto transportas ir susisiekimas: 
sostinėje planuojama daug naujų jungčių, 
viadukų, tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų, taip pat 
infrastruktūra bepiločiams automobiliams.

Naujajame bendrajame miesto plane 
daugiau dėmesio bus skiriama vilniečių 

gyvenimo kokybės gerinimui: kokybiškam 
miesto augimui, patrauklių viešų erdvių kūri-
mui, architektūrinių projektų įgyvendinimui, 
plačiau įtraukiant visuomenę į miesto pla-
navimo procesus, ir daugiafunkciam žemės 
naudojimui.

Bendrasis planas pradėtas keisti dar 
2016 m. vasarą. Tai ilgas ir labai sudėtingas 
dokumentas, kurį rengė ne tik meras ir 
taryba, bet ir daugybė specialistų, tačiau 
procesas užtruko ilgiau nei tikėtasi dėl 
atidaus sprendinių derinimo su vietos ben-
druomenės atstovais. Planas nuo pat pro-
jekto pradžios susilaukė didelio visuomenės 
susidomėjimo. Praėjusiais metais vykusiame 
naujojo miesto vizijos pristatyme dalyvavo 
keli šimtai sostinės plėtra besidominčių vil-
niečių. Susirinkimo metu dalyviai pateikė net 
1500 pasiūlymų, kaip, jų nuomone, turėtų 
atrodyti naujasis Vilnius. Diskusijų metu įvai-
rių vietos bendruomenių atstovai aktyviai 
teikė pastabas ir pasiūlymus, buvo sulaukta 
konstruktyvios kritikos ir įžvalgų bendrojo 
plano sprendiniams, nes vietos bendruo-
menių atstovai gerai pažįsta savo aplinką ir 
galėjo pasisakyti, kokie aplinkos pokyčiai yra 
būtini, o kurie nėra logiški. Pasak vyriausiojo 
miesto architekto, „rengiant naująjį miesto 
planą gyventojai turėjo galimybę vizualiai 
palyginti senąjį ir naująjį bendrąjį planą, 
taip įvertindami miesto kitimą artimiausiu 
dešimtmečiu, ir tai labai pasiteisino“.

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

VILNIAUS PLANAS – FINIŠO TIESIOJOJE
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BAIGĖSI NERINGOS VASAROS SEZONAS:
KEBLIAUSIA PROBLEMA – AUTOMOBILIAI

Sandra VAIŠVILAITĖ

Apžvelgiant praėjusį vasaros sezoną nustatyta, kad didžiausia pro-
blema Neringoje buvo automobilių statymas. Šiai problemai įtakos 
turėjo tai, kad į kurortą vasaros sezonu kasmet atvyksta vis daugiau 
mechaninių transporto priemonių.

Ieškodama vasarą kilusių problemų sprendimo būdų, Neringos 
savivaldybė inicijavo kurorte veikiančių įstaigų ir institucijų pasita-
rimą. Savo pastebėjimais taip pat dalijosi Kuršių nerijos nacionalinio 
parko direkcija, Neringos policijos komisariatas, Priešgaisrinė gelbė-
jimo tarnyba, VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Neringos užkarda, 
AB „Smiltynės perkėla“ ir kitų įstaigų atstovai.

Pasitarime vieningai sutarta, kad šią vasarą buvo stebimas kurorto 
lankytojų gausėjimas, o dažniausios problemos – automobilių statymo 
taisyklių pažeidimai, atsiradę dėl didėjančio transporto priemonių 
srauto. Didžiausias automobilių srautų didėjimas vietinės rinkliavos 
už įvažiavimą į Neringą sistemoje fiksuojamas pavasario–vasaros 
mėnesiais – laikotarpiu nuo gegužės 1-osios iki rugpjūčio 31-osios. 
Užfiksuota, kad šiais metais įvažiavo beveik 17 tūkst. vietinę rinkliavą 
už įvažiavimą į Neringą mokančių transporto priemonių daugiau nei 
praėjusiais.

„Automobilių srautai didėjo pastaruosius kelerius metus, nepaisant 
gausėjančių alternatyvaus atvykimo būdų, pavyzdžiui, šią vasarą 
reguliariais vandens maršrutais į Neringą laivai plukdė net penkiomis 

IDĖJŲ GAUSA RAJONO PLĖTROS STRATEGIJAI
Roma SINKEVIČIŪTĖ

Šiuo metu rengiamas Prienų rajono savi-
valdybės plėtros iki 2028 metų strateginis 
planas. Savivaldybei svarbus bendruomenės 
narių, viešojo ir privataus sektorių organiza-
cijų įsitraukimas ir dalyvavimas strateginio 
planavimo procese, todėl buvo organizuoti 
bendruomenės narių, įstaigų ir įmonių nuo-
monės tyrimai, savivaldybės interneto sve-
tainėje, Facebook paskyroje buvo galima 
pasidalyti nuomone, teikti pasiūlymus, o rug-
sėjo 17 d. savivaldybė inicijavo forumą-dis-
kusiją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. 
Savivaldybės kvietimu susirinko ekspertai, 
verslo, kultūros, švietimo, sporto bendruome-
nių, kitų sričių ir profesijų atstovai, gyventojai.

Prienų rajono mero Alvydo Vaicekausko 
(nuotr. stovi) teigimu, bet koks planavimo 
dokumentas yra labai svarbus institucijai. 
„Dokumentas, kuriame būtų numatyti svar-
biausi tikslai, atliepiantys žmonių lūkesčius, 
bus sėkmingas tik tokiu atveju, jeigu kiekvie-
nas Prienų krašte gyvenantis žmogus įneš savo 
indėlį: pamatys tai, kas svarbiausia, pasiūlys“, – 
sveikindamas forumo dalyvius sakė meras.

Pasiūlymuose, pasak jo, tikėtasi daugiau 
verslo idėjų, minčių dėl žemės ūkio verslų 
ir naujų krypčių, kitos idėjos jau yra įgyven-
dinamos ar ruošiamasi jas įgyvendinti. „Tai 
tik dar kartą patvirtina, kad einama teisinga 
linkme“, – pabrėžė A. Vaicekauskas.

Prienų rajono savivaldybės strateginio 
plano principą ir modelį, atskiras planavimo 
sritis apžvelgė ir ateities įžvalgomis pasidalijo 
konsultuojančios įmonės Mokslinių ir taiko-
mųjų projektų centro direktorius Algimantas 
Venckus.

Vėliau forumo dalyvių pasirinktose darbo 
grupėse buvo aptartos turizmo ir verslo 
aplinkos, išsilavinusios, sveikos ir pažangios 
visuomenės plėtros, patogios ir švarios aplin-
kos užtikrinimo temos. Diskusijas moderavo, 
jas apibendrino patyrę specialistai, savival-

dybės skyrių vadovai. Idėjos, kurias siūlė ir 
labiausiai palaikė turizmo ir verslo aplinkos, 
išsilavinusios, sveikos ir pažangios visuome-
nės plėtros diskusijos dalyviai: tolesnis rajono 
vystymasis turizmo, aviaturizmo paslaugų 
kryptimi, turizmo ir verslo informacijos centro 
įsteigimas, Jiezno, Prienų ir Šilavoto, taip pat 
Nemuno pakrantės rekreacinių zonų vystymas, 
pritaikant jas verslui, aktyviam poilsiui, turiz-
mui, taip pat edukacinių programų skatinimas, 
ypač kaime, dviračių takų ir pėsčiųjų trasų vys-
tymas ir plėtra visame rajone. Akcentuota, kad 
savivaldybė turi maksimaliai išnaudoti investi-
cinius projektus, orientuotus į infrastruktūros 
pritaikymą verslui ir turizmui. Taip pat siūloma 
smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą 
orientuoti į iniciatyvas, susijusias su rajono vys-
tymusi ir bendrų tikslų siekimu.

Grupė, diskutavusi išsilavinusios, sveikos 
ir pažangios visuomenės plėtros tema, siūlė 
strateginio planavimo dokumente numatyti 
kultūros, švietimo, ikimokyklinio ugdymo, 
sporto, socialinių paslaugų tęstinumą ir plėtrą 
mieste bei kaimuose, užtikrintas daugiabučių 
namų atnaujinimo tęstinumą, alternatyvių 
energijos šaltinių įsirengimo galimybes ir 
skatinimo priemones. Siūlyta siekti kultūros 

kokybės, prieinamumo per bendruomenių 
įsitraukimą. Sveikatos srityje siūloma išlaikyti 
esančią rajono sveikatos sistemą, plėtoti 
globos ir paramos globėjams idėją, sveikatos 
prevenciją nuo darželių iki mokyklų ir ben-
druomenių, numatyti sporto paslaugų plėtrą, 
ypač kaimo vietovėse, ir kt. Atkreiptas dėme-
sys, kad stinga paslaugų psichikos negalią 
turintiems asmenims. Pirmumas teikiamas 
žvyrkelių asfaltavimui ir kelio Kaunas–Alytus 
per Prienus remontui.

Patogios ir švarios aplinkos užtikrinimo 
diskusijos grupės dalyviai pabrėžė būtinybę 
gerinti gyventojų (nuo darželio) švietimą 
atliekų rūšiavimo, aplinkos tausojimo klau-
simu. Pastarasis siejasi su pasiūlymu numatyti 
strategijoje infrastruktūros pritaikymą elek-
tromobiliams. Buvo siūloma automobilių sto-
vėjimo aikšteles rengti miesto pakraščiuose 
ir skatinti judėjimą dviračiais, paspirtukais, 
riedžiais.

Kaip nuskambėjo forumo pabaigoje, „tai 
gera pradžia gimti geram plėtros planui ir 
geriems sprendimams ateičiai“.

Galutinis strateginio plėtros plano doku-
mentas 2020 metų sausį bus teikiamas tvir-
tinti rajono tarybai.
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PALEMONE – DIDŽIAUSIAS KAUNO
INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAS

Įsibėgėjant „Rail Baltica“ projektui, Kauno 
pašonėje esančiame Palemone ryškėja naujų 
automobiliams ir pėstiesiems skirtų tune-
lių kontūrai. Spūstims mažinti ir saugumui 
didinti skirti požeminiai tuneliai – tik maža 
dalis naudos, kurią kitąmet pajus kauniečiai.

„Be darbų prie „Megos“, Palemone vyks-
tančios statybos šiuo metu yra didžiausias 
Kaune vykdomas infrastruktūros projektas. 
Trys automobiliams skirti tuneliai ir keturios 
požeminės perėjos pėstiesiems leis kaunie-
čiams judėti patogiau ir greičiau, o europinė 
geležinkelio vėžė duos didžiulį impulsą verslo 
augimui“, – teigė Kauno meras Visvaldas 
Matijošaitis.

Pasak „Lietuvos geležinkelių“ generalinio 
direktoriaus Manto Bartuškos, sujungus 
Kauno intermodalinį terminalą su Lenkijos 
geležinkelių tinklu, Kaunas taps pagrindi-
niu krovinių perkrovimo centru – čia bus 
aptarnaujami ir plačiąja, ir europine vėžėmis 
važiuojantys traukiniai.

Pastačius strateginę geležinkelio jungtį, 
kuria bus atvestas europinės vėžės gele-
žinkelis nuo Lenkijos–Lietuvos valstybių 
sienos iki Kauno intermodalinio terminalo, 
Palemone visu pajėgumu pradės veikti 
didžiausias Baltijos šalyse krovinių, vežamų 
skirtingų standartų geležinkeliais, perkro-
vimo punktas. Tai leis sudaryti infrastruk-
tūrines sąlygas didinti vieno efektyviausių 
krovinių transportavimo būdų – intermoda-
linių vežimų – apimtis.

Palemone vykstantys didžiuliai darbai 
išspręs ir įsisenėjusią problemą – kaunie-

čius ilgus metus varginusias eismo spūstis, 
pavyzdžiui, prie Amalių pervažos. Pagrindinis 
požeminis geležinkelio kirtimo taškas bus už 
pusės kilometro nuo esamos Amalių perva-
žos, Kauno marių kryptimi.

Šis tunelis po geležinkeliu taps pagrindi-
niu, kuriuo automobilių eismas vyks būsimu 
Kauno pietrytiniu aplinkkeliu. „Kalbant 
paprastai užbaigus projektą vairuotojams 
nereikės gaišti laiko spūstyse prie pervažų. 
Automobiliai, pėstieji ir dviratininkai geležin-
kelio bėgius saugiai kirs šiuo metu statomais 

tuneliais. Tai reiškia mažiau eismo spūsčių 
mieste ir didesnį saugumą visiems eismo 
dalyviams“, – teigė Kauno savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Vilius Šiliauskas.

Šalia gyvenamųjų namų Palemone bus 
įrengta maždaug 1,5 kilometro ilgio triukšmą 
slopinančių sienučių, ant bėgių bus mon-
tuojami vibraciją ir triukšmą mažinantys 
slopintuvai. Didysis keturių arkų tunelis šalia 
Ateities plento planuojamas baigti statyti 
spalio pabaigoje, likusius tunelius tikimasi 
užbaigti iki šių metų pabaigos.

kryptimis. Paslaugas jau trečius metus siūlė „Pajūrio ekspreso“ trauki-
niai“, – teigė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Didėjančius transporto priemonių srautus fiksuoja ir AB „Smiltynės 
perkėla“ – šiais metais perkelta 4 procentais daugiau automobilių 
nei praėjusiais metais. Pasak Neringos savivaldybės mero D. Jasaičio, 
jei mechaninių transporto priemonių srautai ir ateityje didės, auto-
mobilių statymo problema taps sunkiai išsprendžiama, nes visoje 
Kuršių nerijoje yra itin ribotos galimybės plėsti stovėjimo aikštelių 
infrastruktūrą.

Didžiausios automobilių statymo problemos fiksuotos Nidoje. Šioje 
gyvenvietėje iš viso yra 538 vietos automobiliams statyti, į šį skaičių 
patenka ir daugiabučių namų kiemai. Didžiausioje automobilių aikš-
telėje Nidoje šiuo metu gali tilpti 145 automobiliai. Ateityje ją keti-
nama plėsti, įrengiant kelių lygių automobilių statymo zoną, tačiau tai 
esamą problemą spręs tik iš dalies.

„Neringos savivaldybė šiais metais gavo 801 pranešimą dėl auto-
mobilių statymo, pažeidžiant Neringos savivaldybės tarybos spren-
dimu patvirtintą rinkliavą už stovėjimą mokamose aikštelėse ir Nidos 
gyvenvietės kiemuose, kuriuose nustatytos rezervuotos stovėjimo 
vietos. Dėl jų yra pradėta administracinio nusižengimo teisena. 
Praėjusiais metais tokių pranešimų gauta 360“, – reziumuoja Neringos 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Sigitas 
Šveikauskas. Kad šiais metais buvo daugiau problemų dėl didėjan-

čių automobilių srautų, patvirtina ir Neringos policijos komisariato 
atstovai. Šiais metais pažeidusiems nustatytas automobilių statymo 
tvarkas surašyti 362 protokolai, o praėjusiais buvo surašyti 157.

Eismo organizavimo ir automobilių statymo problemos praėjusią 
vasarą susidarė ir krašto kelyje Smiltynė–Nida, ties Naglių gamtinio 
rezervato pažintiniu taku. Kurorto lankytojai šioje vietoje nevengė 
pažeisti ne tik Kelių eismo taisyklių, bet ir Kuršių nerijos nacionalinio 
parko lankymo, automobilius statydami ne ant kietosios kelio dangos.

Gausėjant lankytojų srautams, daugėjo ir kitų Kuršių nerijos nacio-
nalinio parko lankymo taisyklių pažeidimų, pavyzdžiui, gausėjo žmo-
nių, apsistojančių su kemperiais ir palapinėmis tam neskirtose vietose. 
Daug pažeidimų fiksuota Parnidžio gamtovaizdžio draustinyje.

Spendžiant automobilių statymo problemą, Neringos savivaldybės 
administracija siūlo daugiau dėmesio skirti Neringos darnaus judumo 
plano sprendinių įgyvendinimui, dar kartą kreiptis į neeksploatuojamų 
automobilių stovėjimo aikštelių savininkus dėl veiklos atnaujinimo ir 
teritorijos naudojimo pagal paskirtį bei svarstyti kitas priemones.

Siekiant užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams aplinkosau-
gos srityje, ketinama kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomų 
Aplinkos apsaugos departamento darbuotojų komandiravimo į 
Neringą liepos–rugpjūčio mėnesiais. Pasitarimo dalyvių nuomone, 
daugiau dėmesio turi būti skiriama Kuršių nerijos nacionalinio parko 
lankymo taisyklėms viešinti.

Aušrinė VAŠČĖGAITĖ
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AKMENĖ Savivaldybėje surengtas priėmimas 
pasaulio veteranų šaudymo čempionato vyriau-
siųjų vyrų amžiaus grupės „Senior 5“ (daugiau 
kaip 75 m.) čempionui Antanui Vaitekūnui iš 
Naujosios Akmenės pagerbti. Su šiuo titulu jį 
pasveikino rajono meras Vitalijus Mitrofanovas 
ir mero pavaduotojas Tomas Martinaitis.
BIRŽAI Rugsėjo 23 d. Rotary klubas atidarė ir 
biržiečiams padovanojo naują pėsčiųjų taką. 
Ilgesnis nei 300 metrų takas sujungė aikštelę 
prie pėsčiųjų tilto per Širvėną ir Jaunimo parko 
paplūdimį. Tako atidarymo šventėje dalyvavo 
rajono meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja 
Astra Korsakienė ir savivaldybės administracijos 
direktorius Vidas Eidukas.
JONIŠKIS Rugsėjo 20 d. Jauniūnuose, Saulės 
mūšio pergalės memorialinėje vietoje, vyko 
Baltų vienybės dienos minėjimas, kuriame 
simboliškai prisiminti 1236 metų istoriniai įvy-
kiai. Susirinkusiuosius pasveikino ir apie Baltų 
vienybės dienos minėjimo svarbą, Jauniūnų 
memorialo užbaigimą kalbėjo rajono meras 
Vitalijus Gailius.
JURBARKAS Rugsėjo 19 d. į Krailsheimą 
(Badeno Viurtembergo žemė, Vokietija) išvyko 
38 asmenų savivaldybės delegacija, vadovau-
jama rajono mero Skirmanto Mockevičiaus. 
Jurbarkiečiai pakviesti dalyvauti kasmetinėje – 
178-ojoje – Frankų liaudies šventėje.
KĖDAINIAI Kėdainiuose duris atvėrė ben-
dradarbystės centras „Spiečius“. Rajono meras 
Valentinas Tamulis įsitikinęs, kad „Spiečius“ bus 
labai naudingas naujam ir augančiam rajono 
verslui.
KLAIPĖDA Miesto rotušėje meras Vytautas 
Grubliauskas susitiko su naujuoju Vokietijos 
ambasadoriumi Lietuvoje Matthiasu Sonnu ir 
Klaipėdoje viešėjusiais Vokietijos karinių jūrų 
pajėgų laivų vadais. Aptarti bendri Klaipėdos 
miesto ir Vokietijos sąlyčio taškai, vokiečių 
bendruomenės veikla Klaipėdoje, Vokietijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gyny-
bos srityje svarba.
LAZDIJAI Vicemeras Audrius Klėjus ir tarybos 
narės Daiva Barkauskienė ir Jūratė Juodzevičienė 
dalyvavo Gardino miesto 891-ajame gimtadie-
nyje. Vizito metu aplankytos Lietuvos istorijai 
reikšmingos vietos.
MARIJAMPOLĖ Rugsėjo 23-iąją, Žydų geno-
cido atminimo dieną, Šešupės slėnyje masinių 
žudynių vietoje prie paminklo holokausto 
aukoms pagerbti žuvusieji Marijampolės žydai. 
Renginyje dalyvavo savivaldybės mero pava-
duotojas Artūras Visockis, Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos 
logistikos bataliono kariai, Marijampolės žydų 
bendruomenės atstovai ir moksleiviai.
MAŽEIKIAI Rugsėjo 20 d. rajone lankėsi 
švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius. Savivaldybėje jis susitiko su vietos 
valdžios atstovais, paskui – su Židikų Marijos 
Pečkauskaitės ir Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazijų bendruomenėmis. Susitikimų metu 
kalbėta apie direktorių kadencijas, kandidatų 
į vadovus kompetencijų vertinimą, būsimų 

ŽINIŲ ir
TAURAGĖ Inesa Vaigauskienė

SUTEIKTAS GARBĖS AMBASADORIAUS VARDAS
Vieningu Tauragės rajono tarybos narių sprendimu Gintarei Jautakaitei, gyvenančiai 

Floridoje, JAV, suteiktas Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardas. Gintarė – tauragiškė 
dainininkė, kompozitorė, pianistė ir poetė – yra dirbusi su garsiais muzikos prodiuseriais 
ir didžėjais, koncertavusi didžiausiose Didžiosios Britanijos scenose, o įrašų bendrovėje 
„EMI-Sony“ įrašyta jos autorinė plokštelė „Earthless“ yra pelniusi 13-ąją vietą populiariausių 
pasaulio CD sąraše. Ji daugeliui lietuvių puikiai žinoma kaip legendinių dainų „Kregždutės“, 
„Viešpaties lelija“ atlikėja. Gintarė Jautakaitė – septyniolikta Tauragės rajono garbės amba-
sadorė, pasirengusi dar plačiau skleisti gerąją žinią apie mūsų kraštą – Lietuvą, Tauragę.

KAUNO r. Edmundas Mališauskas

MOKSLEIVIAI 
SPORTUOS 
ATNAUJINTAME 
STADIONE

Garliavos Jonučių pro-
gimnazijoje atidarytas 
šiuolaikiškai atnaujintas 
sporto aikštynas (nuotr.), 
tarnausiantis visos ben-
druomenės reikmėms. 
Labiausiai atidarymo 
laukė moksleiviai, kurių 
Jonučių progimnazijoje 
mokosi 1280. Garliavos 
seniūnė Nijolė Tarvydienė sakė, kad stadione atlikta darbų už daugiau kaip 328 tūkst. eurų. 
„Ši investicija – tik pradžia. Pilnų matmenų, tarptautinius reikalavimus atitinkantis stadionas 
su dirbtine danga kitąmet atsiras prie Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos. Jis taip pat 
bus skirtas visai Garliavai“, – pabrėžė į šventę atvykęs Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

UAB „NK Statyba“ direktoriui Vitalijui Legotai už kokybiškai atliktą darbą progimnazijos 
bendruomenė įteikė Geradarių padėkos simbolį – uogą.

JONIŠKIS Lina Šutkienė

RALIO „APLINK LIETUVĄ 2019“ NUGALĖTOJAMS ĮTEIKTA MERO TAURĖ
Rugsėjo 15 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, finišavo ralis „Aplink Lietuvą 2019“, kurį rengė 

Lietuvos automobilių klubas. Tris dienas vyko įsimintina šventė ne tik jo dalyviams, bet ir 
miestų, miestelių ir kaimų, per kuriuos driekėsi jo trasos, gyventojams. Ralis neaplenkė ir 

Joniškio bei Žagarės miestų. Įveiktas 1150 km 
nuotolis su daugiau nei dviem dešimtimis greičio 
ir specialiųjų ruožų, ir tik kelios sekundės, kartais – 
net jų dalys skyrė nugalėtojus nuo prizininkų.

Joniškio rajono mero taurė įteikta Laimonui 
Latvėnui ir Gretai Latvėnaitei, o simbolinė savival-
dybės dovanėlė įteikta jauniausiajai ralio dalyvei, 
trylikametei šturmanei Kotrynai Matijošaitytei, 
kuri su Egidijumi Paulausku laimėjo trečiąją vietą 
SIA2 klasės atstovų lenktynėse. Jau antrus metus 
Joniškiui atstovaujantys joniškiečiai Rolandas 
Šukys ir Raminta Šukytė šiemet N2 klasės lenk-
tynėse užėmė antrąją vietą. Finišo ceremonijoje 
Prezidento Gitano Nausėdos taurę kėlė Kauno 
rajono sportininkų Manto Bytauto ir Mindaugo 
Kaminsko duetas, vairavęs „Seat Leon“ automobilį.
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pedagogų rengimą, kvalifikacijos kėlimą, etatinį 
darbo apmokėjimą, finansavimą švietimo pagal-
bos darbuotojams.
PANEVĖŽYS Aukštaitijos sostinė didžiuojasi 
išaugintais plaukikais Danu Rapšiu, Andriumi 
Šidlausku, Simonu Biliu, Vikte Labanauskaite ir 
kitais – Lietuvai iškovojusiais medalius Europos 
ir pasaulio čempionatuose. Norėdama pasiūlyti 
tinkamas sąlygas treniruotis jiems ir kitiems 
būsimiesiems čempionams, miesto savivaldybė 
užsibrėžė pastatyti naują baseiną. Jį numatyta 
įrengti rekonstruojant „Aukštaitijos“ sporto 
kompleksą. Paskelbtas atviras rekonstrukcijos 
architektūrinių idėjų konkursas.
PANEVĖŽIO r. Rajone vyko tris dienas trukęs 
šalies kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobuli-
nimo seminaras. Bistrampolio dvare vykusiame 
renginio atidaryme iš visos Lietuvos atvykusius 
savivaldybių kultūros darbuotojus pasveikino 
rajono meras Povilas Žagunis ir apžvelgė savi-
valdybės kultūros politikos gaires, palankiai iš 
savivaldybės biudžeto sprendžiamus finansa-
vimo klausimus, regioninės kultūros vystymo 
ypatumus.
RASEINIAI Rugsėjo 19–22 d. rajone lankėsi 
svečiai iš Estijos Raplos apskrities ir Lenkijos 
Mlavos bei Liubartovo. Šie miestai – Raseinių 
rajono savivaldybės partneriai. Viešnagės metu 
su delegacijų atstovais buvo aptarti galimi 
projektai ir artimiausi vizitai. Svečiai dalyvavo ir 
šventėje „Rudens bendrystė sodas 2019“.
ŠAKIAI Sankt Peterburgo religijų istorijos 
muziejuje atidaryta Zanavykų krašto bažnytinės 
tekstilės paroda „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto 
bažnyčiose“. Parodos atidaryme dalyvavo rajono 
meras Edgaras Pilypaitis.
ŠILALĖ Rajono meras Algirdas Meiženis priėmė 
Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Sovetsko 
miesto administracijos direktoriaus pavaduotoją 
Aleksandrą Burich ir Šilalės rajono bei Sovetsko 
miesto bendro projekto vadovę Iriną Čiornają. 
Aptartas pasirašyto susitarimo dėl bendro pro-
jekto „Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūrinio 
paveldo išsaugojimas“ vykdymas.
TELŠIAI Atnaujintas didžiausios Telšių rajono 
seniūnijos – Varnių miesto centras. „Telšių rajono 
savivaldybė, planuodama darbus Varniuose, 
viešąsias miesto erdves siekė pritaikyti įvairaus 
amžiaus ir poreikių gyventojams, aktyviam ir 
pasyviam laisvalaikiui. Manau, šį tikslą pavyko 
įgyvendinti, rezultatu džiaugiasi tiek vaikai, 
tiek suaugusieji“, – teigia rajono meras Kęstutis 
Gusarovas.
VILKAVIŠKIS Rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų 
genocido aukų atminimas paminėtas Vilkaviškio 
žydų Holokausto kapinėse. Minėjime daly-
vavo rajono meras Algirdas Neiberka, tarybos 
nariai, savivaldybės administracijos darbuo-
tojai, rajono garbės pilietis Ralfas Selindžeris, 
svečias iš organizacijos „Žydai Rytų Prūsijoje“ 
Maiklas Laizerovičius, žydų gelbėtoja Aldona 
Norvaišaitytė-Radzevičienė, žydų gelbėtojų 
palikuonis Algimantas Antanas Greimas ir kiti.

PAKRUOJIS Rita Nikalajevienė

PAGERBTAS RAŠYTOJO JUOZO PAUKŠTELIO ATMINIMAS

Rugsėjo 18 d. rajono mero pavaduotojas Virginijus Kacile vičius dalyvavo renginyje, skir-
tame kraštiečio rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginys 
vyko sinagogoje, jį vedė diktorius Juozas Šalkauskas. Apie Juozą Paukštelį, jo kūrybą ir 
pristatomą knygą „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ 
(sudarytoja Romualda Kulšytė) kalbėjo literatūrologė habilituota daktarė Jūratė Sprindytė, 
rašytojo Henriko Algio Čigriejaus duktė Eglė Čigriejūtė-Strolienė. Ištraukas iš knygos skaitė 
rašytojo vardo premijos laureatai Apolinaras Čepulis ir Danielius Mušinskas. Literatūrinį žodį 
tarė aktorė Gražina Urbonaitė. Knyga skirta ne tik garsaus kraštiečio rašytojo atminimui 
įprasminti, bet ir jo vardo literatūrinės premijos laureatams pagerbti – o jų yra 17.

PANEVĖŽYS Asta Sarapienė

BATUTŲ PARKAS – KITĄ VASARĄ
Miesto savivaldybė pasirašė sutartį su UAB „Automatikos sistemos“, kitą vasarą „Ekrano“ 

tvenkinio teritorijoje ketinančia įrengti batutų parką. Dabar ši bendrovė toje vietoje eks-
ploatuoja vandenlenčių parką. Batutų parką kursiančiai įmonei teritorija leista naudotis 
penkerius metus, esant poreikiui, sutartis gali būti pratęsiama dar dvejiems metams. UAB 
„Automatikos sistemos“ įsipareigojo užtikrinti teritorijos švarą ir tvarką, įrengti šiukšlių 
dėžes, aikštelę atliekų konteineriams ir biotualetams pastatyti, laikytis sanitarijos ir higie-
nos, saugumo reikalavimų. Kuriant batutų parką turės būti išsaugoma bendra kraštovaiz-
džio struktūra ir estetinė vertė.

ELEKTRĖNAI Rasa Bartkevičienė

Į GIMNAZIJOS PATALPAS ĮSIKĖLĖ BIBLIOTEKA
Atnaujinus Semeliškių gimnazijos pastatą, į pirmame aukšte įrengtas erdvias patalpas 

perkelti Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Semeliškių filialas ir gimnazijos biblio-
teka. 1965 m. pastatytas pastatas atnaujintas įgyvendinant projektą „Semeliškių gimnazijos 
pastato pritaikymas kultūrinei ir socialinei veiklai“. Simbolinę atidarymo juostą perkirpo 
Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis (nuotr.) ir mokiniai. Vyr. bibliotekininkei 
Virginijai Venskutonienei linkėta turėti daug skaitytojų. Susirinkusiesiems kūrinius dovanojo 

Elektrėnų meno mokyklos 
auklėtiniai. Padėkota 
merui, tarybai, savivaldy-
bės administracijai, seniū-
nei, gimnazijos direktorei, 
darbuotojams ir visiems, 
kurie prisidėjo prie šios 
bibliotekos atsiradimo.

Bibliotekoje taip pat 
įrengtos penkios kompiu-
terizuotos vietos. Seme-
liškių gyventojai galės 
džiaugtis naujomis patal-
pomis, organizuoti įvairius 
renginius, vykdyti kultū-
rinę ir socialinę veiklą.
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ŠVIETIMAS SAVIVALDYBĖJE: 
NERIMAS, TENDENCIJOS IR PARAMA
Daiva BELIOKAITĖ

Prasidėjus naujiems mokslo metams apžvelgiame Klaipė dos 
rajono ugdymo įstaigų situaciją. Kai kurie skaičiai džiugina, 
bet yra ir nerimą keliančių tendencijų.

SIEKIAMA PAKEISTI UGDYMO ĮSTAIGŲ 
VADOVŲ VERTINIMO TVARKĄ

2019–2020 mokslo metais rajone veikia 35 švietimo įstaigos. Joms 
vadovauja 67 vadovai.

„Džiaugiamės, kad rajone dirba kompetentingi vadovai, iš kurių 
ne vienas sėkmingai jau pasibaigus kadencijai vėl laimėjo konkursą, 
tačiau šiuo metu dar 5-iose ugdymo įstaigose paskelbti konkursai 
vadovų pareigoms, ir kai kurie iš buvusių vadovų neketina juose daly-
vauti. Ne tik pas mus, bet ir šalies mastu konkursai švietimo įstaigų 
direktorių pareigoms labai dažnai neįvyksta, nes nėra pretendentų. 
Tikėtina, kad Lietuvoje švietimo įstaigų, kuriose nebus nuolatinių 
vadovų, artimiausiu metu tik daugės. Savivaldybėms vis sudėtingiau 
užtikrinti Švietimo įstatymu perduotas funkcijas įgyvendinti valsty-
binę švietimo politiką, organizuoti ikimokyklinį, priešmokyklinį, ben-
drąjį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą neturint vadovų įstaigose. 
Todėl mero raštu kreiptasi ir į Seimo pirmininką, siūlant atsisakyti 
Švietimo įstatyme numatyto kompetencijų vertinimo švietimo ir 
mokslo ministro įgaliotoje institucijoje, – sakė Klaipėdos rajono mero 
pavaduotoja Violeta Riaukienė. – Manytume, kad kiekviena komisija 
švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti savivaldybėse gebės atsirinkti 
geriausius pretendentus vadovauti švietimo įstaigoms.“

MOKINIŲ DAUGĖJA, PEDAGOGŲ – NE
Šiemet į bendrojo ugdymo mokyklas atėjo 4978 mokiniai (iš jų pir-

mokų 520) – 23 daugiau negu praėjusiais mokslo metais. Pagal ikimo-
kyklinio ugdymo programą bus ugdomi 1744 vaikai (2018–2019 m. 
m. buvo 1660) ir 521 pagal priešmokyklinio ugdymo programą (2018–
2019 m. m. – 513). Bendrojo ugdymo mokyklose ugdymą organizuos 
455 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinėse 
ugdymo įstaigose – 152 ir neformaliojo švietimo mokyklose – 72.

„Deja, ir šiais mokslo metais dar labiau iškyla pedagogų trūkumo 
problema, – aiškino Švietimo skyriaus vedėjas Algirdas Petra-
vičius. – Anksčiau galėdavome sulaukti pagalbos iš Klaipėdoje gyve-
nančių pedagogų, nes ten ne visų dalykų mokytojai gaudavo darbo 
arba norėdavo pas mus dar „prisidurti“ valandų, dabar pedagogams 
laisvų vietų daug ir Klaipėdoje, todėl specialistai iš mūsų mokyklų 
grįžta arčiau savo gyvenamosios vietos. Sudėtingiausia įstaigoms 
buvo rasti tiksliųjų, gamtos mokslų mokytojų, auklėtojų, bet, pavyz-
džiui, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijai teko pradėti mokslo 
metus, neturint ir anglų kalbos mokytojo. Mokytojų kelionės išlaidų 

kompensavimas šiek tiek padeda prisitraukti mokytojų iš Šilutės, 
Šilalės, Plungės savivaldybių.“

Savivaldybė, stengdamasi išlaikyti važinėjančius į darbą pedago-
gus, kompensuoja kelionės išlaidas važiuojantiems nuo 5 iki 40 kilo-
metrų po 0,10 euro už kilometrą.

UGDYMO ĮSTAIGOS – VIENUR NYKSTA, KITUR AUGA
Naujaisiais mokslo metais dėl mažo mokinių skaičiaus nebefor-

muotos pradinio ugdymo programos klasės Drevernos ir Kvietinių 
mokyklose-darželiuose. Jos nuo rugsėjo 1 d. tapo ikimokyklinėmis 
įstaigomis. Pašlūžmio mokykloje-daugiafunkciame centre dėl tos 
pačios priežasties neliko pagrindinio ugdymo programos klasių, 
tačiau toliau veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 
taip pat mokosi pradinių klasių mokiniai.

Vadovaujantis šiemet patvirtintu rajono tarybos sprendimu, sie-
kiant veiksmingai naudoti valdymui skirtas lėšas, bendrojo ugdymo 
mokyklose, neturinčiose 100 mokinių, neliko direktorių pavaduotojų 
ugdymui etatų. Tokių bendrojo ugdymo mokyklų yra keturios.

Pasak mero pavaduotojos V. Riaukienės, nors kai kurių mokyklų 
vyresniems mokiniams nuo šių metų teks važinėti toliau, tačiau page-
rintos sąlygos mažiesiems. Sprendžiant ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio amžiaus vaikų prieinamumo problemas, įrengtos ir atidarytos 
naujos grupės Veiviržėnų Jurgio Šaulio ir Priekulės Ievos Simonaitytės 
gimnazijose, Drevernos ir Kvietinių ikimokyklinėse įstaigose. Pailgintas 
Dituvos pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės darbo laikas. 
Pritaikius patalpas, įsigijus baldus, priešmokyklinukai įstaigoje galės 
būti visą darbo dieną.

PASKATA STEIGTI PRIVAČIAS IKIMOKYKLINES ĮSTAIGAS
Dalis aukštesniųjų klasių mokinių, kurių gyvenamose teritorijose 

nėra bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pagrindinio ar vidurinio 
ugdymo programas, renkasi arčiau gyvenamosios vietos esančias 
Klaipėdos miesto mokyklas. Šiemet siuntimai išduoti 195 mokiniams į 
šios savivaldybės mokyklas, įsipareigojant dengti ūkio išlaidas iš mūsų 
rajono biudžeto.

Išlieka didelis ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikis. Į privačius 
darželius mieste ir rajone siuntimai išduoti 120-iai mokinių, į Klaipėdos 
miesto savivaldybės darželius (nepatekus į rajono) – 140, bet lankan-
čių yra mažiau.

„Skatiname, kad privačių ikimokyklinių įstaigų būtų steigiama 
daugiau, todėl iki šių metų pabaigos lankantiems privačią ikimoky-
klinę įstaigą Gargžduose kompensuojame 150 eurų, o lankantiems 
Klaipėdos mieste – 100 eurų. Nuo naujų metų mūsų rajono teritorijoje 
lankantiems ikimokyklines įstaigas bus kompensuojama 200 eurų. 
Tikimės, kad jų laikui bėgant rasis daugiau“, – išreiškė viltį mero pava-
duotoja V. Riaukienė.

AR JAUČIATĖS PERDEGĘ?
Beveik pusė Lietuvos dirbančiųjų jaučiasi 

perdegę darbe. Pasaulio sveikatos organi-
zacijai (PSO) perdegimą šiemet pripažinus 
profesiniu sindromu, paaiškėjo, kad prie per-
degusių darbuotojų mūsų šalyje save linkę 
priskirti 49 proc. darbo rinkos dalyvių.

Draudimo bendrovės BTA užsakymu 
„Spinter tyrimų“ atlikta apklausa atskleidė, 
kad šalies darbuotojų situacija iš esmės ati-
tinka pasaulines tendencijas.

„Lietuvoje perdegusių darbuotojų dalis yra 
mažesnė, negu, pavyzdžiui, JAV, kur pernai 
perdegimo sindromu skundėsi ar bent kartais 
taip jautėsi apie 67 proc. žmonių, dirbančių 
visą darbo dieną. Tačiau tokiai nedidelei, 
globalioje ir labai konkurencingoje rinkoje 
intensyviai dalyvaujančiai šaliai ir kas antras 
perdegęs darbuotojas yra nerimą kelianti 
problema, kurios sprendimo sisteminiu 
lygiu tikrai reikėtų imtis nedelsiant“, – sako 

BTA Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus 
vadovė Jevgenija Krikščiūnė. PSO perdegimą 
ji vertina kaip profesinį sindromą, sukeltą 
ilgalaikio streso. Pasak J. Krikščiūnės, ne veltui 
perdegimo sindromas yra laikomas šių laikų 
epidemija. Deja, jis nėra paprastai ir lengvai 
identifikuojamas. Dar sudėtingesnė situacija 
susidaro tada, kai ir pats dirbantysis neigia, 
kad blogai jaučiasi kaip tik dėl ilgalaikio streso 
sveikatai sukeltų padarinių.

Živilė TIŠKEVIČIŪTĖ
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KURŠĖNIŠKIŲ PAVYZDYS KITOMS MOKYKLOMS
Rita ŽADEIKYTĖ

Susirinkusieji į mokslo metų atidarymo 
šventę Pavenčių mokykloje-daugiafunk-
ciame centre vos atpažino išgražintas moky-
klos erdves. Jų modernų stilių iš nebrangių, 
net ir dėvėtų daiktų, padedamos mokyklos 
ūkio darbuotojų, sukūrė mokyklos darbuo-
toja Nerilė Bernotienė ir jai talkinusi sesuo 
Eglė Ričkuvienė. Atsinaujinusią mokyklą 
pamatęs Šiaulių rajono meras Antanas 
Bezaras stebėjosi, kaip išradingai ir kūrybin-
gai mokykla atliko kasmetinį atsinaujinimą, 
ir pasakė, kad tai gali būti pavyzdys kitoms 
mokykloms.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunk-
cio centro direktorė Janina Banienė pasa-
kojo, kad siekė pakeisti nebeišvaizdžias 
erdves į patogias ir patrauklias mokiniams ir 
mokytojams, tačiau lėšos ribotos, todėl teko 
pasitelkti fantaziją, išmanumą, stiliaus pojūtį, 
kūrybiškumą ir darbuotojų geranoriškumą. 
Centre atsinaujinimo darbai vyksta keliomis 
kryptimis. Viena jų – modernaus mokslo ir 
technologijų centro kūrimo projektas, jis dar 
tebevyksta. Kita atsinaujinimo kryptis – iki-
mokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Greta 
dviejų jau veikiančių ikimokyklinio ugdymo 
grupių nuo šio rugsėjo rajono tarybos 
sprendimu įsteigta dar viena ikimokyklinukų 
grupė, kuriai patalpas taip pat reikėjo atnau-
jinti. Patalpos mažiausiems įrengtos labai jau-
kiai, pagalvota ir apie baldus, ir apie smulkias 
detales, patogumą.

Mokyklos direktorės J. Banienės teigimu, 
nesinorėjo, kad tik dalis mokyklos būtų 
sutvarkyta ir patraukli. Pirmiausia žvilgsniai 
nukrypo į bendrąsias mokyklos erdves, 

kuriose mokiniai galėtų bendrauti, leisti lais-
valaikį. Bendrosios erdvės virto moderniomis 
poilsio zonomis su nuotraukomis, moderniais 
baldais, moderniu sienų dekoru. Mokytojų 
poilsio kambarys tapo jaukia ir patogia vieta 
pailsėti tarp pamokų, pabendrauti. Daugelis 
N. Bernotienės ir E. Ričkuvienės interjero 
sprendimų priverčia nustebti ir iš pirmo 
žvilgsnio yra visiškai netikėti.

N. Bernotienė pasakojo, kad pirmiausia 
mokyklos vadovų paprašė parodyti senų 
baldų sandėliukus, ir ten seserys atrado 
„lobių“, kuriuos atnaujinus jie tapo puikiomis 
mokyklos viešųjų erdvių interjero detalėmis. 
Tam tiko ir seni baldai, ir seni gaubliai, ir 
nebenaudojami vadovėliai. Net senos, bet 
dar tvirtos atnaujintos durys tapo modernia 
interjero detale. Moderniomis lentynomis 
prie sėdmaišių idealiai tiko vos kelis eurus kai-
nuojantys šiltnamio stovai. Pasidairyta ir po 

sendaikčių parduotuves. Daug meilės įdėta 
ir puošybos detalėms. Pasirinktos modernios 
dažų spalvos.

Pasak direktorės J. Banienės, įgyvendinant 
sesių idėjas, visų darbų su užsidegimu ir išma-
nymu ėmėsi direktorės pavaduotojas ūkio 
reikalams Jonas Albrikas, daug ir pasiaukoja-
mai dirbo mokyklos ūkio dalies darbuotojai, 
valytojos.

Nustebino ir tikybos mokytojo Remigijaus 
Čepo įrengta tikybos klasė. Mokytojas, veda-
mas idėjos, kad šventasis Juozapas buvo sta-
lius, sukūrė interjerą iš staliaus įrankių, stalų ir 
šventųjų paveikslų.

Kūrybiškai atnaujintos erdvės, mokyklos 
darbuotojų teigimu, sukūrė tokią atmosferą, 
kad norisi eiti į darbą, jauku būti netra-
diciniame bendrojo lavinimo mokyklai, 
išskirtiniame interjere, sukuriančiame jaukią 
aplinką.

„Darbo rinka pastaruoju metu keičiasi tikrai 
stipriai – daugėja ne tik laisvai samdomų dar-
buotojų, bet ir tų, kurie taip perdega darbe, 
kad galiausiai bent kuriam laikui atsiriboja 
nuo bet kokios darbinės veiklos. Netrūksta 
istorijų apie tai, kaip aukštas ir puikiai apmo-
kamas pareigas be didelių paaiškinimų 
palieka geri specialistai ir talentingi vadovai. 
Ir ne todėl, kad nori keisti darbą, bet tam, 
kad apskritai nuo jo atsitrauktų, verstų naują 
gyvenimo puslapį. Organizacijos tokius 
„protestus“ ilgą laiką buvo linkusios sieti su 
Y kartai būdingu elgesio modeliu, tačiau 
atrodo, kad problema yra rimtesnė ir gilesnė, 
nei tiesiog momentinė žmogaus užgaida 
staiga pakeisti gyvenimą iš esmės“, – atkreipia 
dėmesį J. Krikščiūnė.

Reprezentatyvios apklausos duomenimis, 
Lietuvoje perdegusios dažniau jaučiasi mote-
rys nei vyrai, atitinkamai 56 proc. ir 44 proc. 
visų darbo prasme perdegusių apklausos 
dalyvių. Kita pastebima tendencija yra tai, kad 
perdegimo sindromas dažniau vargina tuos, 

kurių darbas susijęs su aukštomis pareigomis 
ir didesne profesine atsakomybe: sindromas 
būdingas aukštesnio išsilavinimo ir didesnių 
pajamų atstovams.

„Apklausos rezultatai parodė, kad didžiau-
sia, arba 55 proc., perdegusių darbuotojų 
dalis yra kaip tik vadovų grupėje. Po jų rikiuo-
jasi specialistai ir tarnautojai – 50 proc., taip 
pat darbininkai – 48 proc. Nedaug atsilieka 
ir smulkieji verslininkai, iš kurių 45 proc. jau-
čiasi perdegę darbe. Iš aktyvių darbo rinkos 
dalyvių kol kas geriausiai atrodo ūkininkai, čia 
„tik“ kas trečias jaučiasi perdegęs profesine 
prasme“, – teigia žmogiškųjų išteklių eks-
pertė. Jos nuomone, perdegimo sindromas 
darbo rinką ateityje turėtų apimti plačiau, nes 
nemaža dalis jaunimo dar nedirba, o kaip tik 
jie laikomi labiausiai neatspariais perdegimo 
darbe sindromui.

„Užsienyje atliekami tyrimai šiuo klausimu 
nedžiugina, nes pastebima, kad kaip tik vadi-
namosios tūkstantmečio, arba Y kartos atsto-
vai yra ypač jautrūs perdegimo sindromui. 

Jie darbo rinkai ir organizacijų kultūrai jau 
padarė didžiulę įtaką, priversdami prisitaikyti 
prie išsilavinusių, drąsių, entuziastingų, bet 
ir užsibūti vienoje vietoje ilgai neketinan-
čių darbuotojų. Tačiau labai tikėtina, kad 
išbandymai geriausiu atveju dar tik įpusėjo. 
Neradę, ką jiems pasiūlyti ir kaip su šiais 
darbuotojais susikalbėti, darbdaviai iššūkių 
neišvengs ir ateityje“, – teigia J. Krikščiūnė.

Jos nuomone, organizacijoms kuo toliau, 
tuo labiau verta daugiau dėmesio skirti savo 
darbuotojų savijautai, taip pat atidžiau ste-
bėti ir laiku identifikuoti nerimą keliančius 
ženklus: pasyvumą, abejingumą, atitolimą 
nuo darbo reikalų, kai kuriais atvejais – išau-
gusį negatyvumą. Svarbu suprasti, kad tai kur 
kas daugiau, nei vieno konkretaus žmogaus 
asmeninė problema: kartu su darbuotojo 
profesinio efektyvumo smukimu kris ir pada-
linio ar net visos organizacijos efektyvumas.

„Spinter tyrimų“ reprezentatyvioje Lietuvos 
gyventojų apklausoje dalyvavo 1014 respon-
dentų, kurių amžius 18–75 metai.
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EUROPOS 
JUDUMO SAVAITĖ 
KVIETĖ ŽINGSNIUOTI 
KARTU

Lina KOVALEVSKIENĖ

Šių metų Europos judumo savaitės šūkis – „Žingsniuokime kartu“, o 
tikslas – atkreipti dėmesį į saugų vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu bei 
naudą mūsų sveikatai, aplinkai. Tyrimai rodo, kad dviratininkai viduti-
niškai gyvena dvejus metus ilgiau nei juo nevažinėjantys, o 25 minutės 
pėsčiomis per dieną gali prailginti Jūsų gyvenimą iki septynerių metų!

Ignalinos rajono savivaldybės organizuotas ir Europos judumo 
savaitei skirtas žygis pėsčiomis puikiai atspindėjo jos šūkį. Juk žings-
niuoti kartu tikrai smagiau. Ignaliniečių žygis su šiaurietiško ėjimo laz-
domis pradėtas prie Igno ir Linos skulptūros (nuotr.). Susirinko šaunus 
būrelis žygeivių, viena dalyvė net iš Utenos atvažiavo. Per tiltą, miško 
keliukais ir takeliais, tarp samanų vis surasdami tai voveraitę, tai raudo-
nikį, pasiekėme gražųjį Petriškės kaimą. Aplankėme kiek atokiau nuo 
kaimelio esantį Petriškės akmenį, ant kurio 1972 m. iškaltas patrioti-
nis Kazimiero Čeponio užrašas „Oškit, pušys, vėjo dainą, neškit garsą 
Lietuvos“. Taip įprasmintas ilgametis buvusio eigulio darbas ir parti-
zanų atminimas. Daugeliui žygio dalyvių tai buvo įdomus atradimas.

Smagiai nusiteikę pro Strigailiškio kampą, apžvelgdamos Palaukinio 
ir Paplovinio ežeriukus, sugrįžome ten, kur ir pradėjome. Žygis truko 
1 val. 40 min., nužingsniuoti 8 km.

Rugsėjo 20 d. grupė savivaldybės darbuotojų dalyvavo Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Ignalinos pasienio rinktinės organizuotame 
dviračių žygyje.

DARNAUS JUDUMO SAVAITĘ – 
INOVATYVIŲ LOGISTIKOS SPRENDIMŲ 
ĮGYVENDINIMAS NERINGOJE

Sandra VAIŠVILAITĖ

Neringoje startavo konsoliduotas prekių 
pristatymo modelis – šie inovatyvūs logisti-
kos sprendimai diegiami, įgyvendinant pro-
jektą „CO2 mažinimas logistikoje“.

Simboliška, kad ši naujovė Neringoje 
pristatyta Europos judumo savaitės 
metu. Didžiausia tvaraus judėjimo kam-
panija pasaulyje kasmet minima rugsėjo 
16–22 dienomis, o jos tikslas – atkreipti 
visuomenės dėmesį į neigiamą transporto 
poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, popu-
liarinti aplinkai nekenksmingas transporto 
priemones, o gyventojus – automobilį 
keisti dviračiu, ėjimu pėsčiomis, viešuoju 
transportu ar kitokiu „žalesniu“ susisie-
kimo būdu. Kaip tik toks ir yra Neringos 
savivaldybės įgyvendinamo projekto tiks-
las – mažinti neigiamą mechaninių trans-
porto priemonių poveikį aplinkai. Tikimasi, 

kad savivaldybės pavyzdys įkvėps ir verslo 
atstovus.

Neringos savivaldybės mero Dariaus 
Jasaičio teigimu, vasarą startavusi vien-
kartinio plastiko atsisakymo iniciatyva „NE 
plastiko bangai“ įrodė, kad verslas ir privatus 
sektorius gali susitarti dėl esminių dalykų, 
tad tikimasi, kad šis projektas paskatins 
verslą ieškoti tvarių sprendimų ir logistikos 
srityje. Tvarių transporto logistikos spren-
dimų, kurie leistų sumažinti triukšmo ir oro 
užterštumo lygį, transporto srautą, gerinti 
gyventojų gyvenimo kokybę ir kurorto sve-
čių poilsį, Neringos savivaldybė ieško nuo 
2016 metų. Įgyvendinant projektą buvo 
aktyviai bendradarbiaujama su projekto 
partneriais ir ekspertais, dalijantis kitų šalių 
gerąja patirtimi. Atsižvelgiant į Neringos 
geografinės padėties specifiką, buvo 
parengtas konsoliduotas prekių pristatymo 
modelis ir priimti sprendimai dėl tinkamiau-

sios transporto priemonės konsoliduoto 
modelio įgyvendinimo.

Konsoliduoto prekių pristatymo mode-
liui įgyvendinti bus naudojama iš projekto 
lėšų įsigyta elektra varoma transporto prie-
monė – „Nissan e-NV200“, kuri rugsėjo 17 d. 
vykusio susitikimo Neringoje metu buvo pri-
statyta projekto partneriams. Remiantis 
atlikta doc. dr. J. Matijošiaus analize, pakeitus 
trijų didžiausių viešojo sektoriaus įstaigų 
transporto priemones, naudojamas darbo 
priemonių ir prekių pristatymui Neringoje, 
vienu elektromobiliu, metinė CO2 emisija bus 
sumažinta bent 0,184 tonos ir reikšmingai 
taupomos prekių pristatymo sąnaudos.

Šis projektas yra Neringos savivaldybės 
vykdomų kompleksinių veiksmų dalis – kartu 
plečiamas elektros įkrovimo stotelių tinklas, 
numatomos diegti išmanaus parkavimo sis-
temos, įgyvendinamos kitos darnaus judumo 
priemonės.
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PIRMASIS LSA SOCIALINIŲ REIKALŲ
KOMITETO POSĖDIS

Rugsėjo 23 d. vyko pirmasis šios kaden-
cijos Lietuvos savivaldybių asociacijos 
(LSA) Socialinių reikalų komiteto posėdis. 
Komitetui vadovauja LSA valdybos narė, 
Trakų rajono savivaldybės merė Edita 
Rudelienė (kairėje), komitetą sudaro 17 narių 
iš įvairių savivaldybių. Posėdyje buvo patvir-
tinta LSA Socialinių reikalų komiteto sudėtis, 
išskirti savivaldybėms aktualiausi socialiniai 
klausimai, aptarta komiteto darbo organiza-
vimo tvarka.

Savivaldybių atstovai detaliai aptarė šiais 
metais atlikto Valstybės kontrolės audito išva-
das ir rekomendacijas dėl piniginės socialinės 
paramos tolesnio tobulinimo.

„Labai svarbu, kad savivaldybės, atlikusios 
didelį administracinį darbą, perėmusios pini-
ginės paramos mokėjimą, sugebėjo suma-
žinti piktnaudžiavimą pašalpomis ir išgrynino 
kaip tik tuos žmones, kuriems pašalpos reika-
lingos. Toliau turime ieškoti būdų ir detaliau 
analizuoti, kaip padidinti socialinių pašalpų 
veiksmingumą ir motyvuoti žmones ieškoti 
darbo“, – pabrėžė LSA patarėja socialiniais 
klausimais Audronė Vareikytė.

Komiteto nariai pažymėjo, kad socialinių 
pašalpų gavėjai yra labai skirtingi ir juos 
galima diferencijuoti į atskiras rizikos grupes. 
Tai gavėjų grupė, kurie dėl daugybės sveika-
tos sutrikimų ir žalingų įpročių tiesiog negeba 
atlikti darbo ir todėl jiems pirmiausia būtina 

ilgalaikė, kompleksinė socialinė pagalba (ir 
tik paskui reikėtų ieškoti galimybių integruoti 
juos į darbo rinką). Kita grupė žmonių – tie, 
kurie neteko darbo ir yra motyvuoti gauti 
papildomą pagalbą ir įsitraukti į darbo rinką. 
Dar viena grupė būtų asmenys, nenorintys 
turėti legalų darbą, nes jiems tai dėl įvairių 
priežasčių neapsimoka.

Posėdžio metu buvo išskirti prioritetiniai 
klausimai, kurių praktinis įgyvendinimas 
atskleidė nemažai socialinės sistemos spragų 
ir taisytinų dalykų. Tai socialinių globos įstaigų 

pertvarka, vaiko teisių apsaugos sistemos 
centralizavimas, integruotos socialinės pagal-
bos paslaugų tęstinumas, neįgaliųjų sociali-
nės reabilitacijos paslaugų teikimas ir kita.

Savivaldybėms aktualiausi klausimai bus 
svarstomi kartu su ministerijų ir Vyriausybės 
kanceliarijos atstovais artimiausiuose komi-
teto posėdžiuose.

Komiteto nariai pasiūlė posėdžius rengti 
ne tik Vilniuje, bet ir išvažiuojamuosius – savi-
valdybėse, kurios padėtų dalytis gerąja savo 
patirtimi.

RASEINIUOSE ATIDARYTA
MODERNIZUOTA VIEŠOJI ERDVĖ

Raseinių ligoninės prieigose iškilmingai 
atidaryta modernizuota viešoji erdvė (nuotr.). 
Ji – įgyvendinamo projekto „Raseinių miesto 

prekyvietės ir viešųjų erdvių moderniza-
vimas“ viena sudedamųjų dalių. Raseinių 
rajono meras Andrius Bautronis ir admi-

nistracijos direktorius Edmundas Jonyla, 
Raseinių miesto seniūnijos seniūnas Artūras 
Milašauskas, Raseinių ligoninės direktorius 
Vidmantas Merkliopas ir kiti renginio daly-
viai pasidžiaugė rangovo UAB „Projektas 
KARMA“ modernizuota teritorija, kurioje dar 
bus įrengtas apšvietimas ir atlikti kiti darbai. 
Atnaujinus iki šiol nepritaikytą ir neveiks-
mingai naudojamą erdvę, pagerinta žmonių 
gyvenimo kokybė ir aplinkos patrauklumas. 
Čia įrengti nauji pėsčiųjų takai ir poilsio 
zonos. Dabar žmonėms pėsčiomis patogiau ir 
greičiau pasiekti švietimo, socialines, medici-
nos įstaigas, viešąsias erdves ir gyvenamąsias 
teritorijas. Atsivėrė ir naujos automobilių 
statymo galimybės – įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, pritaikyta ir neįgaliesiems. 
Sumažėjęs gatvių kelkraščiuose statomų 
automobilių skaičius prisideda prie eismo 
saugumo ir gatvių pralaidumo gerinimo. 
Projektas įgyvendintas ES, valstybės ir savi-
valdybės biudžeto lėšomis.

Ieva JONILIENĖ

Alvydas STANIULIS
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EKONOMIKOS EKSPERTAS: 
DRUSKININKAI – 
PATRAUKLIAUSI
IR UŽSIENIO, IR LIETUVOS 
TURISTAMS

Sostinėje vykusiame 6-ajame Lietuvos 
turizmo forume pateikti faktai dar kartą 
patvirtino, kad Druskininkai pelnytai gali 
vadintis Lietuvos turizmo sostine, nes, eks-
pertų vertinimu, šis kurortas yra patraukliau-
sia vieta ir Lietuvos, ir užsienio turistams.

Forume už nuopelnus turizmo srityje eko-
nomikos ir inovacijų ministro padėka buvo 
įteikta Druskininkų garbės pilietei, bendro-
vės „Draugystės sanatorija“ vadovei Violetai 
Kaubrienei (nuotr.). Druskininkų atstovus 
ypač maloniai nuteikė „Luminor“ banko 
vyriausiojo ekonomisto, žinomo analitiko 
Žygimanto Maurico pranešimas „Turizmo 
indėlis šalies ekonomikai. Kiek turistų pinigų 
byra į valstybės iždą, kiek – pro šalį“. Šio 
ekonomisto pranešime dažnai skambėjo 
Druskininkų vardas.

Lygindamas nakvynių skaičiaus dinamiką, 
Ž. Mauricas pažymėjo, kad Druskininkai šiuo 
rodikliu lenkia beveik visus Lietuvos miestus. 
Pavyzdžiui, 2018 m. Druskininkuose fiksuota 
603 tūkst. užsienio turistų ir 560 tūkst. vie-
tinių turistų nakvynių. Kaune šie skaičiai 
daug mažesni – atitinkamai 392 ir 166 tūkst., 
o Birštone, palyginti su Druskininkais, dar 
kuklesni – 87 tūkst. užsienio turistų ir 340 tūkst. 
vietinių. Ž. Mauricas nustatė, kad užsienie-
čiams Lietuvoje įdomiausi yra Druskininkai ir 
Lietuvos didieji miestai. Vilniaus 1000 gyven-
tojų tenka 2303 užsieniečių nakvynės, o 

Druskininkų – net 4555 nakvynės.
Lietuvos gyventojams, pasak Ž. Maurico 

įžvalgų, įdomiausi yra Druskininkai, kur 
1000 gyventojų tenka 5086 tautiečių nakvy-
nės, ir Baltijos pakrantė – čia 1000 gyventojų 
tenka 4811 vietinių turistų nakvynių.

„Pasiekti tą patį užsienio ir Lietuvos turistų 
skaičių nėra lengva, nes tam didelę įtaką turi 
valstybių kaimynių, konkrečiai Lenkijos, gera 
ekonominė padėtis ir keliama konkurencija. 
Druskininkai sugebėjo sukurti labai platų 
paslaugų spektrą, galintį tenkinti pačius įvai-
riausius turistų poreikius. Kitas Druskininkų 
išskirtinumas – puiki infrastruktūra, nenusilei-
džianti didmiesčiams. Viešbučiuose – palan-
kus kokybės ir kainos santykis, o restoranai 
ir kavinės savo lygiu niekuo nenusileidžia 
Vilniui ar Kaunui.

Ž. Mauricas pažymėjo, kad būtų labai 
gerai, jei Druskininkuose atsirastų kurios 
nors aukštosios mokyklos filialas, tuomet, 
jo nuomone, sustiprėtų intelektinis kurorto 
potencialas. Druskininkuose galėtų veikti ir 
solidi informacinių technologijų bendrovė. 
„Čia puiki infra struktūra, gera gyvenimo 
kokybė, o nuotoliniu būdu dirbantiems IT 
specialistams kurortas galėtų tapti puikiu 
gyvenimo uostu“, – sakė Ž. Mauricas. Jo 
nuomone, Druskininkai turi rezervų plačiau 
išnaudoti šalia kurorto esančių ežerų pri-
valumus. Ekonomistas įsitikinęs, kad šalia 

ežerų esančios infrastruktūros sutvarky-
mas galėtų tapti dar viena turistų traukos 
dominante.

Kalbėdamas apie tai, kas šiek tiek 
stabdo turistų antplūdį į Lietuvą, o kartu 
ir į Druskininkus, Ž. Mauricas iškėlė šalies 
transporto infrastruktūros problemą. „Reikia 
pripažinti, kad Lietuvoje neturime rimto naci-
onalinio oro uosto, kuris sudarytų sąlygas 
patogiai turistams atvykti į Lietuvą. Latvija 
daug mažesnė už Lietuvą, bet Rygos oro 
uoste – gausybė krypčių ir daug platesnės 
galimybės pasiekti Latviją iš viso pasaulio. 
Pas mus viskas daug sudėtingiau. Kai turis-
tai su persėdimais pasiekia Vilnių, jiems iki 
Druskininkų dar reikia važiuoti 2 valandas. Tai 
nėra patogu“, – sakė Ž. Mauricas. Kalbėdamas 
apie Druskininkų, kaip konferencijų miesto, 
perspektyvas, ekonomistas sakė, kad tam 
yra neblogos sąlygos, ypač jei kurorte atsiras 
modernus kultūros centras.

6-ajame Lietuvos turizmo forume buvo 
aptarta turizmo situacija Lietuvoje, taip pat 
pasaulinės turizmo tendencijos ir jų įtaka 
Lietuvai, pasaulio turizmo inovacijos ir daug 
kitų su turizmo plėtra susijusių klausimų. 
Forume dalyvavo ne tik Lietuvos turizmo, 
ekonomikos, rinkodaros specialistai, bet ir 
svečiai iš Portugalijos, Ispanijos, Belgijos, 
Vokietijos, Lenkijos.

SENIŪNIJŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 
PRIZININKAI

Į XII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalą 
Gargžduose atvyko daugiau nei 1000 dalyvių iš 50 šalies 
savivaldybių. Tai didžiausias Lietuvoje vykstantis masinio 
sporto sisteminis renginys.

Bendroje rajonų savivaldybių įskaitoje daugiausia taškų 
surinko varžybų šeimininkai – Klaipėdos rajono savival-
dybė, 2-oje vietoje liko Kretingos rajono savivaldybė, o 
trečią vietą iškovojo nuolatiniai šių žaidynių prizininkai – 
Utenos rajono savivaldybė.

Seniūnijų žaidynių idėja – pakviesti visus šalies gyven-
tojus reguliariai sportuoti gyvenamosiose vietose ir tokiu 
būdu didinti jų fizinį aktyvumą, kaip svarbiausią sveikatin-
gumo veiksnį.

Laimutis GENYS
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PIRMĄ KARTĄ SUSIJUNGĖ
DVI AUDITO INSTITUCIJOS

Aukščiausioji audito institucija – 
Valstybės kontrolė ir Lietuvos savival-
dybių kontrolės ir audito tarnybos 
pradėjo vykdyti bendrą savivaldybių 
nekilnojamojo turto (NT) auditą. Toks 
projektas šalyje bus vykdomas pirmą 
kartą. Prisijungti prie bendro audito 
planuoja 58-ios savivaldybių kontrolės 
ir audito tarnybos. Rugsėjo 12 d. susi-
tarimas pasirašytas su 48 šalies savi-
valdybėmis, su kitomis bus pasirašoma 
elektroniniu būdu.

Bendro audito tikslas – išsiaiškinti, ar 
Lietuvos savivaldybėse nekilnojamasis turtas 
valdomas kryptingai ir kompleksiškai, ar jis 
naudojamas efektyviai ir siekiant didžiausios 
naudos visuomenei. Šis auditas padės nusta-
tyti, ar savivaldybėse yra sudaromos galimy-
bės spręsti šio turto valdymo problemas.

Savivaldybių nekilnojamasis turtas sudaro 
didžiausią nacionalinio NT dalį – apie 63 proc. 
Šis turtas yra viena iš priemonių savivaldybių 
funkcijoms atlikti, todėl jis turi būti racionaliai 
tvarkomas, duoti naudą visuomenei ir ten-
kinti viešuosius interesus. Deja, nėra tikslios 
informacijos apie visą savivaldybių valdomą 
nekilnojamąjį turtą.

Valstybės kontrolė ankstesniais auditais 
yra nustačiusi su savivaldos nekilnojamuoju 
turtu susijusių problemų. 2018 m. atlikus 
auditą „Valstybės nekilnojamojo turto val-
dymas“, buvo pastebėta, kad, valstybės 
nekilnojamąjį turtą perdavus savivaldybių 
nuosavybėn, dalis jo nėra naudojama funkci-
joms vykdyti, o parduodama. Dėl to valstybės 
biudžetas netenka dalies galimų pajamų. Kai 

kuriais atvejais turtas perduodamas panau-
dos gavėjams, kurie neturi teisės gauti turto 
pagal panaudą. „Pirmą kartą organizuojame 
tokį bendrą projektą, jame sutiko dalyvauti 
didžioji dalis Lietuvos savivaldybių kontro-
lės ir audito tarnybų. Jų rengiamus planus 
kiekvienoje savivaldybėje turi palaikyti tos 
savivaldybės tarybos, jų kontrolės komite-
tai. Tad kviečiu tuos, kurie dar to nepadarė, 
pagal kontrolierių tarnybų siūlymus tvirtinti 
ir įtraukti į planus šį auditą, kad bendromis 
jėgomis galėtume sudėlioti kuo detalesnį 
savivaldybėse esančio nekilnojamojo turto 
paveikslą“, – sako valstybės kontrolierius 
Arūnas Dulkys.

„Savivaldybių kontrolieriai, vykdydami 

įstatymu nustatytą prievolę, pasisako apie 
savivaldybės nekilnojamąjį turtą ir teikia 
rekomendacijas dėl efektyvesnio jo panaudo-
jimo. Manytume, kad dviejų nepriklausomų 
išorės audito institucijų bendras sisteminis 
savivaldybių nekilnojamojo turto auditas ne 
tik labiau atskleis šio turto valdymo proble-
mas, bet ir, pasinaudojant vieni kitų patirtimi, 
sudarys pagrindą pateikti rekomendacijas 
efektyvesniam jo valdymui savivaldybėse“, – 
teigia Savivaldybių kontrolierių asociacijos 
prezidentas Gintaras Radavičius.

Aukščiausios audito institucijos inici-
juojamą savivaldybių nekilnojamojo turto 
audito projektą planuojama baigti 2020 m. 
lapkričio mėnesį.

TEISINGUMO MINISTERIJA KVIEČIA 
POLITINES PARTIJAS TEIKTI SAVO NARIŲ SĄRAŠUS

Teisingumo ministerija primena, kad vadovaujantis Politinių partijų 
įstatymu visos politinės partijos kiekvienais metais iki kovo 1 d. ir iki 
spalio 1 d. privalo pateikti savo partijos narių sąrašus. Partijos sąraše 
turi būti ne mažiau kaip 2000 narių.

Iki šios dienos devynios partijos Teisingumo ministerijai jau pateikė 
savo narių sąrašus. Tai jau padarė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščio-
nys demokratai, partija Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, Laisvės 
partija, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Socialdemokratų darbo 
partija ir dar kelios partijos.

Politinių partijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami elektroniniu būdu 
per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.

Politinės partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo, pasirašęs sąrašą 
elektroniniu parašu, jį turi pateikti prisijungęs prie informacinės siste-
mos per www.epaslaugos.lt portalą. Pateikto sąrašo duomenys auto-
matiniu būdu sutikrinami su kitų partijų narių sąrašais ir Gyventojų 

registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis, 
patikrinama, ar partijų nariai yra pilnamečiai, ar jų duomenys nesikar-
toja kitų partijų sąrašuose. Partijos narių sumažėjus daugiau nei įsta-
tymų leidžiamas minimumas, partija likviduojama Civilinio kodekso 
nustatyta tvarka, jeigu ji pati per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo 
nenutaria partijos reorganizuoti ar pertvarkyti.

Šiuo metu Lietuvoje yra registruotos 27 partijos (dvi iš jų likvi-
duojamos). 25 veikiančiose partijose bendras narių skaičius viršija 
114 tūkstančių.

Teisingumo ministerija taip pat primena, kad kiekvienas pilnametis 
pilietis gali pasitikrinti savo narystę politinėse partijose ir ją nutraukti, 
prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt.

Daugiau informacijos: Teisingumo ministerijos komunikacija 
tel. 8 (5) 2191882, 8 (686) 50011.

Valstybės kontrolės ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos atstovai pasirašė sutartis  
vykdyti bendrą savivaldybių nekilnojamojo turto auditą.

Aušra PILKIENĖ
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NAUJOJI VĖLIAVA PERDUOTA JURBARKIŠKIAMS
Inesa VAIGAUSKIENĖ

Rugsėjo 17-ąją Tauragės kultūros rūmuose 
surengtas Tauragės regiono kultūros darbuo-
tojų sąskrydis-kūrybinis susitikimas. Po naujai 
sukurta ir visus vienijančia Tauragės regiono 
vėliava susibūrusiems kultūros darbuoto-
jams, nevyriausybinių organizacijų atstovams 
Lietuvos kultūros tarybos nariai pristatė 
tolygios kultūros raidos programą, naujus 

programos prioritetus, aptarė projektų idėjas 
(nuotr.). Susitikimo iniciatorius ir visus kultū-
rininkus pasveikino Tauragės rajono mero 
pavaduotoja Virginija Eičienė, rajonų kultūros 
centrų vadovai.

Tauragės, Šilalės, Jurbarko kultūros centrų, 
jų padalinių ir filialų kultūros darbuotojams 
pranešimą skaitė Lietuvos kultūros tarybos 
atstovė, mūsų regioną kuruojanti vyr. specia-
listė Rita Obukaitė.

Diskutuojant apie stipriąsias Tauragės 
regiono kultūros puses ir perspektyviausias 
kryptis, informuota apie finansavimo gali-
mybes ir keliamus reikalavimus, aptartas 
Tauragės apskrities kultūros ir meno srities 
atstovų aktyvumas, nauji Regioninės kultū-
ros tarybos prioritetai. Artimiausiuose pla-
nuose – surengti visą regioną suvienysiančią 
Dainų šventę.

Pristatymus, pokalbius, diskusijas paįvairino 
styginių instrumentų ansamblio SKERCINO 
atliekami kūriniai, šmaikštūs Birutės Norman-
tienės pasakojimai, regiono kultūros centrų 
vadovų sveikinimai ir palinkėjimai tęsti 
susitikimų tradiciją – tai ne tik puiki proga 
pabendrauti, pamatyti aplinkinius rajonus, 
bet ir reali galimybė aptarti bendrus regiono 
planus, prioritetus, numatyti bendras veiklas.

Aptarus regiono kultūros aktualijas, susiti-
kimo dalyviai pakviesti apžiūrėti atnaujintas 
ir modernizuotas Tauragės krašto muziejaus 
„Santaka“ erdves, pasimėgauti muzikiniu, 
kulinariniu, pažintiniu vyksmu Norkaičių tra-
dicinių amatų ir etnokultūros centre.

Po nuotaikingų tauragiškių ir svečių prisi-
statymų, dainininkų, muzikantų, pasakorių 
varžytuvių, kulinarijos paveldo degustacijos 
ir bendrų šokių Tauragės regiono kultū-
ros centrų sąskrydžio vėliava perduota 
jurbarkiškiams.

ODĖ LINAMS
Danutė POCIUVIENĖ

Panevėžio rajoną nuo seno garsinusioms 
linininkystės tradicijoms neleidžiama panirti 
užmarštin.

Upytės tradicinių amatų centras rugsėjo 
9–15 dienomis organizavo renginių ciklą 
„Audeklėlį riečiu ir gražiai dainuoju“ (nuotr.). 
Sumanymo tikslas – skatinti visuomenę 
domėtis savo krašto istorija ir paveldu, 
priminti, saugoti ir kūrybinėmis formomis 
skleisti ir tęsti linininkystės tradicijas.

Visą savaitę vykusį renginių ciklą sudarė 
amatų mokymai ir kvalifikacijos kėlimo 
seminaras „Etnokultūrinis ugdymas: lininin-
kystės tradicijų išsaugojimo galimybė“ ir 
edukacinė programa „Linų kelias“. Renginiai 
vyko trijų arų pluoštinių linų auginimo sklypą 
turinčiame Upytės tradicinių amatų centre ir 
Stultiškių malūne įsikūrusiame vieninteliame 
šalyje Linų muziejuje.

Svečiai ir vietos gyventojai edukacinės pro-
gramos „Lino kelias“ metu turėjo galimybę 
pamatyti visą lino auginimo ir apdirbimo 
procesą bei jame dalyvauti. Daugelis panoro 
savo rankomis išbandyti rauti, rišti į pėdus, 
minti, šukuoti, verpti linus. Geriau pajusti lino 
kelio dvasią edukacinės programos dalyviai 
galėjo persirengę XIX a. valstiečių drabužiais.

Šventės dalyviai taip pat buvo mokomi 
puodininkystės, audimo, vilnos verpimo 
amatų. Visi šie darbai palydėti nei tik tradici-
nėmis lietuviškomis darbo dainomis, bet ir 
unikalaus verpėjų orkestro pasirodymu.

Renginių ciklo baigiamuoju akcentu tapo 
Linų šventė Upytės tradicinių amatų centre. 
Liaudies muzikantai ir folkloro kolektyvai 
koncertinėmis programomis sujungė inter-
pretuotus tradicinius papročius.

Stacionarioje Tradicinių amatų centro tur-
gavietėje veikė amatininkų turgus, kuriame 
amatininkai ir kulinarijos paveldo pateikėjai 
siūlė įsigyti prekių, susijusių su linais – nuo 
tekstilės gaminių iki sėmenų aliejaus.

Projektą „Audeklėlį riečiu ir gražiai dai-
nuoju“ finansavo Panevėžio rajono savi-
valdybė ir Lietuvos kultūros taryba. Tai jau 
penktoji Linų šventė Upytės tradicinių amatų 
centre.
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MOLĖTUOSE 
RUDENS 
ĄSOČIAI 
JAU PILNI

Violeta ŽALALIENĖ

Taip jau sutapo, kad, pasirodžius pirmie-
siems tikro rudens ženklams, molėtiškiai ir vėl 
susirinko į rudens gėrybių ir amatų mugę „Jau 
pilni ąsočiai“.

Džiaugtis gamtos dovanomis ir darbščių 
žmonių parodyta išmone kvietė „Rudens 
ąsočių“ paroda, puošnūs, įvairiausiai išdabinti 
rajono visų seniūnijų kiemeliai, neregėta 
rudens gėrybių gausa ir nematytas šeimi-
ninkių išradingumas. Stebino ir rankdarbių 
gausa, akį traukė ir džiugino puikūs vaisiai, 
daržovės, uogos ir įvairiaskonis medus, neap-
sakomo gardumo ežero žuvis ir įvairiausių 
skonių sūriai, sviestas bei kiti rajono ūkininkų 
gaminiai iš pieno, mėsos ar grūdų. Visa tai 
liudija ir šiais metais esant neblogą derlių ir 
žada mums visiems naujų skonių atradimų 
ateityje.

Nepabūgusius atvėsusio oro, besidžiau-
giančius rudeniu, gamtos dosnumu ir 
atskubėjusius į šventę pasveikino Molėtų 
rajono meras Saulius Jauneika. Vėliau vyko 
apdovanojimai. Meras apdovanojo ūkininką 
Alvydą Jackevičių už ilgametį netradicinių 

ir egzotinių paukščių veisimą ir auginimą 
Molėtų krašte. Tarp apdovanotųjų – ūkinin-
kai Robertas ir Dalia Milteniai už naujovių 
paiešką, šilauogių auginimo verslo stipri-
nimą ir netradicinio ūkininkavimo įvairovę, 
Vaida ir Gediminas Jateikai už meilę gimti-
nei, paskatinusią sugrįžti iš svečios šalies ir 
kurti sėkmingą ūkį Molėtų krašte, Antanas 

ir Valerija Glumbakai už gamtos tausojimą, 
ryžtą dirbti kaime ir aktyvų ekologinio ūkio 
vystymą. Šventę papildė, papuošė ir nuo-
bodžiauti neleido Europos judumo savaitei 
skirti renginiai – akcija „Visa Lietuva šoka“ 
ir Linksmosios seniūnijų sportinės varžytu-
vės, dovanojusios azartą ir ne vieną smagią 
akimirką.

ATIDARYTA IŠSKIRTINĖ VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ
Evaldas UTYRA

Jonavos centre, Ramybės skvere, rug-
sėjo 22 d. atidaryta nauja vaikų žaidimų 

aikštelė (nuotr.). „Nors šis skveras vadinasi 
Ramybės, atrodo, kad ramybės čia nebus. 
Aš tikiu, kad tai bus tikras parkas – žmonių 
susibūrimo vieta, – kalbėjo rajono meras 

Mindaugas Sinkevičius. – Tikiuosi, kad ši 
erdvė tarnaus ilgai, ją visi saugosim ir prižiū-
rėsim, kad pažaisti parke galėtų ir visų jūsų, ir 
mano vaikai.“

Naujoji žaidimų aikštelė skirta vaikams nuo 
3 iki 12 metų. Ji išskirtinė ne tik savo išvaizda, 
bet ir funkcionalumu, panaudotomis medžia-
gomis. Aikštelėje vaikai rado daugiau nei 
dešimt įvairaus tipo įrenginių: žaliųjų kalnelių, 
čiuožyklų, pagamintų iš aplinkos poveikiui 
atsparios medienos. Aikštelės danga paga-
minta iš ruloninės vejos ir medienos mulčo. 
Čia pat įrengti poilsio suoliukai, apšvietimas, 
šiukšliadėžės.

Meras M. Sinkevičius padėkojo Jonavos 
miesto seniūnui Povilui Beišiui už aikštelės 
įrengimą ir įteikė jam simbolinį smėlio lai-
krodį, kuris, pasak mero, jau skaičiuoja laiką 
iki kitų pokyčių.

Laisvalaikio erdvių plėtra yra vienas savi-
valdybės prioritetų. Rajono valdžia koalicijos 
sutartyje numačiusi kasmet įrengti ne mažiau 
kaip po vieną naują vaikų žaidimų aikštelę. 
Skvere ateityje planuojama įrengti ir kitas 
laisvalaikiui skirtas erdves.

Molėtų rajono meras Saulius Jauneika (dešinėje) 
prie puošnių rudens ąsočių.
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ŽEMAIČIAI MĖGAVOSI DZŪKIŠKOMIS GĖRYBĖMIS
Vitana BRUČIENĖ

Rugsėjo 21 d. Alytaus rajono kolektyvai 
ir bendruomenės (nuotr.) atstovavo rajonui 
vieno seniausių Lietuvos miestų – Raseinių 
šventėje „Rudens bendrystės sodas“, kurios 
tema buvo „Smetoniška Lietuva“.

Alytaus rajono savivaldybės vadovai 
dėkoja kolektyvams, gražiai pristačiusiems 
rajoną tradicinėje Raseinių miesto šventėje. 
Joje Alytaus rajonui atstovavo Kančėnų ir 
Makniūnų sodžiaus bendruomenės, amati-
ninkai, koncertavo Punios liaudiškos muzikos 
kapela „Punelė“ ir Daugų vokalinis ansamblis 
„Vėrinys“. Rajono delegaciją į Žemaitijos 
miesto šventę lydėjo Alytaus rajono kultūros 
centro direktorė Eglė Sereičikienė.

Šventės „Smetoniška Lietuva“ dvasią 
atspindėjo tiek iš Dzūkijos atvykusių atli-
kėjų dainos, tiek ir apranga. Smetoniškų 
laikų aprangos stiliumi pasipuošė Kančėnų 
bendruomenė ir jos pirmininkė, savivaldy-
bės tarybos narė Monika Ražanauskienė, 
Makniūnų bendruomenės pirmininkė Dalė 
Baranauskienė. Alytaus rajono kiemelyje 
raseiniškiams pristatytos dzūkiškos bandos, 
pyragai, kiti tradiciniai patiekalai, miško 

gėrybės grybai ir spanguolės, amatininkų 
dirbiniai. Batsiuvys iš Krokialaukio Gediminas 
Stasys Paplauskas demonstravo, kaip gami-
namos šlepetės, kurias įsigijo ne vienas rasei-
niškis. Joms neatsispyrė ir Raseinių rajono 

meras Andrius Bautronis.
Raseinių savivaldybės vadovai apdova-

nojo Alytaus rajono atstovus šakočiais, patys 
paragavo iš Dzūkijos atvežtų valgių, apžiūrėjo 
amatininkų gaminius.

TAI BENT KURŠĖNIŠKIŲ JOMARKAS
Rita ŽADEIKYTĖ

Rugsėjo 21 d. Kuršėnų miesto Lauryno 
Ivinskio aikštėje vyko 8-asis Šiaulių rajono 
rudens gėrybių jomarkas. Pasidžiaugti užau-
gintu derliumi, pademonstruoti kūrybinę 
išmonę, pasižmonėti ir save parodyti susi-
rinko gausybė rajono gyventojų ir svečių. 
Šventės dalyviai džiaugėsi įsigytais pirkiniais, 
naujomis šventės erdvėmis ir kelias valandas 
vykusiais koncertais.

Gėrybių mugė šiemet buvo gausi sodi-
nukų, augalų, rankdarbių, tautodailininkų 

kūrinių. Šventės šeimininkai dalyviams 
padėjo susiorientuoti renginių ir reginių 
gausoje. Aikštėje vyko gausybė eduka-
cijų – nuo jaunimui skirtų piešinių iki Kuršėnų 
kūrybos namų žaidimų ir net surengtų 
linksmų tarakonų varžybų. Savivaldybės 
viešoji biblioteka kvietė nusifotografuoti 
prie skoningai įrengtos gėlių ir augalų sie-
nelės, mokė dekoruoti akmenukus guašu. 
Savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių 
amatų centras kvietė išbandyti audimo ir 
pynimo iš vytelių, o Visuomenės sveikatos 
biuras – stiprinti sveikatą.

Nuotaikingai ir sportiškai vyko ir Europos 
judumo savaitės renginys – dviračių žygis. Po 
dviračių žygio finišo buvo surengta loterija, 
kurioje laimėtas UAB „Baltik vairas“ dvira-
tis. Jomarko zoologijos sode buvo galima 
pamatyti vištų ir vištaičių, triušiukų, pelyčių 
ir peliukų iš Bertužių kaime ūkininkų Vaido 
ir Orintos Krasauskų įkurto zooparko „Raiba 
plunksna“, ūkininkų Neverdauskų įkurto 
Dargaičių zoologijos sodo alpakų, juodanosių 
avių. Buvo galima pajodinėti Naisių žirgyno 
žemaitukais.

Improvizuotose kavinėse nuo pat ryto 
kvepėjo gardžiais valgiais – kareiviška pačių 
kariūnų virta koše, Šelvėnų medžiotojų būre-
lio šiurpa, rūkyta žvėriena ir kt.

Su trenksmu ir gera nuotaika šventę 
pasveikino Kuršėnų baikeriai ir jų svečiai iš 
kitų miestų, baikerių kolonoje į šventę atva-
žiavo ir Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras 
(nuotr.), vis dažniau sutinkamas prisiekusių 
motociklininkų gretose.

Jomarko dalyvius pasveikino kuršėniškė 
Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima 
Baškienė, europarlamentaro Bronio Ropės 
padėjėja Daiva Puplauskienė, Šiaulių rajono 
savivaldybės administracijos direktorius 
Gipoldas Karklelis ir meras Antanas Bezaras. 
Mero padėkos ir savivaldybės išleisti fotogra-
fijų albumai „Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“ 
įteikti šventės rėmėjams ir organizatoriams.
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DARBAI  
Į DERLIAUS VAINIKĄ

Vytis KAUNAS

Kaip ir kasmet, rugsėjo pabaigoje Šalčininkų rajono gyven-
tojai susirinko į Derliaus šventę, sutraukusią gausų svečių 
būrį.

PAGERBTI DARBŠČIAUSIEJI
Šventė prasidėjo šv. mišiomis, kurias miesto parke aukojo vysku-

pas Arūnas Poniškaitis. Po pamaldų Derliaus šventę oficialiai atidarė 
Šalčininkų rajono meras Zdzislavas Palevičius. „Mūsų rajonas yra žem-
dirbių kraštas, todėl Derliaus šventė tapo mūsų kultūros dalimi. Jau 
daugelį metų mes puoselėjame šią puikią tradiciją kaip nuoširdžios 
padėkos mūsų žemdirbiams išraišką. Mes dėkojame Dievui ir mūsų 
rajono žmonėms už derlių, už darbą“, – kalbėjo meras, kviesdamas 
nuo kepalo atsilaužti gabalėlį duonos, simbolizuojantį dalijimąsi 
gerumu ir meile.

Pasidžiaugti metų derliumi, pasivaikščioti po spalvingus ir turtin-
gus seniūnijų kiemelius rugsėjo 22 dieną atvyko europarlamentaras 
Valdemaras Tomaševskis. Lenkijos nepaprastoji ir įgaliotoji amba-
sadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska perdavė Lenkijos premjero 
Mateuszo Moraweckio linkėjimus ir perskaitė Lenkijos Respublikos 
prezidento Andrzejaus Dudos sveikinimo laišką. Šventės proga šalči-
ninkiečius laišku pasveikino ir premjeras Saulius Skvernelis.

Šventėje tradiciškai pagerbti geriausi šių metų Šalčininkų rajono 
ūkininkai ir gražiausių sodybų šeimininkai. Už vietinių kaimo tradicijų 
išsaugojimą specialus prizas skirtas Sabinai ir Vladislavui Balkevičiams 
iš Rūdninkų.

SAVIVALDYBĖS VYKDOMI PROJEKTAI
Metų darbais ir pasiektais rezultatais patenkintas ir Šalčininkų 

rajono meras Z. Palevičius. „Nors šie metai buvo savivaldybių tarybų 
rinkimų metai, tai buvo geri metai. Ir šiais metais žmonės palaikė 
mūsų rinkimų programą, o tai reiškia, kad jie gerai įvertino jau pada-
rytus darbus, – sakė Šalčininkų rajono meras Z. Palevičius. – O darbų 
padaryta nemažai. Šiais metais baigėme atnaujinti Eišiškių Stanislovo 
Rapalionio gimnazijos „Vilties“ skyrių. Šias patalpas pritaikėme Eišiškių 
bendruomenės verslumui skatinti ir pramogoms. Šias patalpas atida-
rėme Derliaus šventės išvakarėse – rugsėjo 21 dieną. Atsižvelgdami 
į bendruomenės pageidavimus, bendruomenės centrą įkūrėme 
Poškonių mokyklos patalpose. Iš pagrindų rekonstravome Jašiūnų lop-
šelį-darželį „Žilvitis“. Modernizavome Šalčininkų Jano Sniadeckio gim-
nazijos patalpas. Čiužiakampyje rekonstravome senus Senelių globos 

namus ir pritaikėme juos asmenims, patyrusiems socialinę riziką. Be 
to, daug darbų dar vyksta. Rekreacijai pritaikomas Šalčininkų tvenkinio 
kraštovaizdis, asfaltuojami ir tvarkomi keliai, įrengiami dviračių takai. 
Taigi į Derliaus šventės vainiką savivaldybė tikrai turime ką įpinti.“

Meras pasidžiaugia ir vis labiau augančiu turistų skaičiumi. Tam 
įtakos turi savivaldybės rūpesčiu tvarkomi kultūros paveldo objektai. 
„Labai džiaugiamės, kad šiais metais Paulavos Respublikoje atstatėme 
ledainę. Tai antra tokia ledainė Lietuvoje. Joje bus įrengta krašto isto-
riją primenanti ekspozicija, čia bus rengiami edukaciniai užsiėmimai. 
Tvarkoma Vilkiškų medinio dvaro teritorija. Kitąmet bus pradėti ir 
vidaus darbai. Ten planuojame įrengti jaunimo centrą. Turistų skai-
čiaus padidėjimui įtakos turi ir Jašiūnų dvaro atstatymas, pareikalavęs 
labai daug savivaldybės vadovybės ir specialistų pastangų. Ateityje 
sieksime turizmo ir kultūros poreikiams pritaikyti greta esantį dvaro 
svirną, oficiną“, – planais pasidalija meras.

RAJONO VADOVŲ IR GYVENTOJŲ LŪKESČIAI
Savivaldybės planuose – darbai, kurie reikalingi kuriant rajono 

žmonėms kokybiškesnes gyvenimo sąlygas. Kaip teigia meras, labai 
tikimasi, kad didelę dalį gyventojų lūkesčių pavyks įgyvendinti pasi-
naudojant ateinančio ES paramos laikotarpio lėšomis. Labiausiai jų 
reikia vandentvarkos projektams įgyvendinti. „Rajono žmonės nori, 
kad į jų namus būtų tiekiamas vanduo, kad būtų įrengti nuotekų 
surinkimo tinklai. Tie darbai reikalauja didelių išlaidų, deja, kol kas 
parama šiems projektams sudaro tik 50 procentų. Kitą dalį turi dengti 
savivaldybės. Labai tikimės, kad ateinantis finansavimo laikotarpis bus 
palankesnis. To paties tikimės ir finansuojant kelių tvarkymą. Esame 
pasienio rajonas su gerai išvystyta logistika. Turime ne tik rajoninių, 
bet ir valstybinių kelių, kuriems labai reikalingas remontas. Remontas 
būtinas keliams Eišiškės–Pirčiupiai, Eišiškės–Šalčininkai ir kitiems. Be 
to, turime labai daug žvyrkelių, kuriuos reikia nuolatos tvarkyti. Šie 
darbai taip pat reikalauja daug lėšų, tad ir šiems darbams yra reika-
linga parama“, – gyventojams labiausiai rūpimas problemas, kurioms 
reikėtų ES paramos lėšų, vardija meras.

Rajono meras pažymi, kad Šalčininkų rajonas yra gana jaunas, o 
gyventojų skaičius išlieka stabilus. Kai kuriose gyvenvietėse, kaip 
Šalčininkuose ar Jašiūnuose, gyventojų skaičius didėja. Tai, be abejo, 
neatsiejama nuo savivaldybei kylančių iššūkių. Pirmiausia pasigen-
dama gerai apmokamo darbo vietų. „Visada ir visur ieškome galimy-
bių pritraukti investicijas. Bendradarbiaujame su centrine valdžia ir 
labai tikimės jos paramos ir pagalbos. Tikrai neatsisakysime laisvosios 
ekonominės zonos ar pramoninio parko steigimo idėjos ir stengsimės, 
kad vienas šių mūsų problemų sprendimų būtų įtrauktas į Vyriausybės 
planus, – pabrėžia meras ir tęsia. – Be abejo, turime ir daugiau iššū-
kių. Tai ir socialinių problemų sprendimas, ir švietimo finansavimas, 
ir socialinio būsto plėtra, ir jau minėta vandentvarka, kelių remontas. 
Visos šios sritys yra svarbios tenkinant gyventojų lūkesčius. O visa tai 
reikalauja nemažų lėšų, kurių nuolat ieškome.“

Rajono meras Zdzislavas Palevičius pakviečia šventės svečius, tarp kurių ir JAV 
ambasados atstovė, atsilaužti duonos nuo bendrystę simbolizuojančio kepalo.

Dainų ir šokių  ansamblio „Lietuva“ reveransas šalčininkiečiams.
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PARODA „KROATIJA IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO“
Rūta AVERKIENĖ

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdves papuošė 
įspūdingos fotografijos. Čia Kroatijos Respublikos ambasadorius 
Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas atidarė kroatų menininko Davoro 
Rostuharo fotografijų parodą „Kroatija iš paukščio skrydžio“. Dvidešimt 
trys didelio formato ir ryškaus kolorito nuotraukos taikliai nusako 

Kroatijos gamtos ir architektūros grožį. „Manau, kad nuotraukos – 
geriausias būdas pristatyti savo šalį. Šios fotografijos keliauja po visą 
Lietuvą, nes mūsų tikslas – lietuvius artimiau supažindinti su Kroatija ir 
paskatinti ją aplankyti. Kai bent šiek tiek esi susipažinęs su šalimi, nuvy-
kus į ją lengviau bendrauti su žmonėmis. Užmezgus kultūrinius ryšius, 
galima vystyti verslo ir kitus ryšius. Kai šalys pradeda bendradarbiauti, 
tada ir politiniai santykiai tarp šalių įgauna kitą kokybę, – pristatyda-
mas parodą kalbėjo ambasadorius. – Šį projektą galima palyginti su 
Mariaus Jovaišos „Neregėta Lietuva“. Mūsų šalys turi nemažai pana-
šumų ir nemažai skirtumų. Man, kaip ambasadoriui, Lietuva nėra tik 
didieji miestai. Ji yra kiekvienoje gyvenvietėje, todėl noriu susipažinti 
su kuo daugiau miestelių. Tikiuosi, kad ši pažintis tęsis ir mes Varėnoje 
galėsime pristatyti dar ne vieną kultūros projektą.“

„Kroatija iš paukščio skrydžio“ – tai projektas, kuriam medžiaga 
buvo rinkta septynerius metus, nuo 2007 iki 2014 metų. Prestižinis 
„National Geographic“ žurnalas suteikė projektui savo prekės ženklą.

Varėnos rajono meras Algis Kašėta, dėkodamas Kroatijos ambasa-
doriui už fotografijų parodą ir įteikdamas jam padėką, pažymėjo, kad 
ambasadorius puikiai reprezentuoja savo šalį. „Mes taip pat norime, 
kad kroatai daugiau sužinotų apie Lietuvą ir Varėną. Mūsų kraštą 
puikiai pristato Grybų šventė, tad kviečiu jus šiemet joje dalyvauti, o 
ateinančiais metais į šventę kviečiu atsivežti ir kurios nors Kroatijos 
savivaldybės atstovus. Varėna ir Kroatija turi panašumų – išsaugotą 
gražią gamtą ir etnokultūrą, tad manau, kad su kuria nors jūsų šalies 
savivaldybe galėtume užmegzti ir bendradarbiavimo ryšius“, – kvietė 
meras. Parodos atidaryme šventinę nuotaiką sukūrė Irmanto Čepaičio 
atliekami kūriniai.

KULTŪRA YRA TAI, KAS PADEDA SUSIKALBĖTI
Bistrampolio dvare, Panevėžio rajone, šalies savivaldybių kultūros 

darbuotojai dalyvavo renginyje, skirtame Lietuvos regionų kultūros 
kaitos gairėms aptarti. Jo dalyvius pasveikino kultūros viceministrė 
Gintautė Žemaitytė. Viceministrė pažymėjo, kad baigiasi pirmieji 
metai, kai įgyvendinama Kultūros ministerijos parengta Tolygios kultū-
rinės raidos programa ir visoje šalyje veikia regioninės kultūros tarybos. 
„Regionams suteikta teisė ir atsakomybė patiems atsirinkti kultūros 
ir meno projektus, kurie plėtojami savivaldybėse. Tai svarbus pokytis 
kultūros valdyme, kuriuo siekiame užtikrinti kultūros prieinamumą ir 
jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir 
mažesnių miestelių, stiprinti vietos kultūrinį identitetą“, – sakė vicemi-
nistrė G. Žemaitytė. Ji pristatė pagrindines ministerijos darbo grupės 
parengto Kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto nuostatas, 
pažymėjo, kad būsimo įstatymo tikslas – nustatyti bendruosius kultū-
ros politikos principus, sukurti horizontalų kultūros srities teisinio regu-
liavimo mechanizmą, aiškiai apibrėžti kultūros politiką formuojančių ir 
įgyvendinančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį. 
Pasak G. Žemaitytės, įgyvendinant įstatymo nuostatas bus svarbu 
paskatinti regionuose aktyviau veikti nevyriausybinį kultūros sektorių, 
kuris galėtų lygiavertiškai bendradarbiauti kultūros lauke, nes yra labai 
svarbu palaikyti šiandieninę demokratišką kultūros gyvenimo formą.

Viceministrė taip pat pasidžiaugė sparčiai augančia Kultūros paso 
pasiūla – moksleiviai kartu su mokytojais visoje Lietuvoje jau gali 
rinkti beveik du tūkstančius kultūros paslaugų, kurias aktyviai siūlo ir 
kultūros įstaigos regionuose. G. Žemaitytės teigimu, regionų kultūri-
niam gyvybiškumui taip pat svarbi neseniai ministerijos patvirtinta 
Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija.

Padėkota savivaldybių kultūros darbuotojams už bendrą darbą, 
įsitraukimą rengiant ministerijos dokumentus, aktyvų dalyvavimą 
įvairiose darbo grupėse, kartu sprendžiant bendrus centrinės ir vie-

tos valdžios klausimus. „Kultūra yra tai, kas padeda susikalbėti visais 
lygiais, ji skatina žmonių bendrystę, stiprina vietos bendruomenes, 
leidžia žmonėms būti toje pačioje erdvėje ir skatina į ją sugrįžti“, – sakė 
G. Žemaitytė.

Seminarą Lietuvos regionų kultūros kaitos gairėms aptarti organi-
zavo Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio rajono švietimo cen-
tras, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“.

Kultūros ministerijos inf.

Bistrampolio dvare regionų kultūros kaitos gaires aptarė šalies savivaldybių 
kultūros darbuotojai.

Varėnos rajono meras Algis Kašėta (kairėje) ir  
Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas.
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MERŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖSE 
AMERIKOS VALSTIJOSE

Roma SINKEVIČIŪTĖ

JAV ambasados ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų Valstybės departamento kvietimu 
rugsėjo 4–14 dienomis Prienų rajono savi-
valdybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu 
su dar septynių Lietuvos savivaldybių merais, 
tarp kurių buvo ir Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, 
ir dviem savivaldybių tarnautojais dalyvavo 
stažuotėje Jungtinėse Amerikos Valstijose. 
JAV Valstybės departamentas tokią stažuotę 
organizavo pirmą kartą. Stažuotės organiza-
toriai pasirūpino visomis kelionės išlaidomis 
ir turininga programa. Šios stažuotės tikslas – 
supažindinti Lietuvos savivaldos atstovus su 
geriausia JAV savivaldybių ir viešojo adminis-
travimo institucijų praktika.

Prienų rajono meras pabrėžė, kad 
suplanuota programa buvo labai inten-
syvi: organizuotos išvykos į Vašingtoną, 
Detroitą (Mičiganas), Džeksonvilį (Florida), 
surengti susitikimai Lietuvos ambasadoje, 
DC Transporto departamente, Džordžtauno 
universitete ir kitur, dalyvauta paskaitose, 
diskusijose, aplankytos bibliotekos, mokslo 
institucijos ir pan.

Vašingtone Lietuvos delegaciją oficialiai 
priėmė JAV Valstybės departamento darbuo-
tojai. Susitikime buvo išklausytas pranešimas 
apie federalizmą, apžvelgta JAV Vyriausybės 
sistema, jos decentralizuotas pobūdis ir 
sprendimų priėmimo procesas, kylantis iš šios 
sistemos. „Įdomu tai, kad kiekviena valstija 
turi savo įstatymus ir jie gerokai skiriasi. Taip 
pat įspūdį daro gilios konstitucinės tradicijos. 
Konstitucijai yra daugiau kaip 200 metų, bet 
tik 27 kartus atlikti pakeitimai. Pabrėžiama, 
kad įstatymai turi būti patys palankiausi 
žmogui, kad viena valdžia neuzurpuotų kitos. 
Teigiama, kad iniciatyva turi kilti iš žmonių, o 
ne iš valdininkų. Nors diskusijų, ginčų vyksta 
ir ten: vyrauja dvi partinės sistemos, tačiau 
žmonių vertinimai labai skiriasi“, – pasakojo 
meras.

Vašingtonas nustebino ir dėmesiu vietos 
ūkininkams. Pasak mero, šeštadieniais viena 
gatve eismas būna uždarytas, nes joje ūki-
ninkai prekiauja savo išauginta ir pagaminta 
produkcija. Žmonės bendrauja, pramogauja. 
A. Vaicekausko teigimu, daug įspūdžių 
paliko Detroite praleistos trys dienos. Atrasta 
daug sąsajų ir su mūsų šalimi. Šis Amerikos 
didmiestis kažkada buvo vienas turtingiausių 
ir turėjo 2 mln. gyventojų – šiandien Detroite 
gyvena apie 700 tūkst. gyventojų. Miesto 
variklis buvo automobilių pramonė. Kilus 
finansinei krizei, įmonė bankrutavo, gyven-
tojai liko be darbo, tad dauguma išvažiavo 
kitur. Nors miestas vėl atgyja, kyla pramonė, 

pasekmės išlikusios – daug tuščių pramoni-
nių pastatų, privačių namų.

Kaip teigė meras, naudinga buvo ir dis-
kusija su Mičigano viešosios politikos lygos 
darbuotojais. Buvo diskutuojama apie skurdo 
mažinimą, mažas pajamas gaunančių gyven-
tojų naujos ekonomikos įgūdžių skatinimą, 
darbo ir ekonominių galimybių visiems 
kūrimą, savivaldybės būsto strategijos plėtrą. 
Detroite įvyko susitikimas su Lietuvos garbės 
konsulu Džefu Nelsonu, daug prisidėjusiu 
prie Lietuvos ir ypač Vilniaus žinomumo 
didinimo, rengusiu tarptautinius mokymus. 
Lietuvos delegaciją nudžiugino lietuviškos 
atributikos gausa. Amerikietišką kultūrą 
galima buvo pajausti apsilankius beisbolo 
varžybose, vykusiose 40 tūkst. vietų turin-
čioje arenoje.

Džeksonvilyje Lietuvos savivaldybių 
merai lankėsi Neįgaliųjų paslaugų skyriuje, 
susipažino su parama neįgaliųjų teisėms, 
vietos lygmens parama ekonomikos ir verslo 
plėtrai, aplinkos pritaikymu neįgaliesiems. 
Problemos, su kuriomis susiduriama aplan-
kytoje šalyje (diskriminacija, užimtumas, 
neįgaliųjų transportavimas, paslaugų prieina-
mumas), panašios tiek Prienų savivaldybėje, 
tiek visoje Lietuvoje, ir jas stengiamasi spręsti.

Mero A. Vaicekausko pastebėjimu, JAV 
daug žmonių savanoriauja: padeda neįga-
liems, senyviems žmonėms, kad jie galėtų 
gyventi visavertį gyvenimą.

Džeksonvilyje taip pat vyko susitikimai su 
Antikorupcijos, etikos, žmogaus teisių gynimo 
tarnybos, Prekybos rūmų, Ekonominės plė-
tros agentūros vadovais, išklausyti įdomūs 

pranešimai, pasidalyta patirtimi. Pasak mero, 
teko palyginti ir viešųjų pirkimų, lygių galimy-
bių, korupcijos veikimo sistemas. Liko įspūdis, 
kad kai kurios Lietuvoje gal ir pranašesnės, 
dažnai dėl to, kad naujai sukurtos, integravus 
sėkmingus kitų šalių pavyzdžius. „Kalbant apie 
korupciją, įstrigo viena sąvoka apie piliečių 
korupciją: piliečių korupcija – tokia būsena, 
kai išsilavinę, mąstantys, turintys įvairių kom-
petencijų žmonės yra neaktyvūs, nedalyvauja 
rinkimuose, nesirūpina ir nesidomi procesais, 
kurie vyksta jų krašte. Mėgstamas vietos 
atstovų, su kuriais bendravome, posakis: „Ir 
maža grupė atkaklių, mąstančių piliečių gali 
pakeisti pasaulį“, – prisiminimais pasidalijo 
meras.

Apibendrindamas kelionę į JAV, meras 
A. Vaicekauskas pabrėžė, kad išvyka buvo 
naudinga – pasisemta patirties, pasida-
lyta savąja. Buvo galimybė papasakoti, 
kuo išskirtinis Prienų kraštas. Nudžiugino 
Lietuvos ambasados Vašingtone pastangos, 
kad Lietuvos verslininkai rastų partnerių 
Amerikoje. Sužavėjo amerikiečių nuoširdu-
mas: jie parodo ne tik tai, kas gražu ir pažangu 
jų krašte, bet ir problemas, skaudulius.

Įsimintinas liko susitikimas su Džeksonvilio 
JAX rūmų aljanso nariais. JAX aljansą sudaro 
visų sektorių (smulkiojo, vidutinio ir stambaus 
verslo) lyderiai, kurie komitetuose rengia dis-
kusijas, teikia pasiūlymus, bendradarbiauja 
su sprendimus priimančiomis institucijomis 
dėl verslui palankios politikos, kuri paskatina 
ir palaiko atsakingą ekonomikos augimą. 
„Svajoju, kad ir pas mus būtų tokia aktyvi 
organizacija“, – sakė meras.

Lietuvos savivaldybių atstovų delegacija JAV.
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VACLOVAS ANDRULIS:
„DĖMESYS KULTŪROS OBJEKTAMS NESUMAŽĖJO“

Barbora GAUDUTĖ

Rugsėjo 21 dieną, minint Europos kul-
tūros paveldo dieną, Kelmėje atidengtas 
paminklas Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui 
Vladui Putvinskiui-Pūtviui. Kelmės rajone, 
Šilo Pavėžupyje, gyvenęs žymus tuometis 
visuomenės ir kultūros veikėjas, rašyto-
jas, knygnešys V. Putvinskis 1919 m. kartu 
su bendraminčiais įkūrė Lietuvos šaulių 
sąjungą, 1919–1922 m. buvo jos pirminin-
kas. Tad kartu buvo paminėtas ir Lietuvos 
šaulių sąjungos atkūrimo 30-metis. Paminklo 
atidengimo iškilmėse kalbėjo krašto apsau-
gos ministras Raimundas Karoblis, Seimo 
narys Audronius Ažubalis, kiti svečiai. 
Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas 
Andrulis Lietuvos šaulių sąjungą jos atkū-
rimo 30-mečio proga apdovanojo padėkos 
raštu už Vlado Putvinskio-Pūtvio atminimo 
įamžinimą ir jo idėjų propagavimą. Paminklo 
autorius – V. Putvinskio anūkas architektas 
Stasys Pūtvis. „Lietuvos šaulių sąjunga akty-
viai prisideda puoselėjant pilietiškumą ir 
patriotizmą rajone. Džiaugiamės Šaukėnų 
Vlado Pūtvio-Putvinskio vardu pavadin-
tos gimnazijos jaunųjų šauliukų veikla. 
Ir paminklas pastatytas Šaulių sąjungos 
iniciatyva“, – teigia Kelmės rajono meras. 
V. Putvinskis-Pūtvis palaidotas Kelmės 
kapinėse.

PAVELDAS – TURTAS IR NAŠTA
Kelmės rajonas labai turtingas kultūros 

paveldo objektų. Miesto pasididžiavimas – 

atgimęs Gruževskių šeimos dvaras, kuriame 
įsikūręs Kraštotyros muziejus. Jame prista-
toma ne tik Kelmės krašto, bet ir tolimos 
apačių genties istorija. Turistų ir piligrimų 
keliai veda į Tytuvėnuose atgimusį bažnyčios 
ir vienuolyno ansamblį. Vis daugiau Lietuvos 
ir užsienio šalių turistų suranda Kražius, 
Užventį, Šaukėnus. „Ir galiu tik pasidžiaugti, 
kad dauguma objektų yra sutvarkyti arba jau 
baigiami tvarkyti, – pabrėžia Kelmės rajono 

meras V. Andrulis. – Labai malonu, kad ir 
ankstesnieji vadovai labai daug dėmesio 
skyrė kultūros paveldui, o mes tuos darbus 
tęsiame.“

Nors po savivaldybės rinkimų pasikeitė 
nemažai tarybos narių, o kartu su rajono 
meru dirba naujas mero pavaduotojas ir savi-
valdybės administracijos vadovai, dėmesys 
kultūros paveldo objektams nesumažėjo.

„Norėjome pabaigti tvarkyti prieš kelerius 
metus gaisro nusiaubtą Tytuvėnų vienuolyno 
ansamblį. Tarybos nariai pritarė šių darbų 
tąsai. Ir jau šiais metais ansamblis bus visiškai 
atstatytas, o kitais metais prie jo sutvarkyti 
ir tvenkiniai. Tad atvykus kitais metais bus 
galima išvysti visiškai kitokį vaizdą“, – kitais 
metais iš naujo atrasti Tytuvėnus kviečia 
meras.

Kultūros paveldo objektams atstatyti 
naudojamos ES, Norvegijos finansinių 
mechanizmų ir kitų fondų lėšos, bet neiš-
vengiamas ir rajono savivaldybės biudžeto 
prisidėjimas.

„Be savivaldybės prisidėjimo ir rūpesčio 
jokie kultūros paveldo objektų tvarkymo 
darbai nejudėtų, – sako V. Andrulis. – Tačiau 
manau, kad esama kultūros paveldo apsau-
gos politika yra taisytina. Kartais savivaldy-
bės, įtraukiant objektus į saugomų kultūros 
paveldo objektų sąrašus, esame paliekamos 
nuošalyje. Tai padaro valstybė, o visa objekto 
tvarkymo ir priežiūros našta uždedama 
savivaldybėms. Ir jei yra griūnančių paveldo 
objektų, baudos skiriamos savivaldybei. 

Alytaus miesto meras 
Nerijus Cesiulis.

Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis: „Valstybė vertingiems objektams išsaugoti turėtų skirti daugiau dėmesio.“

Tytuvėnų bažnyčios ir po gaisro prikelto vienuolyno ansamblis.
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Manau, tai neteisinga. Jei valstybė mato, kad 
tas objektas turi būti saugomas, ir įtraukia 
į sąrašus, turėtų būti skiriamos ir lėšos jam 
sutvarkyti.“

Konkretus kelmiškių pavyzdys – Tytuvėnų 
bibliotekos pastatas. Anksčiau jis nebuvo 
įtrauktas į saugomų paveldo objektų sąrašus, 
tad Kelmės rajono savivaldybė planavo jo 
vietoje pastatyti naujus kultūros namus. Jau 
buvo parengtas ir projektas. „Tačiau po kelių 
žmonių kreipimosi pastatas buvo įrašytas į 
saugomų objektų sąrašus. Tai sustabdė mūsų 
projekto vykdymą. Dabar, kai kreipiuosi į 
Kultūros vertybių apsaugos departamentą 
dėl lėšų šiam objektui atstatyti, nesulaukiame 
jokios finansinės paramos“, – padėtį apibū-
dina meras.

Jo manymu, valstybė vertingiems objek-
tams išsaugoti turėtų skirti daugiau dėmesio 
ir jų išsaugojimo nepalikti vien savivaldy-
bėms. „Savivaldybėms, turinčioms labai daug 
saugomų objektų, tai didžiulė finansinė 
našta, – pažymi V. Andrulis. – Savivaldybės 
esame paliktos prašytojomis skirti lėšų kultū-
ros paveldui tvarkyti.“

Mero teigimu, saugant paveldą nerei-
kėtų griebtis ir visų objektų iškart. Reikėtų 
atsirinkti tuos objektus, kuriuos būtina 
tvarkyti pirmiausia. Kartais savivaldybei 
kelia abejonių ir finansuoti tinkamų projektų 
atrinkimas.

INVESTICIJŲ NAUDA
Per pastaruosius ketverius metus Kelmės 

rajone į kultūros paveldo objektus inves-
tuota 1,8 mln. eurų. Per šiuos metus kartu 
su paramos fondų lėšomis bus investuota 
apie milijoną eurų,. „Manau, kad įdėtos 
lėšos į kultūros paveldo objektus niekada 
tiesiogiai nesugrįš. Tai utopija. Tačiau juose 
įsikūrusių įstaigų gaunamos pajamos palen-

gvina savivaldybei naštą saugant kultūros 
paveldą. Kad ir buvusi Kražių kolegija. Joje 
įsikūręs Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 
kultūros centras vykdo labai įvairią veiklą 
ir dalį išgyvenimui reikalingų lėšų užsi-
dirba. Didelė našta savivaldybei nebėra ir 
Tytuvėnų kultūros paveldo objektai. Tačiau 
galvodami apie šiuos objektus pirmiausia 
turime galvoti ne apie investicijų grąžą, 
o apie savo krašto istorijos išsaugojimą. 
Prisimenu, kai ėmėmės tvarkyti buvusios 
Kražių kolegijos pastatą, tada dirbau Kražių 
seniūnijos seniūnu, teko išklausyti labai įvai-
rių nuomonių. Buvo teigiančių, kad pastato 
atstatinėti nereikia, kad tai nereikalingos 
išlaidos. Ir kas įdomu, dabar, kai pastatas 

sutvarkytas, savo svečiams jį labai noriai 
rodo ir tie, kurie teigė, kad tai nereikalin-
gos išlaidos. Jei mes netvarkysime paveldo 
objektų, ką paliksime ateinančioms kar-
toms? Kai sutvarkyti šie objektai, visai kitoks 
ir rajono vaizdas. Kelmės rajono savivaldybė 
turime nemažai partnerių iš įvairių šalių, 
ir atvykusios delegacijos džiaugiasi mūsų 
krašto istoriją primenančiais objektais, 
neretai teiraujasi, už kokias lėšas mes juos 
tvarkome ir prižiūrime, – kalba V. Andrulis. – 
Apskritai juos žavi tai, kad mes dar esame 
išsaugoję savo senąsias dainas, šokius, kad 
tą palikimą perima mūsų jaunimas. Nereta 
delegacija pabrėžia, kad jų šalyje etnokul-
tūra – gana primirštas dalykas.“

Kelmėje atidengtas paminklas Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui.

EUROPOS PAVELDO DIENĄ – 
PASIVAIKŠČIOJIMAS PO SIMNĄ

Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį Alytaus rajono savivaldybė orga-
nizuoja Europos paveldo dienoms skirtus renginius ir pristato vis kitą 
jo sritį. Šiemet rugsėjo 20 d. Simne vyko pažintinis pasivaikščiojimas ir 
viktorina „Kultūros paveldas Simne: pažink ir pramogauk“.

Simnas yra viena anksčiausiai Užnemunėje atsiradusių gyvenvie-
čių. Neatsitiktinai miesto istorinė dalis yra įtraukta į Kultūros vertybių 
registrą, tačiau jame yra ir daugiau kultūros paveldo objektų, istorinių 
pastatų. Juos ir aplankė pažintinio pasivaikščiojimo dalyviai.

Apie Europos paveldo dienas, jų istoriją susirinkusiesiems papasa-
kojo savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Vytenis 
Skendelis, su įdomiausiomis Simno miesto vietomis, istorijos faktais 
supažindino Simno gimnazijos moksleiviai ir Alytaus turizmo informa-
cijos centro vyr. specialistė Birutė Malaškevičiūtė.

Pažintinio pasivaikščiojimo po Simną dalyviai aplankė ir išgirdo 
pasakojimus apie miesto istorinį centrą, sinagogą, Lietuvos partizanų 
kapus, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią ir joje esančias 
vertybes.

Renginio pabaigoje bažnyčioje vyko viktorina, buvo užduodami 

klausimai apie pasivaikščiojimo metu aplankytus objektus, Simno 
miesto istoriją, Europos paveldo dienas. Teisingai į juos atsakiusieji 
namo iškeliavo su laimėtais įvairiais suvenyrais ir leidiniais.

Vitana BRUČIENĖ
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PASVALIEČIŲ APKLAUSA PARODĖ –
MIESTO GIMTADIENIS REIKALINGAS!

Justė BRIGĖ

Rugsėjo 20–21 d. Pasvalys šventė 522-
ąjį gimtadienį ir sulaukė net arti šimto 
svečių iš miestų partnerių ir aplinkinių 
savivaldybių. Švenčiant gimtadienį 
Pasvalio rajono meras Gintautas Gegu-
žinskas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį su Bauskės savivaldybės meru 
Arnoldu Jatnieku.

SUGRĮŽO BALTOJI VAKARIENĖ
Pasvalio gimtadienis prasidėjo šimtus 

pasvaliečių ir svečių sutraukusia „Klasikos 
vakariene su džiazo prieskoniais“. Išties pas-
valiečiams ji jau nebėra naujiena. Prieš dvejus 
metus vykusi pirmoji baltoji vakarienė buvo 
sutraukusi per 500 dalyvių. Į šių metų vaka-
rienę susirinko per 800 žmonių. Kitaip negu 
ankstesniais metais, šių metų šventės scena-
rijus buvo aptartas su gyventojais. Pasigirdus 
įvairioms nuomonėms dėl rengiamų švenčių 
reikalingumo, Pasvalio rajono kultūros dar-
buotojai šią vasarą atliko gyventojų apklausą, 
ar tokia šventė pasvaliečiams reikalinga. 
Apklausos rezultatas buvo vienareikšmis: 
šventė reikalinga.

Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimą, 
buvo rengiama ir baltoji vakarienė – pas-
valiečiai suskubo rezervuoti vietas gerokai 
anksčiau prieš šventę.

Kartu su pasvaliečiais baltojoje vakarienėje 
dalyvavo delegacijos iš Čokhataurio (Sakart-

velas), Žoru (Lenkija), Drangedalo (Norvegija), 
Lievino (Prancūzija), Obernkircheno (Vokie-
tija). Su vienais partneriais pasvaliečiai tik 
mezga bendradarbiavimą, o su kitais, kaip 
Lievino ir Iecavos savivaldybėmis, bendrystė 
žengia į trečią dešimtmetį. Į antrą dešimtmetį 
įkopė ir bendradarbiavimas su Čokhataurio 
savivaldybe. „Be abejo, didžiausias šio ben-
dradarbiavimo veiklos baras yra kultūra, nors 
su kaimynais latviais pereiname ir prie ben-
drų projektų, finansuojamų pagal Latvijos 
ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 
programą, įgyvendinimo. Projektus įgyvendi-
name ne tik su tomis Latvijos savivaldybėmis, 
su kuriomis esame pasirašę bendradarbia-
vimo sutartis, bet ir su kitomis“, – pabrėžia 
rajono meras G. Gegužinskas.

PAGERBTI NUSIPELNIUSIEJI
Antroji diena buvo lydima įvairių renginių. 

Rytas prasidėjo iškilminga karių rikiuote ir 
Karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymu. 
O tuo metu rajono tarybos nariai ir sve-
čiai rinkosi į Pasvalio krašto muziejų, kur 
vyko iškilmingas rajono tarybos posėdis. 
Pagerbti pasvaliečių atvyko Pakruojo rajono 
meras Saulius Margis ir mero pavaduotojas 
Virginijus Kacilevičius, Joniškio rajono mero 
pavaduotoja Vaida Aleknavičienė. „Dalis sve-
čių po iškilmingo posėdžio išvyko į Biržus, kur 
vyko pietų Latvijos ir šiaurės Lietuvos regionų 
Baltų vienybės diena. Į šį renginį vyko ir pas-
valiečių delegacija, o Bauskės savivaldybė 
bendradarbiavimo sutartį pasirašė ir su Biržų 

rajonu“, – sako rajono meras G. Gegužinskas. 
Jo teigimu, sėkmingas keturių šiaurės Lietu-
vos ir keturių pietų Latvijos rajonų projektas 
padeda vieniems kitus geriau pažinti, o 
visuomenei pristato šio regiono turistinius 
išteklius.

Iškilmingą tarybos posėdį pradėjęs rajono 
meras priminė garbingą miesto istoriją. Juk 
su Pasvaliu siejasi ne vienas Lietuvos isto-
rijai svarbus faktas. 1557 metų rudenį čia 
buvo pasirašyta vadinamoji Pasvalio taika. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis Žygimantas 
Augustas priėmė Livonijos magistro Vilhelmo 
Fiurstenbergo atsiprašymą ir sutarė bendrai 
kovoti su kylančia Maskvos grėsme. Livonija 
pateko Lietuvos įtakon. „Dabar tai mums pri-
mena Pasvalio krašto garbės piliečio dr. Prano 
Kiznio dėka pastatytas paminklas Lietuvos 
didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui 
Žygimantui Augustui“, – pabrėžė meras.

Du Pasvalio krašto šviesuoliai – Jonas 
Vileišis ir Kazimieras Bizauskas – savo para-
šais patvirtino 1918 metų vasario 16 dienos 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. „Laisvę 
ginklu apgynė savanoriai kaimo vyrai, 
1919–1920 metais stoję į kovą su bolševi-
kais, bermontininkais ir kitais, kurie puolė 
mūsų valstybę, – istorinius faktus priminė 
meras. – Pasvalio apylinkėse, kur frontui 
vadovavo generolas Kazys Ladyga, nuožmūs 
mūšiai vyko su plėšikaujančiais bermonti-
ninkų būriais. Kovose su bolševikais pasižy-
mėjo legendinis Joniškėlio partizanų „mirties 
batalionas“. Tai jis išvadavo visą šiaurės Lietuvą 

Pasvalio tarybos nariai ir svečiai po iškilmingo posėdžio.
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ir įkūrė „Joniškėlio respubliką“ – unikalų 
administracinį vienetą. Garbingą bataliono 
misiją pratęsė iš jo išaugęs 9-asis pėstininkų 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkas. Šiemet 
paminėtas Joniškėlio respublikos šimtmetis ir 
rekordinės 1055 metrų ilgio Lietuvos vėliavos, 
kurios iniciatorius yra Pasvalio krašto garbės 
pilietis Seimo narys Antanas Matulas, neši-
mas. Šią šventę apsilankymu pagerbė prezi-
dentas Gitanas Nausėda“, – kalbėjo meras.

METAI BUVO GERI
Po kelių dienų įžengsime į paskutinį 

2019 metų ketvirtį, o Pasvalio rajono meras 
tvirtina, kad šie metai buvo geri, nes užbaigta 
arba baigiama nemažai pradėtų darbų. 
„Užbaigta bene trejus metus trukusi Biržų 
gatvės rekonstrukcija. Rekonstruotas biblio-
tekos pastatas. Pradėtos statyti Krašto muzie-
jaus saugyklos. Atidarytas Joniškėlio tiltas. 
Pradėtas Joniškėlio miesto tvarkymas. Baigti 
įrengti Joniškėlio ir Saločių stadionai“, – dar-
bus vardija meras.

Tačiau šie darbai, kaip teigia meras, tik 
dalis tų, kurie reikalingi rajono gyventojams, 
todėl labai viliasi, kad ateinančiu ES paramos 
laikotarpiu bus labiau orientuojamasi į regio-
nus. „Žmonės nori, kad ir jie galėtų naudotis 
vandentiekiu, nuotekų surinkimo sistema. 
Labai skaudi vieta yra keliai, ir valstybė turėtų 
labiau pasirūpinti, kad ir kaimo gyventojai 
turėtų gerą susisiekimą“, – lūkesčiais pasida-
lija meras.

Visą dieną mieste šurmuliavo renginiai. 
Vyko ekslibrisų parodos, robotikos pristaty-
mai, amatininkai ir tautodailininkai kvietė 
į mugę, išsirikiavę rajono aludariai kvietė 
paragauti jų pagaminto alaus ar giros. „Mes 
neskatiname nesaikingo gėrimo, mes tik 
norime parodyti, kad alus – šio krašto kuli-
narijos paveldas“, – tvirtino vienas šalia kito 
išsirikiavę aludariai.

Po įvairių koncertų, susitikimų ir apdova-
nojimų gimtadienis baigėsi fejerverkais. Jie 
irgi gimtadienio programoje atsirado gyven-
tojų pageidavimu. Pastarieji trys Pasvalio 
gimtadieniai buvo vainikuojami upe pluk-
domomis degančiomis šiaudinėmis skulp-
tūromis ir teatralizuotu ugnies reginiu, kitais 
metais gimtadienio šventę užbaigė lazerių 
piešiniai ant vandens pagal skambančią 
muziką. O šiais metais pasvaliečiai pageidavo 
fejerverkų.

Kariūnų padėka ir ordinai įteikti Pasvalio rajono merui 
ir mero pavaduotojui.

 Rajono meras Gintautas Gegužinskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su latviais. 
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IŠSKIRTINIS PROJEKTAS DRUSKININKŲ 
ŠEIMOMS PRADEDA ANTRĄJĮ SEZONĄ

Laimutis GENYS

Druskininkuose gyvenančios šeimos turi 
unikalią galimybę, padedamos kvalifikuotų 
specialistų, spręsti tarpusavio bendravimo, 
ryšių su vaikais harmonizavimo ir kitus kie-
kvienai šeimai aktualius klausimus. Per pir-
muosius projekto metus jame dalyvavo per 
400 druskininkiečių.

Jau antrus metus vyksta projektas 
„Kompleksinės paslaugos Druskininkų savi-
valdybės šeimoms“, kurio tikslas – įgalinti 
šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir gauti 
kompleksiškai teikiamas paslaugas. Kiekviena 
šeima, gyvenanti Druskininkų savivaldybėje, 
gali prisijungti prie projekto veiklų. Šis pro-
jektas išskirtinis tuo, kad yra skirtas visoms 
šeimoms, nepriklausomai nuo statuso visuo-
menėje, profesijos, vaikų skaičiaus šeimoje.

Projektą vykdo Druskininkų savivaldybė 
kartu su partneriais: asociacija „Druskininkų 
šeimos paramos centras“ ir visoje Lietuvoje 
savo išskirtine ir puikia kompetencija pasi-
žyminčiomis viešosiomis įstaigomis „Kitokie 
projektai“ ir „Paramos centras vaikams“.

Kaip teigė šio projekto koordinatorė 
Laura Gardziulevičienė, per beveik pusantrų 
metų, kai įgyvendinamas šis projektas, jo 
teikiamomis galimybėmis pasinaudojo per 
400 druskininkiečių.

„Teikiant paslaugas labai svarbu yra konfi-
dencialumas ir empatija. Tai principai, kurių 
laikomasi šiame projekte. Kiekvienas žmogus 
turi jaustis saugus ir išklausytas. Projekto 

dalyviams tai puiki galimybė gauti atsakymus 
į Druskininkų savivaldybės šeimoms rūpimus 
klausimus. Kaip bendrauti su vaiku? Kaip su 
juo sukurti stipresnį ryšį, neperžengiant ribų? 
Kaip pagerinti poros santykius, juos harmoni-
zuoti?“ – pasakojo L. Gardziulevičienė.

Šeimos gali pasinaudoti psichologo kon-
sultacija, grupiniais užsiėmimais, mokymais, 
kurie padeda labiau pažinti save, sąmonin-
giau spręsti iškilusius klausimus.

Paslaugas teikiantys lektoriai, psichologai 
yra aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys 
žinių ir gebėjimų padėti žmogui.

Sėkmingai rengiami Druskininkų „Šeimų 
klubo“ susitikimai aktualiomis šeimai temo-
mis. Vyksta „Šeimos santykių grupės“ semina-
rai, emocinio intelekto lavinimo užsiėmimai, 
tėvystės įgūdžių mokymai, saugaus prierai-
šumo ugdymo kūdikių susilaukusiems ir besi-
laukiantiems tėvams mokymai, sąmoningos 
tėvystės mokymai ir kitos veiklos.

Šeimos, kurioms nepavyko išlikti kartu ir 
nusprendė pradėti skyrybų procesą, gali pasi-
naudoti mediacijos paslauga. Tai galimybė 
ginčą išspręsti taikiai, neteisminiu būdu. 
Mediatorius yra trečioji šalis, kuri padeda 
ginčo metu pasiekti norimų rezultatų ir pri-
imti sprendimą, tenkinantį abu asmenis.

Pasak L. Gardziulevičienės, šis projektas 
ypatingas tuo, kad konsultacijų, seminarų, 
mokymų metu yra teikiama vaikų priežiūros 
paslauga. Tėvai, dalyvaujantys veiklose, savo 
vaikus saugiai palieka kvalifikuotiems užim-
tumo specialistams.

Anot Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduoto-
jos Violetos Grigonienės, apie šeimos 
stiprinimą kalbama daug ir visais lygiais, o 
Druskininkų savivaldybė ėmėsi konkrečių 
veiksmų – prieš pusantrų metų inicijavo pro-
jektą „Kompleksinės paslaugos Druskininkų 
savivaldybės šeimoms“. „Akivaizdu, kad 
mūsų lūkesčiai pasiteisino. Projekto sėkmę 
lėmė tai, kad į jo įgyvendinimą žiūrėjome ne 
biurokratiškai, o gilinomės į šeimų poreikius, 
ieškojome profesionalų, kurie sudomintų, 
galėtų padėti, jų patarimai iš tiesų būtų nau-
dingi. Šis projektas – tai dar vienas pavyzdys, 
kaip su palyginti nedidelėmis lėšomis pasie-
kiama plati auditorija, suteikiamos labai nau-
dingos socialinės paslaugos. Džiaugiamės, 
kad projekto dalyviai patys, niekieno nera-
ginti ateina ir kreipiasi pagalbos. Tuomet 
galima numatyti, kad bus pokyčiai ir teigiami 
rezultatai, nes žmogus jau sąmoningai ieško 
atsakymų į jam rūpimus klausimus“, – sakė 
V. Grigonienė.

Projektas „Kompleksinės paslaugos Drus-
kininkų savivaldybės šeimoms“ įgyvendi-
namas Europos socialinio fondo lėšomis, 
pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų 
veiksmų programos priemonę „Kompleksinės 
paslaugos šeimai“. Projekto trukmė – treji 
metai.

Skirtos paramos suma – kiek daugiau nei 
190 tūkst. eurų. Siekiant projekto paslaugų 
kokybės, savivaldybė prisidės ir savo biu-
džeto lėšomis.

Per pirmuosius projekto 
metus jame dalyvavo 

apie 400 druskininkiečių.
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TAURAGĖJE PASIEKTAS REKORDAS –
PASTATYTA AUKŠČIAUSIA LIETUVOJE 
SAULĖS SKULPTŪRA

Izolina TURAUSKIENĖ

Rugsėjo 22 d. Tauragėje atidengta 
išskirtinė etnografinės Saulės skulptūra 
(nuotr.), persipynusi su tradicinėmis 
baltų puošybos ir Lietuvos heraldikos 
detalėmis. Tauragiškio kalvio Kęstučio 
Plyskaičio sukurta metalo plastikos 
skulptūra, skirta Žemaitijos vardo 
paminėjimo 800 metų jubiliejui, yra 
didžiausia etnografinė Saulė Lietuvoje.

Į Vasaros estradoje vykusį renginį 
susirinkusius tauragiškius didžiuotis 
šia gražia, aukšta, išdidžia ir vienintele 
tokia saule, tapti Lietuvos rekordo liu-
dytojais pakvietė Tauragės žemaičių 
draugijos „Tauragės Žemyna“ pirmi-
ninkė Birutė Normantienė ir Tauragės 
literatų klubo pirmininkas Eugenijus 
Šaltis, primindami, kad šią dieną 
minima Baltų vienybės diena ir Rudens 
lygiadienis.

Susirinkusiuosius į Saulės skulptū-
ros atidarymo šventę sveikino rajono 
meras Dovydas Kaminskas, savival-
dybės tarybos narys Sigitas Mičiulis, 
Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios 
klebonas Marius Venskus, pašventinęs 
skulptūrą. Saulės autorius Kęstutis 
Plyskaitis, padėkojęs savivaldybės 

vadovams už paramą, pristatė kūrinio 
idėją ir papasakojo apie darbo procesą.

Šią rudenišką dieną džiugią šventinę 
nuotaiką dovanojo, kartu padainuoti ir 
pašokti kvietė Kultūros centro vokalinė 
grupė, dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ 
šokėjos, bandonininkų ansamblis.

Rugsėjo 13 d. Saulės skulptūra, 
dalyvaujant nepriklausomiems stebė-
tojams, buvo išmatuota. Jos bendras 
aukštis – 9,05 m, Saulės plotis – 3,76 m, 
Saulės aukštis – 3,44 m. Etnografinė 
Saulė nukaldinta naudojant įvairius 
konstrukcinio plieno profilius (panau-
dota apie 800 kg plieno), kuriuos jun-
gia apie 25 kg suvirinimo siūlių, taip 
pat panaudota apie 10 kg keleto rūšių 
antikorozinių gruntų ir apie 15 kg dažų, 
dar apie pusė tonos plieno panaudota 
įvairioms pagalbinėms konstrukcijoms. 
Skulptūros gelžbetoninis pagrindas 
sveria daugiau kaip keturias tonas.

Saulės skulptūros centre pavaiz-
duoti trys susirangę žalčiai, kurie baltų 
mitologijoje siejami su saule, žemės, 
vaisingumo ir gerovės simboliais, eglė, 
simbolizuojanti amžinybę, likimą, o 
pati Saulė yra vienas seniausių viso 
pasaulio kultūrų simbolių – visos gyvy-
bės pagrindas, šviesa.
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VIEŠOSIOS PASLAUGOS 
IR PRIVATUS VERSLAS – 
(NE)SUDERINAMA?

Privataus verslo atstovai periodiškai ir gan 
tendencingai siekia atkreipti dėmesį į tai, kad 
visuomenei viešąsias paslaugas dažniausiai 
teikia savivaldybių valdomos įmonės, o pri-
vatūs subjektai į viešųjų paslaugų sektorių 
įsileidžiami labai nenoriai. Pasak Lietuvos 
laisvosios rinkos instituto, savivaldybės taip 
pažeidžia sąžiningos konkurencijos sąlygas, o 
visuomenė gauna mažesnę naudą iš viešųjų 
paslaugų. Ar tikrai savivaldybės tokios nege-
ranoriškos privačiam verslui? Situacija, nere-
tai pristatoma kaip savivaldos savivalė, tokia 
gali pasirodyti tik girdintiems viena ausimi.

Prieš pradedant nagrinėti savivaldos 
poziciją, pirmiausia būtina susitarti, ką vadi-
name viešosiomis paslaugomis. Tarsi visiems 
suprantama, kad ši sąvoka apima gyvento-
jams itin svarbias ir būtinas paslaugas, skirtas 
užtikrinti visuomenės prigimtines teises, 
laisves ir orų gyvenimą. Tačiau nei Lietuva, 
nei Europos Sąjunga neturi vieno viešųjų 
paslaugų apibrėžimo.

Vis dėlto visuotinai priimtinas kriterijus vie-
šajai paslaugai atpažinti yra tai, kad viešosios 
paslaugos, kitaip negu kitos paslaugos, turi 
ne tik paslaugos sukūrimo ir pateikimo dalį, 
bet dar ir paslaugos administratoriaus daly-
vavimą procese.

Paslaugos administratorius privalo orga-
nizuoti viešųjų paslaugų teikimo procesą, 
užtikrinti jo nenutrūkstamumą, nustatyti 
paslaugos kokybės standartus bei turinį, 
vykdyti paslaugos kokybės kontrolę, o svar-
biausias administratoriaus uždavinys – visuo-
menės viešojo poreikio patenkinimas.

Toks apibūdinimas nelabai tiktų priva-
čioms, į pelno siekimą orientuotoms vei-
kloms, bet leidžia paprastai atpažinti viešąsias 
paslaugas, tokias kaip vandens, šilumos tieki-
mas, susisiekimas vietiniais autobusų maršru-
tais, viešųjų teritorijų ir komunalinių atliekų 
tvarkymas ar žmonių maitinimas švietimo, 
globos ar sveikatos priežiūros įstaigose.

Ilgą laiką įvairiose pasaulio šalyse sėkmin-
gai kelią skynėsi pozicija, kad privatus verslas, 
lyginant jį su valstybės ar savivaldybių įmo-
nėmis, yra moderniau valdomas, atviresnis 
inovacijoms, gali greičiau ir paprasčiau pri-
traukti investicijas, lanksčiau reaguoti į rinkos 
pokyčius ir taip užtikrinti ne tik aukštesnę 
viešųjų paslaugų kokybę, bet ir mažesnę jų 
savikainą. Dėl tokio požiūrio pasaulio šalyse 
daug viešųjų paslaugų buvo patikėta vykdyti 
privačiam verslui.

Tuo keliu siekiama eiti ir Lietuvoje: griežčiau, 
nei to reikalauja ES direktyvos, reguliuojami 
vidaus sandoriai, iš savivaldybių reikalaujama 
vykdyti konkurencingas procedūras ir sudaryti 
galimybes verslui perimti viešųjų paslaugų 
teikimą. Su kokiais iššūkiais tenka susidurti 
savivaldybėms, perleidusioms viešųjų pas-
laugų teikimą verslui, bet išlikusioms šių pas-
laugų teikimo administratorėmis?

Pirmiausia, tai priklausomybė nuo priva-
taus subjekto. Dauguma savivaldybių viešųjų 
paslaugų, tokių kaip šilumos tiekimas, komu-
nalinių atliekų surinkimas, susisiekimo vieti-
niais maršrutais užtikrinimas, yra susijusios 
su brangios ir daug investicijų reikalaujančios 
infrastruktūros valdymu. Tokių veiklų neį-
manoma perleisti smulkiems verslininkams, 
sukuriant tarp jų konkurencines sąlygas, tad 
tokių viešųjų paslaugų teikimą perima stam-
bios visos šalies mastu veikiančios įmonės.

Savivaldybių santykiai su tokiomis įmo-
nėmis susaistomi sudėtingomis ir painiomis 
sutartimis, kol ilgainiui savivaldybės tampa 
įkaitėmis – prarasdamos realius svertus kon-
troliuoti finansavimo skaidrumą ir užtikrinti 
aukštą paslaugos kokybę ir racionalią kainą. 

Susiformuoja paslaugos teikimo monopolija, 
o savivaldybė, privalėdama užtikrinti paslau-
gos teikimą, bet nebevaldydama infrastruk-
tūros, nebeturi alternatyvų.

Galima drąsiai teigti, kad optimistinė 
vizija, jog privatus verslas paslaugas gebės 
teikti pigiau – nepasitvirtino. Ir negalima tuo 
kaltinti verslo, nes jo prigimtis – siekti pelno 
visais įmanomais būdais.

Tiesiog belieka pripažinti, kad į visuome-
nės naudą orientuotos viešosios paslaugos 
yra ne pati tinkamiausia sritis pelnui siekti. 
Pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybėje dau-
giau kaip dešimt metų žaliųjų plotų ir želdynų 
priežiūros paslaugas teikė privataus sekto-
riaus subjektas. Paslaugos kainos sumažinti 
derybų būdu nepavykus, savivaldybė dalį 
paslaugų pavedė atlikti savo įmonei ir tokiu 
būdu paslaugos kainą sumažino 18 proc.

Užsienio šalių pavyzdžiai dar iškalbingesni: 
Didžiojoje Britanijoje (Londone) viešasis sek-
torius sutaupė apie 1 mlrd. eurų, kai perėmė 
iš privataus sektoriaus transporto paslaugų 
teikimą, Ispanijoje (Valjado lide) buvo apskai-
čiuota, kad teritorijų ir gatvių priežiūros 
paslaugos kainavo apie 70 proc. pigiau, 
užtikrinant jas vidaus sandorio pagrindu, nei 
perkant iš išorinių teikėjų. Ispanijoje (Kastel-
fadelse) atliekų tvarkymo paslaugas perkėlus 
viešojam sektoriui, buvo sutaupyta apie 
3 mln. eurų.

Perleidžiant privačiam sektoriui viešųjų 
paslaugų teikimą, bendrosios tokių paslaugų 
sąnaudos gerokai padidėja ne tik dėl verslo 
siekio uždirbti pelną, bet ir dėl savivaldy-
bėms labai išaugančių tokių paslaugų admi-
nistravimo išlaidų. Perdavus veiklą niekur 
nedingsta savivaldybių atsakomybė, kad 
visuomenei laiku būtų teikiamos kokybiškos 
paslaugos. Ir jei paslaugas teikia savivaldy-
bės valdoma įmonė, didžioji dalis paslaugos 
administravimo ir kontrolės atliekama per 
bendrą subjekto kontrolę, dalyvaujant įmo-
nės kolegialiuose organuose, formuojant 
lūkesčius, tvirtinant strategijas, kontroliuo-

LEISKIME PAČIAI SAVIVALDAI PASIRINKTI 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BŪDUS

Seime ir visuomenėje vis dažniau girdime diskusijas dėl konkuren-
cijos užtikrinimo teikiant viešąsias paslaugas. Savivaldybių nuomone, 
atsižvelgiant į Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintą savival-
dybių savarankiškumo principą, joms pačioms turi būti sudarytos 
galimybės spręsti, kokiu būdu gyventojams teikti viešąsias paslaugas. 
Savivaldos atstovų nuomone, konkurencija yra naudinga ir reikalinga 

rinkoje, tačiau savivaldybės siekia ne ekonominės naudos, o pirmiau-
sia laiku ir kokybiškai užtikrinti viešąsias paslaugas.

Siūlome susipažinti su LSA prezidento Mindaugo Sinkevičiaus 
mintimis straipsnyje „Viešosios paslaugos ir privatus verslas – 
(ne)suderinama?“.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas 
Sinkevičius.
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jant finansus ir veiklos ataskaitas, o perleidus 
paslaugų teikimą privačiam subjektui, savi-
valdybei reikia organizuoti sutarčių vykdymo 
kontrolę neturint įmonės vidaus duomenų.

Tokiai kontrolei reikia aukštos kompeten-
cijos, o pavedus tokią kontrolę vienam ar 
keliems savivaldybės administracijos tarnau-
tojams, susiduriama ne tik su kompetencijos, 
bet ir su nuomonės šališkumo rizika, todėl 
kontrolei gali prireikti brangiai kainuojančių 
išorės ekspertų, ypač tais atvejais, kai tarp savi-
valdybės ir paslaugos teikėjo kyla ginčai skir-
tingai traktuojant sudėtingas sutarčių sąlygas.

Štai, pavyzdžiui, Šiaulių miesto savivaldy-
bei teko susidurti su situacija, kai, renkant 
šiukšles nuo šaligatvio, buvo atsisakoma jas 
rinkti nuo greta esančios vejos ar nukritusias 
ant kelio, nes sutartyje buvo įrašyta, kad 
šiukšlės surenkamos per visą šaligatvio plotą. 
Dalį šiukšlių išvis buvo atsisakoma rinkti, 
motyvuojant tuo, kad jos nepatenka į ben-
drą sutarties apibrėžimą „įvairios atliekos“, 
o yra priskiriamos atskiroms šiukšlių rūšims 
„padangos“, „langai“.

Anykščių savivaldybė negalėjo užtikrinti 
greito po audros nuvirtusių medžių pašali-
nimo nuo kelių, nes paslaugas teikusi privati 
įmonė buvo įsikūrusi Kaune, be to, turėjo 
suplanavusi kitų darbų.

Tokios situacijos neįmanomos, kai pas-
laugas teikia savivaldybių kontroliuojamos 
įmonės, nes jos steigiamos viešosioms pas-
laugoms teikti ir jų tikslai yra siejami su tar-
nyste visuomenei, o ne su maksimalaus pelno 
siekimu. Savivaldybės su savo įmonėmis žiūri 
viena kryptimi ir be sudėtingų santykius 
reguliuojančių sutarčių.

Tad ar rinkos konkurencijos užtikrinimas 
yra svarbesnis tikslas, nei efektyvus visuome-
nės poreikių tenkinimas, ir ar verta „spausti“ 
savivaldybes perleisti viešąsias paslaugas 
verslui, kai anksčiau į šį traukinį jau įsėdusios 
šalys suka jį atgal?

Tokios tendencijos pastebimos daugelyje 
šalių: vandens tiekimo sektoriaus grąžinimas 
viešajam sektoriui pastebimas Prancūzijoje 
(106 atvejai). Prancūzija iki tol buvo žinoma 
kaip turinti ilgiausią istoriją vandens tiekimo 
sektoriaus privatizavime, kur veikė visame 
pasaulyje žinomi tiekėjai „Veolia“ ir „Suez“. 
Prancūzijoje taip pat stebima transporto 
sektoriaus grąžinimo viešajam valdymui ten-
dencija (20 atvejų).

Energijos tiekimo sektorius sparčiai grą-
žinamas Vokietijoje (284 atvejai). Atliekų 
tvarkymo sektorius taip pat grįžta viešajam 
valdymui Vokietijoje (13 atvejų), Didžiojoje 
Britanijoje (7 atvejai).

Tokių pavyzdžių galime matyti tiek 
Europos, tiek Azijos, tiek JAV ar Lotynų 
Amerikos šalyse. Tai visuotinė tendencija, 
todėl neverta priešinti vietos valdžios insti-
tucijų su verslu. Reikėtų prisiminti Europos 
vietos savivaldos chartijos nuostatą, kad 
vietinės valdžios organai įstatymų nustaty-
tose ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą, 
susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti 
iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems val-
dymo organams, ir vadovautis Europos 
Teisingumo Teismo praktika, kad viešosios 
valdžios subjektas turi galimybę įgyvendinti 
su viešuoju interesu susijusias užduotis savo 
paties administracinėmis, techninėmis ir 
kitomis priemonėmis ir neprivalo naudotis 
išorinių, jo tarnyboms nepriklausančių įmo-
nių paslaugomis.

Pasitikėkime savivalda ir leiskime jai 
pačiai pasirinkti viešųjų paslaugų teikimo 
būdus, taisykles ir režimą, kaip tai numato 
Vietos savivaldos įstatymo 9 str. 1 dalis. 
Net neabejoju, kad ir toliau matysime gra-
žių savivaldos ir vietos verslų geranoriško 
bendradarbiavimo pavyzdžių, o kaip savi-
valdybėms sekasi užtikrinti vietos bendruo-
menių poreikiams būtinų paslaugų teikimą, 
palikime kartą per ketverius metus vertinti 
rinkėjams.

UŽ MŪSŲ STOVI 
ŽMONĖS

Pasak Kelmės rajono mero Vaclovo Andrulio (nuotr.), svarbiausias 
savivaldybės rūpestis – rajono gyventojų gyvenimo kokybė. Viena 
skaudžiausių rajono problemų – vandentvarka. Šiais metais rajono 
savivaldybė įgyvendina du didelius vandentvarkos projektus Grinių 
ir Kukečių kaimuose. Mažesni vandentvarkos projektai, finansuojami 
per Žemės ūkio ministeriją, įgyvendinami Kakoniškių ir Mockaičių 
kaimuose. „Kita problema – keliai. Labai gaila, kad žvyrkelių progra-
mos rangovai restruktūrizuojasi ir kelių tvarkymo darbai vėluoja. Tai 
labai erzina žmones. Ir nors šiuos projektus vykdo ne savivaldybė, jie 
paskubinti darbus prašo savivaldybės“, – kalba meras ir priduria, kad 
2019 metams Kelmės rajono savivaldybei skirta 2 570 200 eurų Kelių 
priežiūros ir plėtros programos lėšų. Taip pat planuojama įsisavinti 
apie 250 tūkst. eurų ES lėšų keliams ir šaligatviams rekonstruoti. Šios 
lėšos jau baigiamos sėkmingai panaudoti. Baigta tvarkyti ir centrinė 
gatvė, pakloti šaligatviai.

Šiais metais bus baigtas tvarkyti ir Kelmės kultūros centras. Naujuose 
Bendruomenės namuose įkurtuves galės švęsti Žalpių bendruomenė. 
„Tai buvo vienintelė bendruomenė rajone, neturėjusi bendruomenės 
namų, – sako V. Andrulis. – Kelmės rajono savivaldybė finansiškai 
remiame bendruomenes. Žinoma, daugiau paramos sulaukia aktyvio-
sios, bet manau, kad toks lėšų skirstymas yra teisingas, motyvuojantis 
ir kitas bendruomenes suaktyvinti veiklą.“

Mero netenkina esama gyventojų aprūpinimo šiluma tvarka. Iki 
2030 metų šilumos tinklus Kelmėje valdo UAB „Litesko“, tad savival-
dybė negali daryti įtakos šilumos kainai. „Manau, kad kol kas nereikėtų 
verslui perduoti viešųjų paslaugų. Visuomenė tam dar nesame pasi-
rengę, todėl, perdavus šias paslaugas privačiam verslui, labai dažnai 
po trejų–ketverių metų kainos gerokai šokteli ir paslaugų kainos 
tampa neadekvačios daugelio gyventojų pajamoms. Panašiai ir su 

atlyginimais. Kai verslininkas važinėja prabangiu automobiliu, leidžiasi 
į prabangias keliones, statosi ar perka namus, man nesuprantamas jo 
požiūris į jo įmonėje dirbančius žmones, kuriems dažniausiai moka-
mas tik minimalus atlyginimas. Ir to požiūrio neslepiu kalbėdamasis su 
verslininkais, – mintimis dalijasi meras. – Jei žmonėms būtų mokami 
normalūs atlyginimai, kelmiškiams nebūtų sudėtinga važinėti dirbti 
ir į Šiaulius, o Kelmės rajono savivaldybė rūpintųsi, kad jie čia gautų 
tinkamas švietimo paslaugas, kad būtų sukurta visavertė poilsio bazė. 
Juk tik 40 kilometrų iki Šiaulių. Deja, tą judėjimą varžo atlyginimas.“

Meras užsimena, kad pastaruoju metu kurti verslą imasi sugrįžusieji 
iš užsienio. Kol kas jie kuria smulkųjį verslą. Kelmės rajono savivaldybė 
verslo kūrimo iniciatyvas paremia iš Paramos smulkiajam ir vidutiniam 
verslui programos. Net iki dešimties metų atleidžia nuo visų savival-
dybės dispozicijoje esamų mokesčių. Kadangi žmonėms nemažai 
problemų sukelia įstatyminė bazė, savivaldybės specialistai padeda 
įregistruoti įmonę. „Prieš kelerius metus verslą Kelmės rajone sukūrė 
iš užsienio sugrįžęs verslininkas. Jis gamina skydinius namelius ir par-
duoda juos Švedijoje. Įdarbino 25 darbuotojus“, – verslininko sėkme 
pasidžiaugia meras.
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DOVANA SAVIVALDOS DIENOS IR 
PIRMOJO SAVIVALDYBIŲ ĮSTATYMO 
100 METŲ JUBILIEJAUS PROGA
Artėjant Savivaldos dienai išleista 
mokymo(si) knyga „Veiksmingas 
vietos politikas. Mokymo(si) knyga 
savivaldybės tarybos nariui. 
Pirmoji dalis. Vietos savivaldos 
teoriniai pagrindai“, knygos auto-
rius soc. m. dr., profesorius, Seimo 
Valstybės valdymo ir savivaldybių 
komiteto biuro patarėjas Algirdas 
Astrauskas.

Ši mokymo(si) knyga skirta savivaldybių 
tarybų nariams ir visų pirma tiems, kurie į 
šias atsakingas pareigas išrinkti pirmą kartą. 
Knygos (visų trijų dalių) tikslas – sudaryti 
sąlygas savivaldybės tarybos nariui tapti 
veiksmingu vietos politiku ir tinkamai atlikti 
savivaldybėje savo vaidmenį, o tiksliau – ne 
vieną, bet keletą vaidmenų – vietos politikos 
formuotojo, galimybių kūrėjo, derybininko, 
pagalbininko, organizacijos tobulintojo ir kt.

Nors ši knyga skirta savivaldybių tarybų 
nariams, ja tikrai gali pasinaudoti ir savival-
dybių administracijose dirbantys valstybės 
tarnautojai, taip pat aukštųjų mokyklų stu-
dentai, kurie mokosi viešojo administravimo, 
kiti šia įdomia sritimi besidomintys asmenys. 
„Garantuoju, kuo daugiau šią knygą skaitysite, 
tuo labiau ji jums patiks“, – teigia knygos auto-
rius A. Astrauskas.

Autorius nuoširdžiai sveikina visus savi-
valdybių politikus ir darbuotojus artėjančių 
švenčių proga ir tikisi, kad ši iš pirmo žvilgsnio 
paprasta knyga tiks ir patiks daugeliui vietos 
politikos žinovų ir aktyvių šios srities veikėjų.

Knygą galima įsigyti: 
algirdas.astrauskas@lrs.lt, tel. 868210720.

A LGIR DAS ASTR AUSK AS

VEIKSMINGAS 
VIETOS POLITIKAS

MOKYMO(SI) KNYGA
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUI

Pirmoji dalis

VIETOS SAVIVALDOS 
TEORINIAI PAGRINDAI

„Savivaldybių žinioms“ jau 22!
Junkitės ir sekite mus facebook savzinios

„Savivaldybių žinių“ feisbuko paskyra – langas pozityvumui!


