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2016 metų mozaika

• Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII suvažiavimas vyko 2016 m. gegužės 10 d. Naujojoje Akmenėje.
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• Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2016 m. balandžio 28 d. susitikusi su šalies savivaldybių merais, pakvietė juos prisijungti prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir paragino savivaldybių vadovus daugiau
dėmesio skirti socialinėms problemoms spręsti. Kampanijos tikslas – mažinti smurtą, žalingas priklausomybes, savižudybes, skatinti vaikų globą šeimose ir įvaikinimą.
• Marijampolėje vyko Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos (LSDA) suvažiavimas. Pasak LSDA prezidentės
Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotojos Rasos Laiconienės, suvažiavimo temą padiktavo skaudūs įvykiai, kai Kražiuose buvo nužudyta socialinė darbuotoja, o Kėdainių
rajone tėvas į šulinį įmetė du mažamečius vaikus.
• Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimas tapo pagrindine Užsienio reikalų ministerijos, LSA ir Anykščių
savivaldybės administracijos surengtos diskusijos tema. Renginyje Anykščiuose pabrėžta, kad naujasis 2014–2020
m. finansinis laikotarpis Lietuvai kelia naujus iššūkius, bet siūlo ir naujas galimybes.
• LSA Švietimo ir kultūros komiteto išvažiuojamajame posėdyje Pagėgiuose LSA viceprezidentas, komiteto pirmininkas – Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis pažymėjo, kad Lietuvoje apskritai per mažai dėmesio
skiriama regionų plėtrai. „Lenkai regionams išdalija 30 proc. ES paramos, o mūsų šalyje per praėjusį ES paramos finansinį laikotarpį per regionus paskirta tik 11 proc. Šiuo laikotarpiu procentas šiek tiek didinamas, bet jis bus perpus
mažesnis negu kaimynėje Lenkijoje“, – pabrėžė V. Komskis.
• Trys pajūrio miestai žengė istorinį žingsnį kultūrinio tripolio kūrimo link. Klaipėdos, Neringos ir Palangos miestų bendruomenės kartu parengė paraišką 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Lietuvos savivaldybių asociacija gimtadienių proga nuoširdžiai sveikina

Druskininkų savivaldybės merą LSA prezidentą Ričardą Malinauską,
Šiaulių rajono savivaldybės merą Antaną Bezarą.
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nesutrukdė praūžusi audra, kuri ilgam nutraukė ne tik elektros tiekimą,
bet ir telefono ryšį. Konferenciją „Gimtinės istorijos“ Emilijos Pliaterytės
muziejuje teko pradėti neapšviestoje salėje. Šalia bažnyčios buvo atidengta atminimo lenta, įamžinanti Kapčiamiesčio krašto žmones, kurių
nuopelnai kovose už Lietuvos nepriklausomybę įvertinti Vyties kryžiumi.
Pašventintas Lazdijų rajono mero Artūro Margelio Kapčiamiesčio miesteliui dovanotas angelas.

• Gegužės pabaigoje Neringa tapo Lietuvos sveikos gyvensenos ir ak-

tyvaus laisvalaikio sostine – čia vyko didžiausias sporto festivalis „Sveika,
Neringa!“. „Nutarėme pakeisti sezono atidarymo formą ir atsisakyti tradicinio renginio „Plaukiam į Nidą“, o atidarymo nuotaiką sukurti per sveikos
gyvensenos populiarinimą“, – sakė Neringos meras Darius Jasaitis. Žinią
apie būsimą sporto festivalį Lietuvai skelbė su festivalio „Sveika, Neringa!“
vėliava Vilniaus Rotušės aikštėje startavę 20 klubo „F.O.C.U.S running“ bėgikų. Nešdami ant vėliavos parašytus Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus
palinkėjimus, jie per keturias dienas įveikė daugiau kaip 430 kilometrų.

• Panevėžyje įvyko kasmetinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos delegacijų
Europos regionų komitete (RK) narių susitikimas, kuriame buvo diskutuojama apie vietos valdžios institucijų vaidmenį skatinant kaimo ekonomiką. Lietuvos delegacijos RK vadovas – Zarasų rajono savivaldybės
vicemeras Arnoldas Abramavičius apžvelgė Lietuvos savivaldos raidą.
Panevėžio rajono meras, LSA viceprezidentas, Žemės valdymo ir kaimo
reikalų komiteto pirmininkas Povilas Žagunis papasakojo apie svarbiausias investicijas, pasiekusias Panevėžio rajoną per 2007–2013 m. finansinį
laikotarpį.
• Birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną – šiauliečiai prisi-

jungė prie pasaulinės akcijos „Taikos glėbys“. Į šią akciją įsitraukė apie 50
šalies savivaldybių. Miesto meras Artūras Visockas išdalijo pažymėjimus
„Aš – mažasis šiaulietis“ daugiau kaip šešiems šimtams mažųjų šiauliečių
ir jų tėvelių.

• Alytuje atidarytas aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas. „Sakoma, sunkiai gimęs, ilgai gyvena. Išties, sunkiai gimė ir šis tiltas
– iškilo įvairių trukdžių, problemų. Tačiau dėkoju tiems, kurie nenuleido
rankų, įveikė visas kliūtis, ir aukščiausias pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas Lietuvoje šiandien stovi Dzūkijos sostinėje“, – sakė miesto meras Vytautas
Grigaravičius. Tiltas yra 38,1 metro aukščio nuo vidutinio vandens lygio, jo
ilgis yra beveik ketvirtis kilometro – 240 metrų, plotis beveik 7 metrai.
• Birštoniečiai šventė kurorto 170 metų jubiliejų. Seimo Europos
reikalų komiteto narė Birutė Vėsaitė ir Seimo narys, Europos Tarybos Parlamentinės asamblėjos narys Artūras Skardžius Birštono savivaldybės
merei Nijolei Dirginčienei įteikė Europos Tarybos garbės vėliavą. Birštono
gimtadienio proga Nemuno krantinei suteiktas pirmojo ir ilgamečio Birštono mero Antano Serafino Zenkevičiaus vardas.

• 2016 m. daug šalies miestų ir miestelių įspūdingai šventė savo jubiliejus.
• Ignalinai sukako 150 metų. Paskelbti penki rajono garbės piliečiai.
Vienas jų – europarlamentaras, buvęs ilgametis rajono meras, LSA prezidentas ir viceprezidentas, „Ausinės krivūlės“ riteris Bronis Ropė.
• Baltosios rožės miestas Alytus šventė 435-ąjį gimtadienį.
• Lazdijų rajono Kapčiamiestis šventė 500 metų jubiliejų. Šventės
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• Šiaurės Lietuvos širdis, amžių miestas Joniškis minėjo svarbias sukaktis – 480 metų, kai 1536 m. vasario 23 d. Joniškis pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose, 780 metų, kai 1236 m. dabartinio Jauniūnų
kaimo vietoje vyko Saulės mūšis, ir 400 metų, kai 1616 m. Zigmantas Vaza
suteikė Joniškio miestui Magdeburgo teisės privilegiją. Šventė truko beveik savaitę. Specialiai šiai progai sukurtoje misterijoje per šokį, muziką,
kostiumų, ugnies ir šviesų efektus žiūrovai išvydo Joniškiui svarbių amžių
kaitą, miesto gimimo, augimo, kaitos siužetus.

Joniškio rajono merui Gediminui Čepuliui ir mero pavaduotojai Vaidai
Aleknavičienei teko pasitikti gausų būrį į šventę atvykusių svečių

• Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ) įsikūrė giminingos mobiliųjų technologijų įmonės. „Į Kauno LEZ kasmet ateina naujos investicijos, bet tenka apgailestauti, kad panaudota dar tik 15 procentų zonos
teritorijos“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, įteikdamas
įmonių vadovams Kauno rajono savivaldybės garbės ženklus.
• LSA parengė specialų gidą šalies savivaldybėms apie Europos Sąjungos (ES) struktūrinius investicinius fondus ir tiesiogiai ES administruojamas programas.
• Lietuvos savivaldybių merų delegacija birželio 16–18 d. dalyvavo
Tangšanio mieste, Kinijoje, vykusiame trečiajame vietos lyderių susitikime, kurį surengė Kinijos bendradarbiavimo su Centrinės ir Rytų Europos
šalimis sekretoriatas. Susitikimo tema – Kinijos ir Centrinės bei Rytų Europos šalių bendradarbiavimas: naujos galimybės, naujos teritorijos, naujos
erdvės. Vykusiame 16 Europos šalių ir Kinijos vietos lyderių susitikime LSA
prezidentas R. Malinauskas patvirtino, kad Lietuvos ir Kinijos bendradarbiavimas intensyvėja tiek verslo srityje, tiek valstybiniu lygiu.
• Visagine įvyko tarptautinė konferencija „Visaginas po AE uždarymo: augti negalima sustoti“. Konferencijoje ministerijų, mokslo įstaigų ir
verslo įmonių atstovai iš Lietuvos, Švedijos, Vokietijos ir Ispanijos pasidalijo praktiniais patarimais ir įžvalgomis, kaip sėkmingai vystytis Visaginui
nutraukus Ignalinos AE eksploatavimą. Visagino savivaldybės merė Dalia
Štraupaitė sveikindama konferencijos dalyvius sakė: „Nuveikta daug darbų, tačiau dar daugiau reikia padaryti ateityje. Sustoti negalima. Ir manau,
kad Visaginas tikrai nesustos. Niekada!“
• Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime Prienų rajone vyko diskusijos
apie Lietuvos regionų ateitį. Lietuvoje regionai galėtų vystytis atsižvelgus
ne tik į jų ekonominį patrauklumą, bet ir į socialinę, demografinę specifiką. Tai susitikime teigė LSA direktorė Roma Žakaitienė. „Atsižvelgus į Lietuvos demografinę situaciją būtų prasminga regionuose teikti paslaugas,
patrauklias vyresnio amžiaus žmonėms. Jie senatvėje galėtų rinktis gyvenimą nebūtinai Vilniuje ar Klaipėdoje, ir tai galėtų stipriai pakeisti tam
tikrus regionus“, – sakė R. Žakaitienė.
• 530-ąsias metines švenčiantys Švenčionys gaivino žolininkystės tradicijas. „Daugelis, užsukę į Švenčionis, nežino, kad tai labai senas miestas,
turintis senas tradicijas ir svarbus Nalšios žemei ir visai Lietuvai, – sakė
Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius. – Tai daugiakultūris miestas“.
Švenčionėliai minėjo 155-ąsias metines.


• Valstybės dienoje ir Vilniuje vykusioje aštuntojoje Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“ dalyvavo per 22 tūkst. moksleivių iš
visos Lietuvos. Lietuvos kultūros sostinei 2016 Telšiams atstovavo beveik
250 jaunuolių. Vienybės jausmas tarp žemaičių būnant Vilniuje, pasak Tešių rajono mero Petro Kuizino, vertas pagarbos.
• Liepos 15 d. Mažeikiuose iškilmingai paskelbta moderniausio Lietuvoje pėsčiųjų viaduko per geležinkelį statybos pradžia. Įkasti simbolinę
statybų pradžios kapsulę su laišku ateities kartoms pakviesti (iš kairės)
Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio
direktoriaus pavaduotojas Andrius Montrimas, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius ir Mažeikių rajono meras Antanas Tenys. Pagaliau geležinkelio į dvi dalis dalijamas Mažeikių miestas bus sujungtas moderniu
pėsčiųjų viaduku.

• Kaišiadoryse vyko pirmasis Paukščių festivalis. Daugiau nei 60 renginio partnerių ir rėmėjų pasistengė, kad šventės erdvės būtų užpildytos
įvairiausiomis veiklomis ir dovanų gausa. Pagrindinis renginio partneris
AB Kaišiadorių paukštynas visus nustebino savo rekordu. Iš daugiau nei
7 tūkst. skirtingų vištienos dalių, iškeptų ant grilio, ir daržovių bei vaisių
buvo suformuotas rekordinio dydžio paukštis. 3 m aukščio, 2 m pločio ir
3,5 m ilgio kūrinys svėrė daugiau nei pusę tonos. Po rekordo fiksavimo
kepta vištiena išdalyta šventės dalyviams.
• Anykščiai liepos 22–24 d. šventė 576-ąjį gimtadienį. Tarptautinio floristinių kilimų konkurso dalyviai iš gėlių audžiamais kilimais papuošė ne
tik centrinę miesto aikštę, bet ir kairiąją Šventosios upės krantinę. Floristinių kilimų paroda šventė 10 metų sukaktį. Konkurso dalyvių ir vertinimo
komisijos sąrašą papildė svečiai iš Baltarusijos, Vokietijos ir Italijos. Pirmoji
vieta floristinių kilimų konkurse ir 400 eurų premija atiteko svečiams iš
Italijos, Pietra Ligure miesto.
• Uggiate-Trevano (Italijoje) vykusioje susigiminiavusių miestų šventėje drauge su kitomis delegacijomis dalyvavo ir Pakruojo rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Sauliaus Gegiecko. Renginiai organizuoti įgyvendinant programos „Europa piliečiams“ projektą. Šventėje
dalyvavo Pakruojo kultūros centro muzikantai ir šokėjai drauge su Halingos (Estija) ir Rundalės (Latvija) meno kolektyvais.

• Per 150 šalies švietimo įstaigų, bibliotekų, muziejų, kultūros centrų
50-yje savivaldybių prisidėjo prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ ir suteikė vaikams galimybes prasmingai leisti atostogas. Daugiausia edukacinių
veiklų vaikams pasiūlė Anykščių ir Kėdainių rajonų švietimo ir kultūros
įstaigos. 2016 m. vasarą vaikų vasaros poilsiui buvo skirta rekordinė suma
– 1 mln. eurų.
• Mažųjų svajonę įgyvendino Palanga, kur keli šimtai Lietuvos vaikų
patyrė mažą stebuklą – pakviesti kurorto savivaldybės, jie pirmą kartą
pamatė jūrą. Mažųjų svajonę įgyvendino socialinė akcija „Pasveikink jūrą
Palangoje“. „Nors Lietuva yra prie Baltijos, šalyje gyvena šimtai vaikų, nė
karto nemačiusių jūros. Taip Palanga prisijungė prie Prezidentės iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“, – sakė Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus.
Pasinaudoti galimybe parodyti mažiesiems jūrą panoro per 40 savivaldybių, tad liepos 30 d. į kurortą sugužėjo kone 400 svečių. Savivaldybė
pasiūlė nemokamą apgyvendinimą, maitinimą ir itin turiningą edukacinę
programą.
• Pusmetį pirmininkavimą ES Tarybai iš Olandijos perėmusi Slovakija liepos 8–9 d. Bratislavoje surengė aukščiausio lygio susitikimą, į kurį
sukvietė Europos regionų komiteto narius. Susitikimo rezultatai buvo
įtvirtinti „Bratislavos deklaracijoje“ – dokumente, skirtame aukščiausiems
ES institucijų vadovams ir nubrėžiančiame Europos ateities viziją vietos
ir regioninės valdžios akimis. Lietuvai šiame aukščiausio lygio susitikime
atstovavo Zarasų rajono vicemero A. Abramavičiaus vadovaujama delegacija.

• Tauragės rajone vyko „Pasaulio žemaičių dienos 2016“. Renginiai
prasidėjo Skaudvilės gimnazijoje, kurioje atidaryta dailininko, Tauragės
garbės piliečio Alfonso Čepausko darbų galerija. Vėliau prie seniūnijos
atidengtas paminklas žemaičių kunigaikščiui Alminui, vadovavusiam žemaičiams Durbės mūšyje. Kultūros namuose vyko mokslinė konferencija
„Karšuvos būtovė“. Susirinkusiuosius sveikinęs Tauragės rajono meras
Sigitas Mičiulis linkėjo išlikti tikrais žemaičiais, puoselėjančiais savo tradicijas, nepamirštančiais papročių.
• Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras surengė konferenciją
„Atrask jau šiandien“, kurioje buvo pristatytas turistinis maršrutas, sujungęs Rietavo savivaldybę, Plungės, Telšių ir Kupiškio rajonus į „Pieno kelią“.
2016 m. Turizmo departamentas „Pieno kelią“ išrinko vienu įdomiausių
turistinių maršrutų Lietuvoje.
• Latvijoje, Rezeknėje, vykusiame devynioliktame Europos žmonių
festivalyje dalyvavusi Lietuvos komanda bendroje įskaitoje laimėjo pirmąją vietą. „Daugumą Lietuvos delegacijos sudarė radviliškiečiai, festivalyje dalyvavę antrus metus. Pirmąją vietą Lietuva iškovojo pirmą kartą,
tai džiugina, bet dar smagiau tai, kad garsinamas Lietuvos vardas“, – sakė
Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis.
• LSA parengė specialų gidą šalies savivaldybėms apie ES struktūrinius
investicinius fondus ir tiesiogiai ES administruojamas programas. Lietuvių
kalba parengtas gidas pateikė visų ES fondų ir programų sąrašą, glaustai
pristatė kiekvienos programos remiamą veiklą, finansavimo skirstymo
principus, potencialius paramos gavėjus, tikslias nuorodas į paraiškas ir
kitą aktualią informaciją. „Tikimės, kad šis gidas savivaldybėms primins ir
padės pamatyti, kokiomis ES paramos galimybėmis jos gali pasinaudoti
plėsdamos savo veiklą ir įgyvendindamos naujas idėjas bei iniciatyvas“,
– teigė LSA atstovė Briuselyje Lina Sabaitienė.
• Lietuvos laisvosios rinkos institutas atliko išsamią 60-ies Lietuvos savivaldybių administracijų analizę, kuria buvo siekiama nustatyti, kiek šalies
savivaldybių administracijose yra užimtų pareigybių. Analizės duomenys
parodė, kad Druskininkų savivaldybės administracija – viena iš mažiausiai
darbuotojų turinčių šalies savivaldybių. Joje dirbo 114 darbuotojų. Per
2015 metus šalies savivaldybių administracijos sumažėjo 1,4 proc., arba
200 užimtų pareigybių, tačiau didėjo santykinis savivaldybių darbuotojų
skaičius. 2016 m. pradžioje šalyje vidutiniškai 1000-iui gyventojų teko 7,4
užimtos pareigybės, Druskininkų savivaldybėje – 5,59 užimtos pareigybės.
• Ukmergėje iškilmingai paminėta Pasaulio lietuvių vienybės diena.
Ta proga Užugiryje, Antano Smetonos vasaros rezidencijoje, atidengtas
tautodailininko, Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininko Alekso
Eugenijaus Kulviečio pagamintas stogastulpis. „Turiu idėją. Tegu šita vieta,
kurią labai mylėjo ir puoselėjo mūsų pirmasis prezidentas, taptų visų lietuvių sugrįžimo vieta“, – sakė Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas.
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bet ir iš užsienio. Šiemet žuvienės čempionate varžėsi Rusijos ir Latvijos
komandos“, – švente džiaugėsi Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis.
Išvirtas rekordinis žuvienės kiekis – 2920 litrų. Dėl čempiono žiedo varžėsi
net 43 komandos. Šilutės rajono mero žiedą laimėjo Pagėgių savivaldybės komanda.

• Rugpjūčio 5–6 d. Biržai minėjo 600-ąsias metines. „Puoškime ir
gražinkime mūsų Biržus taip, kad neaplankiusiam mūsų didingo miesto
galėtume ištarti, kaip buvęs ministeris biržėnas yra pasakęs: „Tamsta nesi
buvęs Biržuose? O... tai tamsta niekur nesi buvęs... nieko matęs“, – apsilankyti Biržuose kvietė rajono meras Valdemaras Valkiūnas.

• Pirmąjį rugsėjo savaitgalį Utena minėjo 755-ąjį gimtadienį. Pasak rajono mero Alvydo Katino, nors data ir neatspindi tikrojo miesto amžiaus,
nežinia, ar tikrai miestą įsteigė kunigaikštis Utenis, bet tai puiki proga prisiminti šiandien čia gyvenančius, dirbančius ir kuriančius ar iš čia kilusius
garbius kraštiečius. Buvo pagerbti Utenai nusipelnę žmonės. Jiems įteikti
jubiliejiniai suvenyrai „Gintarinės pasagos“.

• Švedijos mieste Gävle Šiaurės ir Baltijos šalių savivaldybių asociacijų atstovai aptarė aktualiausias šių šalių vietos ir regionų valdžių temas,
artėjančius svarbiausių tarptautinių organizacijų vadovų rinkimus ir renginius, taip pat pozicijas sprendžiant įvairius Europos lygio klausimus.
Aptariant savivaldos aktualijas LSA direktorė R. Žakaitienė pabrėžė regionų politikos svarbą ir būtinybę stiprinti regionų plėtros tarybų teisines
ir finansines galias.
• Pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudarytą indeksą geriausiomis pripažintos Klaipėdos ir Kauno rajonų savivaldybės sutarė dalytis
patirtimi. Pirmasis šių savivaldybių vadovų susitikimas įvyko Raudondvaryje esančiame Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre.
„Pasiekti rezultatai nereiškia, kad turime miegoti ant laurų. Mokytis reikia
nuolat: ir iš klaidų, ir iš gerų pavyzdžių“, – kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Klaipėdos rajono merą Vaclovą Dačkauską ir jo komandą
labiausiai domino kolegų patirtis bendradarbiaujant su verslu ir turizmo
projektai.
• Rugpjūčio 12–14 d. gausi Prienų rajono savivaldybės delegacija,
vadovaujama mero Alvydo Vaicekausko, vyko į Talsi (Latvija), kur dalyvavo šventėje „Talsi draugų dienos“. Baigiamajame renginyje meras A. Vaicekauskas įteikė Talsi vadovams juostą, kurioje išaustas užrašas PRIENAI
– TALSI.
• Klaipėdos rotušėje miesto meras Vytautas Grubliauskas Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse bronzos medalį iškovojusį klaipėdietį sunkiaatletį Aurimą Didžbalį ir jo trenerį Bronislavą Vyšniauską apdovanojo
medaliais „Už nuopelnus Klaipėdos sportui“. Tai pirmasis Lietuvos medalis
sunkiosios atletikos šakoje olimpinių žaidynių istorijoje.
• Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas prieš mokslo metų
pradžią priėmė iš Rytų Ukrainos dešimčius vaikų iš šeimų, kurios dėl Luhansko ir Donecko srityse tebevykstančių karinių veiksmų buvo priverstos pasitraukti iš savo namų. Jungtinių Tautų Vaikų fondo duomenimis,
konfliktas Ukrainoje palietė apie 580 tūkst. vaikų, daugiau nei 215 tūkst. jų
buvo priversti ieškoti prieglobsčio kitose Ukrainos vietose, apie 200 tūkst.
vaikų buvo reikalinga psichologinė pagalba.
• Švietimo ir mokslo ministerija nupirko ir mokykloms perdavė 82
naujus „Volkswagen Crafter“ mokyklinius autobusus. Nuo 2000 m. savivaldybėms nupirktas 821 autobusas. Pernai kasdien geltonaisiais autobusais į mokyklas vyko beveik 22 tūkst. mokinių.
• Rugpjūčio 29 d. Molėtuose buvo rengiamas Atminties maršas, skirtas prieš 75 metus Antrojo pasaulinio karo metais miesto pakraštyje žiauriai nužudytiems žydams prisiminti ir pagerbti. Kviesdamas visus geros
valios žmones prisijungti prie šios akcijos, pagerbti Molėtų krašto gyventojus, tapusius holokausto aukomis, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys
sakė, kad buvimas kartu tą dieną simbolizuos molėtiškių solidarumą,
pagarbą krašto istorijai ir siekį užtikrinti, kad tokios tragedijos daugiau
nepasikartotų. Žudynių vietoje lankėsi ir tylos minute holokausto aukų
atminimą pagerbė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
kartu su Izraelio ambasadoriumi Amiru Maimonu. Nacių okupacijos laikotarpiu Molėtuose išžudyta apie 2000 žydų tautybės žmonių.
• Šilutėje vyko tradicinis tarptautinis žuvienės virimo čempionatas.
„Tai unikali šventė, pritraukianti vis daugiau komandų ne tik iš Lietuvos,
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• Gimtadienius šventė Šiauliai ir Panevėžys. „Skambėk, Šiaulių žeme!“
– taip vadinosi 780-ajam Šiaulių gimtadieniui skirta šventė. „Miesto metai
skaičiuojami nuo Saulės mūšio paminėjimo Livonijos kronikose. Šiauliai
drąsiai gali vadintis vienu seniausių miestų šalyje, savo amžiumi mes
lenkiame sostinę ir kitus didžiuosius miestus“, – pabrėžė miesto meras
Artūras Visockas. Šiaulių miesto garbės piliečio regalijos buvo įteiktos Jo
Ekscelencijai Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui. Jis tapo 39-uoju Šiaulių miesto garbės piliečiu.
• Minint Panevėžio miesto 513-ąjį gimtadienį rugsėjo 10 d. kino centre „Garsas“ pristatyta tapytojo, grafiko, rašytojo, knygų iliustratoriaus,
performansų autoriaus Stasio Eidrigevičiaus menų centro idėja. Įspūdingą savo menų kūrinių kolekciją miestui dovanojantis pasaulyje gerai
žinomas menininkas kartu su Panevėžio miesto meru Ryčiu Račkausku
pasirašė ketinimų protokolą, kuris taps pagrindu kuriant analogų Lietuvoje neturintį menų centro projektą.
• Rugsėjo 16 d. iškilmingai paminėtas Kelmės rajono Kražių mokyklos 400 metų jubiliejus. Gimnazijos kiemelyje surengtoje šventėje susirinkusiuosius sveikino Ministras Pirmininkas, švietimo ir mokslo ministrė,
Europos Parlamento ir Seimo nariai, Kelmės rajono savivaldybės vadovai.
Mokyklos kieme atidengtas skulptoriaus Osvaldo Neniškio sukurtas paminklinis akmuo. Kražių mokykla yra viena seniausių Lietuvoje.
• Beveik šimtas vietos savivaldos atstovų rugsėjo 15 d. susirinko į
tarptautinę konferenciją, skirtą Baltijos jūros regiono strategijai, jos teikiamoms bendradarbiavimo galimybėms ir darniam regiono ekonominiam vystymuisi. LSA kartu su Užsienio reikalų ministerija organizuotame renginyje daugiausia dėmesio buvo skirta didesniam vietos valdžios
institucijų įtraukimui į glaudesnį regioninių partnerių bendradarbiavimą,
patirties mainus ir jų sklaidą. „Lietuvos politikai turėtų labiau skatinti tarptautinį bendradarbiavimą savivaldos lygiu: remti vietos valdžios institucijų siekius jungtis prie tarptautinių organizacijų ir dalyvauti dideliuose
regioniniuose investiciniuose projektuose“, – konferencijoje pabrėžė Birštono merė, LSA Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkė Nijolė Dirginčienė.
ES Baltijos jūros regiono strategija – pirmoji ES makroregioninė strategija,
skatinanti regioninį bendradarbiavimą 17 politinių sričių.
• Europos Komisijos „Eurostato“ pranešimas skelbė: iš 28 ES sostinių
Vilnius yra geriausias miestas ir jame gyvena patys laimingiausi žmonės.


Pasirodo, kad net 98 proc. sostinės gyventojų yra patenkinti gyvenimu
Vilniuje. Toliau eilėje rikiavosi Stokholmas, Viena, Kopenhaga.

• Tarp dešimties britų dienraščio „The Guardian“ paskelbtų geriausių
Europos miestų, išsiskiriančių art deco stiliaus architektūra, Kaunas nusileido tik Paryžiui, kuriame šis stilius ir gimė. Šiame sąraše Kaunas aplenkė
tokius miestus kaip Valensija, Lisabona, Londonas, Amsterdamas, Maskva
ir Berlynas.
• Į Lietuvos maltiečių 25-metį atvyko daugybė nuoširdžių Lietuvos
bičiulių. „Puiki šalis ir nuostabūs, šilti žmonės“, – vizito į Lietuvą metu kartojo Maltos ordino Didysis Hospitaljeras Dominique Prince and Count de
La Rochefoucauld-Montbelas. Vilniuje buvo surengta tarptautinė Rytų ir
Centrinės Europos Maltos ordino asociacijų ir pagalbos tarnybų konferencija, kurioje dalyvavo ne tik Maltos ordino vadovai, bet ir kelios dešimtys
Europos šalių Maltos ordino ambasadorių, asociacijų ir pagalbos tarnybų
vadovų. Patvirtinti ketinimai pasirašyti tarpvalstybinį susitarimą tarp Maltos ordino ir Lietuvos Respublikos.
• Rugsėjo 11 d. Šalčininkų rajonas pradėjo per šalį vilnijantį derliaus

švenčių maratoną. Geriausias metų ūkininkas įteikė rajono merui Zdzislavui Palevičiui šviežios duonos kepalą, kurį meras pasidalijo su šventės
svečiais.

• Alytaus ir Suvalkų miestai minėjo bendradarbiavimo dvidešimtmetį.
Šia proga rugsėjo 20 d. Alytaus miesto Rotušės aikštėje atidaryta neįprasta spalvingų kubų paroda, atspindinti per du dešimtmečius dviejų miestų partnerių nuveiktus darbus – įgyvendintus projektus, organizuotus
kultūros ir sporto renginius. „Kartu su Suvalkais įgyvendinome daugybę
bendrų projektų. Sutvarkėme Alytaus miesto sodo teritoriją, atnaujinome
baseiną. Dabar mes ir vėl esame pateikę paraiškas naujiems projektams“,
– apie nuveiktus darbus kalbėjo Alytaus miesto mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius.
• Puoselėdami gražią tradiciją, varėniškiai paskutinį rugsėjo šeštadienį vėl sukvietė į Grybų šventę „Per dzidį dvarų saulė tekėjo“. Dėl Varėnos
rajono mero Algio Kašėtos taurės varžėsi dvidešimt komandų iš įvairių
Lietuvos regionų, tarp jų – dvi komandos iš Italijos. Daugiausia grybų
rado Trakų rajono savivaldybės komanda „Krembliai“ iš Paluknio. Nugalėtojams buvo įteikta įspūdinga juodosios keramikos meistro Petro
Pretkelio sukurta mero taurė. Šventės dalyviai turėjo unikalią progą
sužinoti, kaip geriama arbata Japonijoje. Arbatos ceremonijos grupės
nariai iš Tokijo, lydimi J. E. Japonijos ambasadoriaus Toyei Shigeedos,
demonstravo arbatos gėrimo ceremoniją, kurią japonai puoselėja jau
keturis šimtmečius.
• Artėjant Lietuvos vietos savivaldos dienai iškilmingoje „Auksinės
krivūlės 2016“ ceremonijoje 14 ministerijų, Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje ir Lietuvos verslo konfederacijos atstovai paskelbė labiausiai
tam tikrose srityse pasižymėjusias savivaldybes. „Auksinės krivūlės riteriais“ tapo (iš kairės) Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir Anykščių
rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius. Laureatus
pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

• Pagerbti Žemės ūkio ministerijos organizuojamų kaimo bendruomenių apdovanojimų „Spindulys 2016“ laureatai. Į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją susirinko per šimtą bendruomenių atstovų iš įvairių
Lietuvos kampelių. Į apdovanojimus galėjo pretenduoti kaimų, kuriuose
gyvena ne daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų, bendruomenės.
• Vilniaus rotušėje penktą kartą įteiktos didžiausių šalies kultūrinės
bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos – apdovanojimų
„Auksinis feniksas“ statulėlės. Siūlyta daugiau nei penkiasdešimt pretendentų į šį prestižinį apdovanojimą.„Metų politiku“ tapo Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis.
• Lapkričio 14 d. Seimo rūmuose prisiekė 141 Seimo narys. Į 2016–
2020 m. Seimą išrinkti 38 savivaldybių tarybų nariai ir administracijos
darbuotojai. Seimo Pirmininku išrinktas Viktoras Pranckietis – Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, buvęs Kauno rajono savivaldybės tarybos narys.
• „Savivaldybių žinioms“ sukako 20 metų. „Savivaldybių žinios“ yra
LSA – kitaip tariant, visų Lietuvos savivaldybių – leidinys. Pirmasis „SŽ“
numeris išėjo 1996 m. lapkričio 14 d. Leidinio steigimą ir leidimą finansiškai parėmė Švedijos savivaldybių asociacija, metodinę paramą suteikė
šios asociacijos savaitinio laikraščio žurnalistai.„Savivaldybių žinias“ skaito
ne tik savivaldybininkai. Jas prenumeruoja centrinės valdžios institucijos,
politinės partijos, įvairios asociacijos ir bendruomenės, bibliotekos. Tai
vienintelis Lietuvoje leidinys, pasiekiantis visas 60 savivaldybių ir per 500
seniūnijų.

• Lietuvos laisvosios rinkos institutas šeštą kartą sudarė Lietuvos savivaldybių indeksą. Lyderio pozicijas išlaikė Vilniaus miestas, po jo rikiavosi
Klaipėda, Šiauliai ir viena vieta pakilęs Kaunas. 54 mažųjų savivaldybių reitinge pirmavo Kauno rajonas, antroje vietoje liko Klaipėdos rajonas, trečią
vietą išlaikė Druskininkai.
• Pagrindinė gruodžio 6 d. vykusio LSA valdybos posėdžio tema buvo
regionų plėtra ir investicijų pritraukimas. Apie tai merai diskutavo su Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu. Pasak
LSA prezidento R. Malinausko, visos savivaldybės susiduria su labai panašiomis problemomis, bet kartu yra labai skirtingos. „Nacionaliniu mastu
suformuota regioninė politika šiuos skirtumus įvardytų, atskleistų jų specifiką ir privalumus investuotojams“, – sakė LSA prezidentas. LSA valdybos
nariai atkreipė dėmesį į regionų ir savivaldybių bendradarbiavimo, o ne
konkuravimo svarbą.
• Alytus pripažintas sportiškiausiu 2016 m. Lietuvos miestu. Šį apdovanojimą miestas, o kartu ir visi alytiškiai, pelnė 2016 m. sporto vadybos
apdovanojimuose. Gruodžio 9 d. Vilniuje vykusiame iškilmingame apdovanojimų įteikimo vakare Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Edis Urbanavičius simbolinę statulėlę įteikė Alytaus miesto mero pavaduotojai Valei Gibienei ir Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjui Adomui
Andriušaičiui.
• Telšiai perdavė Kultūros sostinės titulą Klaipėdai. Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos sprendimu 2017-ieji uostamiestyje paskelbti Lietuvos kultūros sostinės metais. Uostamiesčio mero V. Grubliausko teigimu,
priimto sprendimo tikslas – tinkamai paminėti Klaipėdos – kultūros sostinės vardą mieste, pristatyti įvairias kultūros ir meno sritis apimančią, visas
amžiaus grupes įtraukiančią programą.
• Besibaigiant 2016-iesiems Vyriausybės rūmuose įvykusiame „Lietuvos metų gaminio 2016“ apdovanojimų renginyje aukso medaliu įvertinta Palangos koncertų salė. Apdovanojimą UAB „Conresta“ direktoriui
Lukui Laukaičiui įteikė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis kartu su
Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu R. Dargiu.
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2017 metAI

• Nors Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis bus minimas tik 2018
m., zanavykai jau pradėjo dėliotis pagrindinius programos akcentus. Jie
aptarti Šakių rajono savivaldybėje vykusiame pasitarime, kuriame dalyvavo seniūnijų, rajono kultūros įstaigų, Turizmo informacijos centro atstovai.
2016 m. rajono tarybos sprendimu buvo patvirtintas savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimo 2016–2018 m. priemonių
planas, kuris ir toliau įgyvendinamas pagal rajono savivaldybės finansines
galimybes ir iš nacionalinio biudžeto lėšų.
• Seimas nusprendė iki 2017 m. liepos 1 d. atidėti Vietos savivaldos
įstatymo pataisų, apribosiančių savivaldybių galimybes steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus ir patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims, įsigaliojimą.
Argumentus atidėti pataisų įsigaliojimą Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui teikė ir LSA – abejonių kėlė tai, kokie viešųjų paslaugų
teikėjai laikytini vykdančiais ūkinę veiklą.

į ilgai lauktą Jonavos sporto arenos atidarymo šventę“, – kalbėjo laikinai einantis mero pareigas Eugenijus Sabutis.

• „Metų mero“ titulas atiteko Akmenės rajono savivaldybės merui
Vitalijui Mitrofanovui (centre). „Tai ne tik mano pripažinimas, tai pripažinimas Akmenės kraštui“, – sakė meras, priimdamas „Metų mero“ apdovanojimą Vilniuje. Merų veiklą reitingavo ir lyderius surikiavo savaitraštis
„Veidas“. Laureatą pasveikino Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
Rima Baškienė ir savaitraščio „Veidas“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas Arūnas Brazauskas.

• Trys karaliai Varėnos krašto žmonėms padovanojo neeilinę šventę
– tądien iškilmingai duris atvėrė Varėnos sporto centras su taip ilgai lauktu baseinu.
• Kovo 30 d. sostinės šilumos ūkis sugrįžo į vilniečių rankas – šilumos
ūkį vėl administruos Vilniaus miesto savivaldybė per jos įmonę „Vilniaus
šilumos tinklai“.
• Druskininkų AQUA parkui sukako dešimt metų. Pirmasis Lietuvoje
vandens parkas šiandien džiugina sėkminga plėtra, pelninga ir socialiai
atsakinga veikla. Jis išlieka vienas didžiausių sveikatingumo centrų Rytų
Europoje. Sausio 20 d. poilsio centre AQUA vyko jubiliejinis renginys. Per
dešimtmetį bendrovė uždirbo 4,745 mln. eurų grynojo pelno, grąžino
banko kreditus, suteikė paramos beveik už milijoną eurų, savivaldybės
biudžetą papildė daugiau kaip 5,792 mln. eurų nuomos mokesčio, negaudama iš biudžeto nė euro dotacijų. 2016-ųjų gegužės 10 d. sulaukta ir
3 500 000-osios lankytojos.
• Konsultacijas su Vyriausybės nariais inicijavusi LSA paragino centrinę valdžią imtis realių pokyčių sprendžiant didėjančią šalies regionų socialinę ir ekonominę atskirtį. „Centrinei valdžiai Lietuvos regionų siunčiama
žinia yra aiški – duokite mums meškerę, priimkite būtinus sprendimus,
o žuvį pasigausime patys. Turime imtis realių pokyčių, kurie įgalintų regionus pačius aktyviau veikti ieškant sprendimo, kaip sustabdyti nuosmukį, kol nepasiekėme laisvojo kritimo taško“, – LSA iniciatyvą komentavo direktorė R. Žakaitienė. Pasak LSA prezidento R. Malinausko, vienas
svarbiausių klausimų, kuris buvo keliamas susitikimuose su ministrais
– sprendimai, leisiantys stiprinti savivaldybių savarankiškumą ir mažinti
jų priklausomybę nuo valstybės biudžeto.
• „Paragauk pasaulio, paragauk Lietuvos“, – tokiu šūkiu sausio 20–22
d. Lietuvos konferencijų ir parodų centre „Litexpo“ vyko 5-oji turizmo ir
aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur“. Sėkmingiausiu 2016 m. turizmo
produktu paskelbtas „Plungės išmanusis parkas“. „Pasinaudojant moderniosiomis technologijomis sukurta pažintinė ekskursija po Plungės parką
keliomis kalbomis“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė Plungės rajono
meras Audrius Klišonis. Sėkmingiausios 2016 m. turizmo traukos vietovės pergalę pelnė Kaunas. Radailių dvaras Klaipėdos rajone pripažintas
sėkmingiausiu 2016 m. kaimo turizmo paslaugų teikėju. Sėkmingiausio
2016 m. turizmo informacijos centro vardą laimėjo Klaipėda.
• Vasario 9 d. LSA nariai susitiko su premjeru Sauliumi Skverneliu. Susitikime premjeras pabrėžė, kad Vyriausybė ketina stiprinti savivaldybių
savarankiškumą, mažinti centralizaciją ir suteikti joms daugiau įrankių kokybiškai teikti viešąsias paslaugas gyventojams. Merai buvo informuoti,
kad Vyriausybė numato keisti teisės aktus ir perduoti savivaldybėms teisę
plačiau disponuoti valstybine žeme. Taip gerokai sutrumpėtų įvairios procedūros ir savivaldybės galėtų pritraukti daugiau privačių investuotojų.
LSA šios teisės siekia jau daugelį metų.
• Vasario 22 d. Jonavoje duris atvėrė naujas, modernus daugiafunkcis kompleksas – 2 tūkst. vietų Jonavos sporto arena. „Labai džiaugiamės pagaliau galėdami pakviesti visus jonaviečius ir miesto svečius
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• Vasario 23 d. įvykusiame Jurbarko rajono tarybos posėdyje priimta
ir pasirašyta Prezidentei, Seimui ir Vyriausybei skirta rezoliucija dėl Vyriausybės siūlomos valstybinių miškų valdymo reformos. Tarybos nariai išreiškė nepritarimą siūlomai valstybinių miškų valdymo reformai steigiant vieną centralizuotą įmonę ir pateikė siūlymą optimizuojant išsaugoti miškų
urėdijų savarankiškumą ir juridinį statusą.
• Savivaldybių teisė disponuoti valstybės žeme buvo vienas svarbiausių Vilniuje kovo 16 d. vykusio LSA valdybos posėdžio klausimų. Merai,
neigiamai vertindami pastaruoju metu šalies miestuose NŽT iniciatyva
nutraukiamas žemės nuomos sutartis, stabdomus investicinius projektus, blokuojamą socialinės infrastruktūros vystymą, priėmė nutarimą
prašyti Vyriausybę papildyti Vyriausybės programos įgyvendinimo planą
konkrečiomis priemonėmis, numatančiomis šios tarnybos žemėtvarkos
ir valstybinės žemės disponavimo funkcijų perdavimą savivaldybėms, ir
inicijuoti atitinkamus Žemės įstatymo pakeitimus.
• Kovo 23 d. Vidaus reikalų ministerija į Kauną sukvietė savivaldybių,
verslo, mokslo atstovus į diskusiją „Regioninės politikos pavasario forumas“. Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sveikindamas forumo
dalyvius pabrėžė, kad vienas svarbiausių šių dienų uždavinių – surasti
sprendimus, kaip pagyvinti regionus. „Regionų politika pagaliau turi būti
paremta viešojo ir privataus sektoriaus partneryste ir tapti daugiau nei
priemone panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas“, – teigė ministras.
• Kovo 22 d. sukako 630 metų, kai Vilnius gavo Magdeburgo savivaldos teisę ir pradėjo skaičiuoti savo, kaip tikro miesto, istoriją. Magdeburgo
teisę, kuri leido vilniečiams autonomiškai tvarkyti miesto reikalus, pirmasis suteikė Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila 1387 m. „Magdeburgo
teisės suteikimas pradėjo Vilniaus, kaip tikro miesto, istoriją, kuri ir atvedė į modernią Lietuvos sostinę, kurioje gyvena laimingi ir laisvi žmonės“,
– sakė sostinės meras Remigijus Šimašius.
• Kovo 29 d. Kultūros ministerijoje iškilmingai paskelbtas Europos
kultūros sostinės 2022 (EKS) atrankos konkurso nugalėtojas. Juo tapo
Kaunas. Suteikti EKS titulą Kauno miestui rekomendavo ES institucijų deleguotų dešimties nepriklausomų ekspertų grupė.
• Nors Klaipėda Europos kultūros sostinės vardo ir nepelnė, Klaipėdos
miesto meras V. Grubliauskas sakė, kad pajūrio žmonės neturi jaustis pralaimėję. Pasak miesto vadovo, vien tai, kad siekdama titulo bendruomenė
ėmė vienytis, yra didžiulė pergalė. Sveikindamas Kauno bendruomenę
laimėjus Europos kultūros sostinės 2022 vardą, meras pažymėjo, kad
Klaipėda vis tiek ketina įgyvendinti trijų pajūrio miestų bendruomenės
parengtą programą „Susitikimų vieta“.
Parengė Romas Gurklys


Lietuva nuo A iki Z
Rokiškis –

rajonas, primenantis Lietuvą

„Rokiškio rajonas – tai Lietuvos atspindys, ir ne tik savo kontūrais, primenančiais Lietuvą,
bet ir verslumu. Rajone esančios stambios įmonės skatina ir smulkiojo verslo, teikiančio joms
reikalingas paslaugas, vystymąsi“, – pažymi Rokiškio rajono vadovai, dalydamiesi savo mintimis apie pasiekimus, iššūkius ir planus.

Rajono meras Antanas Vagonis
Į politiką atėjau iš verslo. Kai pradėjau dirbti
rajono meru, buvo suformuota nuomonė, kad
iš provincijos visi išvažiuoja, viskas miršta, tad
natūraliai kilo klausimas: ko aš čia atėjau? Niekas neturi noro, nekalbant jau apie užsidegimą,
dirbti. Savivaldybė paskendusi didžiulėse skolose. Skolinimosi limitai pasibaigę. O dar opozicija, kurią savivaldybei sukūrė susivienijusios
verslo įmonės, skleidė ne pačias pozityviausias nuotaikas, nes iki tol, turėdami pinigus,
jie buvo įpratę savivaldai daryti netiesioginę
įtaką. Pradžia buvo gana sudėtinga. Supratau,
kad mano misija yra ne kažką pačiam padaryti,
bet uždegti žmones, kad jie į viską, taip pat ir į
darbą, pradėtų žiūrėti kitaip. Jau pirmieji žingsniai davė rezultatų. Žmonės pradėjo patikėti,
kad viską galima pakeisti. Per gana trumpą laiką buvo atnaujinta ir atjauninta savivaldybės
administracija. Vyresnio amžiaus specialistai
pamatė, kad niekas nebenori taikstytis su jų


darbo valandų atsėdėjimu ir pensijos laukimu. Padidėję reikalavimai paskatino jų apsisprendimą.
Sunkiausia buvo atpratinti administracijos darbuotojus, kad kažkokios politinės jėgos, partijos,
stovėdamos už nugaros, gali garantuoti darbe tinginystę.
Savivaldybėje pasikeitė požiūris į pinigus. Anksčiau visą laiką buvo įjungtas taupymo režimas. Taupė taupė ir 10 mln. eurų skolų pritaupė. Pradėjęs dirbti meru pasakiau: baikime taupyti
pinigus, pradėkime juos racionaliai naudoti. Iki tol buvo taip: pinigus taupo, bet net nežiūrėjo,
kaip vyksta viešieji pirkimai, kad viešųjų pirkimų konkursus laimi įmonės, tuos pačius darbus dirbančios dvigubai ar net trigubai brangiau negu kituose rajonuose. Pradėję nuo tokių nedidelių
dalykų, 2016 m. pamatėme rezultatą. Sugebėjome atsiskaityti su visais tiekėjais. Nepateisinama,
kai savivaldybės kelių šimtų eurų skola verslo įmonėms tęsiasi po penkerius ir daugiau metų.
Tai verslui labai skaudus smūgis. Per porą metų su verslu sugebėjome visiškai atsiskaityti, o už
atliktas paslaugas stengiamės kiek galima greičiau sumokėti. Savivaldybės veiklos finansinė dalis
įgijo labai aiškią tvarką. Vien per viešuosius kelių tvarkymo pirkimus 2016 m. sutaupėme
200 tūkst. eurų. Tai leido papildomai sutvarkyti rajono kelių. Nekalbu apie melioraciją, kur tie
patys darbai buvo padaryti 40 proc. pigiau. Ir kaip nesidžiaugti tais žmonėmis, kurie atsistojo prie
viešųjų pirkimų vairo, kurie pradėjo rengti projektus.
2016-ieji mūsų savivaldybėje buvo racionalaus pinigų naudojimo metai, ir tas procesas jau
įsitvirtino, o šie metai paskelbti meilės darbui metais. Kiekvienas savivaldybės administracijos
specialisto darbas turi būti padarytas su meile. Ir grįžtamąjį ryšį turime pajusti iš žmonių. Meras yra tarpininkas tarp administracijos darbuotojų ir žmonių, stebintis šį rezultatą. Jei žmonės
džiaugiasi, kad savivaldybė labai greitai išsprendė jam rūpimą klausimą, vadinasi, administracijos
darbuotojai dirba gerai. Mes nekėlėme milžiniškų uždavinių, o pradėjome pokyčius nuo labai
paprastų žmogiškų dalykų.
Keičiantis požiūriui atsiranda kitas suvokimas: mes, mūsų rajonas, mūsų Lietuva, mūsų pinigai. Tada lengviau įgyvendinti ir didelius projektus. 2015 m. pradėję statyti baseiną, planuojame
jį šiais metais užbaigti. Tai rodo, kad dirbame komandoje. Joks meras nesugebės ateiti ir pastatyti.
Meras yra žmonių jungiamoji dalis. Jis turi nueiti ir pas statybininką, ir pas ministrą, ir pas Seimo
narį, ir pas darbuotoją ir sutelkti juos visus bendram tikslui. Per dvejus darbo meru metus supratau, kad mano darbo vieta – ne mero kabinetas.
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Rokiškis – pramoninis miestas, mano uždavinys pritraukti investuotojus, pasiūlant darbo
jėgą, kvalifikuotus specialistus. Nors biudžeto formavimo metodika tam ir nėra palanki,
mano tikslas – pasiekti, kad rajonas išgyventų
be dotacijos. Šiuo metu mes patys į biudžetą
susirenkame apie 60 proc. pajamų.
Ir migracija. Pasitikrinome, kiek žmonių
išvyksta iš Rokiškio rajono. Pernai išvyko 500
žmonių, bet nenutraukta nė viena atliekų surinkimo sutartis. Vadinasi, šeima liko. Tas žmogus išvažiavo ieškoti geriau apmokamo darbo.
Ir tai yra visiškai normalu. Mokėkite žmogui
normalesnį atlyginimą, ir jis sugrįš. Tad verslo kultūra Lietuvoje turi tobulėti. Pastebėjau,
kad trečdaliu pigiau atlikusios darbus įmonės
darbuotojams mokėjo tokius pat atlyginimus,
kaip ir anksčiau. Vadinasi, gaudamas didesnius
pinigus verslininkas darbininkui daugiau nemokėjo.
Tačiau yra ir gerų dalykų. Pernai gyventojų
pajamų mokesčio rajone surinkta 370 tūkst.
eurų daugiau. Vadinasi, kažkam kažkur padidinti atlyginimai. Ir į rajoną atvyko apie 300
žmonių. Tik apie tai niekas nekalba.
Pokyčiai vyksta nuosekliai apgalvojus. Labai norėtųsi, kad ir Vyriausybė, imdamasi reformų, žmonėms nesukeltų šoko, o viską darytų
labai motyvuotai. Socialinės įtampos didinimas – blogiau nei grasinimas, kad tuojau mus
užpuls rusai. Žmogaus saugumui svarbiausia
saugi socialinė aplinka.

Mero pavaduotojas
Egidijus Vilimas
Ne vieną kadenciją esu rajono tarybos narys. Esu dirbęs rajono meru, šioje kadencijoje –
mero pavaduotoju. Kuruoju švietimą, kultūrą,
socialinę apsaugą, jaunimo ir sporto reikalus.
Daug problemų yra socialinėje apsaugoje,
nes labai neaiški valstybės politika. Kad ir vaikų
globa. Institucinė globa stabdoma. Apgyvendinti vaikų globos įstaigose nebeleidžiama.
Mūsų manymu, pirmumas turi būti teikiamas
ne šeimynoms, bet šeimoms. Skatindama
vaikus priimti į šeimas, rajono taryba nusprendė suteikti paramą vaiko gyvenamajai vietai

įrengti, o pilnametystės sulaukusiems globotiniams skirti paramą gyvenimo pradžiai.
Lengviau prikalbinti žmones būti globėjais
padeda ir padidintos išmokos. Nors kol kas norimo rezultato nėra, bet pokyčiai juntami. Pats
asmeniškai apie 30 žmonių kalbinau tapti globėjais. Per metus mokymus baigė 15 žmonių.
Iš jų 12 yra pasiryžę į savo šeimą pasiimti vaikus. Manau, valstybė turėtų ne mažinti globos
namus, bet didinti žmonių, galinčių paimti vaikus laikinai ar nuolatinei globai, skaičių. Tada
savaime sumažės globos namuose esančių
vaikų skaičius.
Labai skaudi problema yra kūdikių globa.
Logiškiausia būtų, jei imtųsi juos globoti panašaus amžiaus vaiką auginančios šeimos. Pats
asmeniškai kalbinau apie 15 šeimų, bet nė viena jų nesutiko būti globėjais.
Reikalinga paprastesnė įsivaikinimo procedūra ir parama įsivaikinusiai šeimai. Juk yra
šeimų, norinčių įsivaikinti vaiką, bet to padaryti jiems neleidžiama, nes per mažos jos pajamos.
Ir, ko gero, pati didžiausia blogybė – nepakankamas valstybės požiūris į šeimą. Juk
vidutines pajamas gaunanti šeima, auginanti
4–5 vaikus, yra atsidūrusi ant skurdo ribos. Kiekviena daugiavaikė šeima yra paramos gavėja,
o tai psichologiškai neigiamai veikia žmones.
Tos šeimos, nors ir gali būti puikios globėjos,
to nesiima daryti, bijodamos, kad aplinkiniai
pasmerks: girdi, dėl pinigų vaiką pasiėmė.
Mane labai stebina noras vaikų teisių apsaugos skyrius atskirti nuo savivaldybių ir padaryti kontroliuojančia institucija. Tai bus dar
viena institucija, analogiška Nacionalinei žemės tarnybai. Smurtas prieš vaikus prasidėjo
ne pernai ir juo labiau ne šiemet, todėl skubotomis reformomis jo nepanaikinsime. Stiprinti
darbą su rizikos šeimomis reikia, bet tai neturi
peraugti į neišanalizuotą vienos sistemos keitimą kita. Juo labiau institucija, kuriai išlaikyti
būtų reikalingi papildomi pinigai. Stengiamės
į šių problemų sprendimą įtraukti mokyklas.
Sutarėme, kad šią vasarą mokyklų komandos
mažiausiai du kartus apsilankys probleminėse
šeimose. Nesuprantu Seimo narių skleidžiamų nesąmonių, kad vaikų teisių tarnybos turi
budėti ištisą parą. Pagal nustatytą tvarką policija mažamečius vaikus turi paimti ir atvežti į
ligoninės vaikų skyrių. Ne darbo metu priimtas
valstybės tarnautojo sprendimas negalioja. Be
to, iš namų, kuriuose kilęs konfliktas, paimtas
vaikas būtinai turi būti apžiūrėtas medikų, nes
maža kas jam gali būti atsitikę.
Susirūpinimą kelia ir ketinimas panaikinti
jungtines klases, neatsižvelgiant į savivaldybę. Pasienio rajonuose vaikai turi galimybę
važiuoti tik į vieną pusę. Kelionė iki mokyklos
gali trukti daugiau negu dvi valandas ir tiek pat
iš mokyklos. Didžiausia kelionės trukmė neturi
būti ilgesnė kaip 45 minutės.
Rajone neblogai vyksta kultūrinis, sportinis gyvenimas, šiemet turėtume baigti statyti
baseiną, ir manau, kad jauni žmonės įsikurtų

Rokiškio rajone, jei tik būtų daugiau ir geriau
apmokamų darbo vietų. Savivaldybė, nors kol
kas šioje srityje didelių galių neturime, daro
pagal galimybes. Tarybai nusprendus, kad savivaldybė kartu su ligonine finansuos būsimų
gydytojų rezidentūrą, per pastaruosius trejus
metus į rajoną atvyko septyni jauni gydytojai.

Administracijos direktorius
Valerijus Rancevas
Savivaldybės administracijos direktoriumi
dirbu nuo 2014 metų. Iki tol dirbau mero patarėju verslo ir investicijų klausimais.
Siekdami didinti savivaldybės administracijos veiklos veiksmingumą, pirmiausia peržiūrėjome funkcijų pasidalijimą. Tarp pirmųjų
didesnių darbų buvo ir kelių tvarkymui skirtų
lėšų panaudojimo pakeitimai. Kelių tvarkymas
taryboje visą laiką sukeldavo audras, kodėl
tvarkomi vieni, o ne kiti keliai. Tad buvo suformuota nauja kelių tvarkymo komisija, parengtas ir tarybai tvirtinti pateiktas kelių tvarkymo
reglamentas, sudarytas tvarkytinų kelių sąrašas. Numatyta pirmumą teikti tiems keliams,
prie kurių remonto prisideda gyventojai ir
verslas. Tai suteikė aiškumo tiek tarybos nariams, tiek gyventojams.
Kitas žingsnis – peržiūrėti ES finansuotus
projektus. Buvo sudaryta komisija, kuri apžiūrėjo ir įvertino visose seniūnijose atliktus
ar atliekamus darbus. Pastebėjus broką buvo
kreipiamasi į rangovus jį ištaisyti, jei priežiūros
terminas nepasibaigęs, kai pasibaigęs – lėšos
darbams skiriamos iš biudžeto. Šios komisijos
tikslas – išsaugoti tai, kas buvo padaryta įgyvendinant įvairius projektus, kad jie kuo ilgiau
tarnautų rajono gyventojams.
Tačiau, rengdamiesi 2014–2020 m. ES paramai gauti, susiduriame su dideliais keitimais.
Neretai keičiami net patvirtinti aprašai, pagal
kuriuos baigiami rengti projektai. Tenka vėl
koreguoti, vėl gaišti laiką, išleisti pinigus. Nuo
konkurso paskelbimo iki paraiškos pateikimo
paprastai paliekami du mėnesiai, bet jei reikalingas techninis projektas, per tokį laiką jo parengti fiziškai neįmanoma. Pasirengti iš anksto jo negali, nes nesi tikras, kad tas projektas
Nukelta į 11 p.
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Atkelta iš 7 p.
apskritai pateks tarp finansuojamųjų. Norėtųsi
konkretumo.
Kadangi nemažai problemų kildavo dėl
viešųjų pirkimų, atnaujinome viešųjų pirkimų
komisiją kompetentingais specialistais. Buvo
keičiamos ir kitos buvusios neveiksmingos komisijos arba darbo grupės. Vienos atnaujintos,
kitos panaikintos arba įsteigtos naujos.
Veiksmingam darbui anksčiau buvo nepalankus administracijos darbo organizavimas.
Savivaldybės administracijos centro darbuotojus tvarkė Personalo skyrius, o seniūnijose
– seniūnijos. Dabar visą darbą atlieka Personalo skyrius. Sutvarkyti pareiginiai nuostatai.
Išgryninti etatai.
Nuo vasario mėnesio pasikeitus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimų
skaičiavimo tvarkai, įkūrėme neformalią darbo
grupę, kuri rengė kiekvienos pareigybės darbo
įvertinimo metodiką. Per pirmuosius mėnesius
pasistengėme, kad atlyginimai nesumažėtų,
bet žmonės laukė algų padidėjimo. Matome,
kad numatyti koeficientai nėra labai motyvuojantys geriau dirbti, tad dabar metodiką
tobuliname. Tikimės, kad patobulintą atlyginimų skaičiavimo metodiką gegužės pradžioje
galėsime patvirtinti.
Pasikeitus Administracinės teisės protokolų rašymo tvarkai, buvo patvirtintas specialisto
viešajai tvarkai etatas. Tradiciškai administracijos sudėtyje buvo ūkio tarnyba, kurioje nebuvo nė vieno valstybės tarnautojo. Tarnyba
pertvarkyta į Ūkio ir viešosios tvarkos skyrių,
kuriame įsteigti vedėjo, vedėjo pavaduotojo ir
specialisto viešajai tvarkai etatai.
Vieniems darbuotojams atsisakius pareigų, kitiems išėjus į užtarnautą poilsį, teko
skelbti nemažai konkursų atsilaisvinusioms
pareigoms eiti. Iš pradžių buvo būgštaujama,

kad rajone trūksta kvalifikuotų specialistų, bet
konkursų rezultatai parodė, kad baimintasi
be reikalo. Dalis specialistų į Rokiškį sugrįžo iš
didmiesčių. Manau, teigiamų pokyčių rajonai
sulauks, jei bus priimtas įstatymas dėl vadovų
kadencijų skaičiaus ribojimo.
Kadangi į savivaldybę ateina labai dideli
dokumentų srautai, stengiamės, kad kiek galima daugiau dokumentų keliautų elektroninėje erdvėje. Iškart atsirado operatyvumas ir
mobilumas, nes dokumentus matau ir su jais
galiu dirbti net nebūdamas savivaldybėje.
Džiaugiuosi, kad vietoje ir laiku priimtas
sprendimas duoda gerų rezultatų.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Rimantas Velykis
Rokiškio rajono tarybos nariu esu renkamas
nuo 1990 metų. O šioje kadencijoje esu paskirtas savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoju. Darbas savivaldoje gerai pažįs-

tamas, nes nuo 2000 metų esu dirbęs seniūnu,
mero pavaduotoju, meru. Pagal pasidalijimą
funkcijomis esu atsakingas už kultūrą, švietimą, socialinius reikalus, vaikų teisių apsaugą,
jaunimo ir sporto reikalus.
Nors rajono švietimo įstaigų tinklas jau
optimizuotas, bet mažėjantis vaikų skaičius
verčia uždaryti dar kelias mokyklas. Tačiau tai
darome planingai, mokyklos tam iš anksto parengiamos. Didžiąją rajono mokyklų dalį, pasinaudodami ES, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, esame modernizavę. Labai svarbu,
kad mokyklos ir fiziškai būtų patrauklios. Šiuo
metu rajone turime penkias gimnazijas, keturias
pagrindines mokyklas, dvi progimnazijas ir vieną
pradinę mokyklą. Esamas vaikų darželių skaičius
rajono gyventojų poreikius tenkina. Rokiškyje
visiems vaikams, kuriuos tėvai pageidauja leisti į
darželį, vietų užtenka. Darželiai yra ir didesniuose
rajono miesteliuose. Iš viso turime septynis vaikų
darželius. Išsaugojome ir muzikos ir choreografijos mokyklas. Švietimui skiriama kiek daugiau
nei 50 proc. rajono biudžeto lėšų.
Turime pakankamai ir kultūros įstaigų. Išsaugotos ankstesnės tradicijos, tarp jų ir daug
metų besitęsiantis teatrų festivalis „Vaidiname
žemdirbiams“. Rajone gausu kultūros paveldo.
Vienas pagrindinių – Rokiškio dvaras. Dvaras
jau kuris laikas pritaikytas kultūros ir kitiems
renginiams, turizmui, bet kasmet jį dar tvarkome, naudodami ES, valstybės ir biudžeto lėšas.
Kitas rajonui svarbus paveldo objektas – Salų
dvaras. Šiais metais jis bus pradėtas tvarkyti.
Savivaldybė prisideda tvarkant bažnyčias.
Kalbant apie socialinius reikalus, Rokiškio
rajono savivaldybė yra tarp mažiausiai šiems
poreikiams sutaupančių savivaldybių, nes
stengiamės, kad tos lėšos atitektų skurdžiau
gyvenantiems žmonėms.

Neramios dienos švietimo darbuotojams
Balandžio 11 d. vykusiame Joniškio rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkų tarybos susirinkime dalyvavęs
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas Jonas Novogreckis apžvelgė švietimo padėtį rajone,
kalbėjo apie pertvarką, diskutavo aktualiais švietimo klausimais.
Pasak Joniškio rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkės Dalios Žilevičienės, mokslo metų pabaiga jau
visai čia pat, todėl nuspręsta susirinkti ir aptarti aktualius klausimus.
Pirmininkė priminė vedėjui apie sudarytą trišalę sutartį tarp Joniškio
rajono savivaldybės administracijos, Joniškio rajono švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo ir Lietuvos švietimo darbuotojų
profesinės sąjungos Joniškio rajono profesinių sąjungų susivienijimo.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Novogreckis kalbėjo apie vykstančias pertvarkas, kurios, pasak jo, buvo neišvengiamos.
„Moksleiviai ir pedagogai – vieni nuo kitų neatskiriami, tad norima, kad
būtų geresnė situacija ne tik mokiniams, bet ir jų mokytojams. Kaip žinoma, mokinių skaičius mažėja, ir jis mažėja ne tik Joniškio rajone, bet
ir visoje Lietuvoje, tad pertvarkos neišvengiamos“, – kalbėjo skyriaus
vedėjas.
Diskusijoje aptartas tarybos sprendimu patvirtintas Joniškio
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos
2016–2020 metų bendrojo plano priedas – Joniškio rajono savivalSavivaldybių žinios 2017 04 22

Edita Venckuvienė

dybės mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo planas. Vedėjo teigimu, į planą bus atsižvelgiama, tačiau nusižengti įstatymams
ir nerengti konkursų tikrai negalima. Konkursai laisvoms pedagogų
vietoms užimti bus rengiami.
Susitikimo metu taip pat aptarti pavėžėjimo klausimai, diskutuota dėl planuojamos direktorių rotacijos ir kaip tai palies Joniškio rajoną. Diskutuota dėl mokyklų darbuotojų atlyginimų. Vedėjas teigė,
kad planuojama peržiūrėti ir patikslinti patvirtintą pareigybių skaičių
mokyklose. Taip pat aptarti standartizuoti testai, kurie, pasak pedagogų, ne visiškai tinkamai parengti ir greičiau ne įvertina mokinio
žinias, o tik verčia patirti stresą.
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Nuo funkcinio –
prie procesinio vadovavimo
Barbora Gaudutė

„Ne kartą pabrėžiau, kad kultūra regionuose yra mūsų prioritetas. Kultūros šerdis kiekviename regione yra ir turėtų būti jo
kultūros centras. Tikiu, kad per kelerius ateinančius metus bendromis pastangomis pozityvios kultūros politikos permainos palies
kiekvieno regiono, miesto ar miestelio gyvenimus“, – pabrėžė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, atvykusi į balandžio 11–13 d.
Birštone vykusį savivaldybių kultūros, kultūros švietimo ir švietimo
skyrių vadovų seminarą „Kultūros politika regionuose: problemos,
perspektyvos“, kurį surengė Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Numatyti struktūriniai pokyčiai
Seminare dalyvavusios ministrė ir viceministrė Gintautė Žemaitytė,
atsakinga už regionų kultūros politiką, kalbėjo apie numatomus pokyčius
kultūros srityje (viršuje). Vienas tokių pokyčių – ministerijos struktūros
pakeitimas, nes esama, ministrės teigimu, neatitinka gyvenimo poreikių.
Pasak ministrės, turi pagaliau išnykti viršininko ir pavaldinio santykis. „Visi
atstovaujame kultūrai ir visi esame partneriai. Ministerija turi atstovauti
kultūros darbuotojams, o ne jiems nurodinėti. Turime pereiti nuo funkcinio prie procesinio vadovavimo, kurio pagrindinis tikslas yra rezultatas“,
– būsimų permainų tikslus apibūdina ministrė ir pasidžiaugia, kad jau
įkurtas Kultūros lauko analizės ir prognozių centras, kuris atliks kultūros
vystymui reikšmingus tyrimus ir rengs prognozes kultūros politikos formuotojams. Seimo kadencijos pabaigoje centras turėtų išanalizuoti, kaip
buvo įgyvendinta programa, ko nepavyko pasiekti ir kodėl. Ta patirtis
reikalinga tolesniam kultūros politikos formavimui. Analitinio centro nebuvimas, ministrės teigimu, tolygus kraujotakos sustabdymui. „Dabar turime tokią padėtį, kad kultūros politikos formuotojai ją formuoja, kažkas ją
imasi įgyvendinti ir viskas dingsta. Neaišku, nei kaip ta suformuota politika
įgyvendinta, nei ko nepavyko padaryti ir kodėl. Atėję naujieji vėl formuoja
kultūros politiką, ir vėl be jokios grįžtamosios informacijos apie jos įgyvendinimą“, – esamą padėtį kultūroje apibūdina L. Ruokytė-Jonsson.
Numatomi ir teisinės bazės pakeitimai. Rengiamas kultūros pagrindų
įstatymas, prie kurio bus derinami ir šiuo metu galiojantys atskirų sričių
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įstatymai. „Reikalingas labai aiškus valstybės įsipareigojimas kultūrai“,
– teigė ministrė. Su šiuo įstatymu bus susietas ir Kultūros strategijos iki
2030 metų, ir Nacionalinės kultūros programos parengimas. Šiuos dokumentus planuojama parengti Seimo rudens sesijai.
Seimo pavasario sesijai Kultūros ministerija ketina pateikti Mecenatystės įstatymą ir su juo susijusias Pelno mokesčio įstatymo pataisas.
Planuojami nedideli ir šakinio sektoriaus teisinės bazės pakeitimai.
Ketinama suderinti ir atskirų kultūros sričių tarybų veiklą, nes šiuo
metu, kaip pažymėjo ministrė, tarp atskirų sričių dažnai nėra bendradarbiavimo.
Kultūros darbuotojams rūpimas klausimas – kvalifikacijos kėlimas.
L. Ruokytė-Jonsson pasidalijo sumanymais mokymus atskirų sričių
specialistams rengti per ministerijai pavaldžias kultūros įstaigas: muziejininkams – per muziejų, bibliotekininkams – per M. Mažvydo biblioteką ir t. t. Tačiau nemažą dalį seminaro dalyvių nuvylė ministrės patikinimas, kad ir kultūros įstaigų vadovai bus priimami dirbti ribotam
kadencijų skaičiui. Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Jonas
Mickus pareiškė abejonių, ar regionuose nepritrūks kompetentingų
specialistų, galinčių vadovauti įstaigai. Kultūros darbuotojams nerimą
didina ir pamąstymai kadencijos ribojimus taikyti atgaline tvarka, tai
yra pakeičiant nustatytą kadencijų skaičių perkopusį vadovą. Ministrė
įsitikinusi, kad kol kas nevertėtų skubėti su išimtimis, nes jos net pačius geriausius sumanymus įšaldo ilgam laikui. Jos manymu, kadencijų ribojimas į rajonus gali kaip tik pritraukti jaunų žmonių.
Į seminarą atvykęs Plungės rajono meras Audrius Klišonis domėjosi, kokios galimybės gauti kitų muziejų fonduose saugomus eksponatus, kurie atvykusiems į Plungės Oginskių dvarą leistų pajusti jų
gyvenimo dvasią. Ministrė pažadėjo daugiau dėmesio skirti muziejų
fondų eksponavimui ir padėti plungiečiams gauti Oginskių dvarui
svarbius eksponatus.
Viceministrė G. Žemaitytė pasidalijo sumanymais inicijuoti muziejų
ekspozicijų pokyčius. Jos teigimu, lankytojus sunku sudominti visuose
regionuose panašiomis muziejų ekspozicijomis. Todėl muziejai bus raginami rasti savo išskirtinumą ir tą išskirtinumą pristatyti ekspozicijose.
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Su ministre aptarta ir investicijų į kultūros objektus tvarka. Nors
ministrė nerekomenduoja imtis statyti naujų kultūros objektų, bet
ragina užtikrinti esamų statinių įveiklinimą. Pradėtiems baigti ar itin
svarbiems objektams statyti, jos nuomone, lėšų skyrimo tvarka turėtų
būti susieta su savivaldybės indėliu. Kuo didesne dalimi prie objekto
prisideda savivaldybė, tuo greičiau tam objektui turi būti skiriamos ir
valstybės lėšos.
Kultūros turto revizija
Ministrės teigimu, šiandien nėra aišku, kokiais turtais disponuoja
kultūra. „Ėmėmės iniciatyvos kurti regioninius kultūros žemėlapius ir
kviečiame savivaldybes prie to aktyviai prisidėti“, – „Savivaldybių žinioms“ sakė ministrė.
Kultūros regioniniuose žemėlapiuose turi atsirasti ne tik bibliotekos, muziejai, kultūros centrai, kultūros paveldas, bet ir kolektyvai,
kultūros paslaugų teikėjai. „Mes norime identifikuoti kiekvieno regiono kultūrinį gyvenimą nuo mažiausio iki didžiausio vieneto. Iki šiol
nėra atlikta jokia analizė, kurioje matytųsi regionuose esanti ir profesionalioji, ir neprofesionalioji kultūra, kad matytųsi, kokios pajėgos slypi
kiekviename rajone. Kai turėsime išsamų kultūros regioninį žemėlapį, bus galima sisteminti tai, ką turime. Kultūros problemas spręsime
kompleksiškai ir vienu ypu visomis kryptimis. Žemėlapis pasitarnaus
ne tik rengiant naują koncepciją muziejams ar bibliotekoms, bet visose srityse, sinergizuojantis su Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos,
Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ir kitomis ministerijomis,
išsiaiškinant, kokia konkretaus rajono demografinė padėtis, koks gyventojų amžius, kokie poreikiai“, – sakė ministrė.

Kita Kultūros ministerijos inicijuota programa – Kultūros kelias,
prisidedantis prie turizmo plėtros ir geresnio regionų kultūros pristatymo. „Kultūros keliai gali būti susieti su konkrečiu istoriniu laikotarpiu,
konkrečia asmenybe. Pavyzdžiui, M. K. Čiurlionio kelias iš karto apima
septynis miestus. Vienur gimė, kitur mokėsi, dar kitur kūrė. Ir tų kelių
gali būti pačių įvairiausių, kiek leidžia žmonių fantazija, – sumanymais
dalijasi L. Ruokytė-Jonsson. – Iš savivaldybių norime aktyvumo tiek
formuojant regioninės kultūros finansavimo modelį, tiek jį testuojant
ir galbūt įgyvendinant.“
Peržengė įprastines ribas
Seminare buvo bendraujama ir su kitų ministerijų atstovais. Su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovu kalbėtasi apie suaugusiųjų mokymą ir
neformalųjį vaikų švietimą, neapeinant ir naujo iššūkio vaikus ugdyti per
kultūrą ir meną. Ir, kaip pažymėjo kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson,
kultūra ir menas turi tarnauti ne tik neformaliajam vaikų ugdymui, bet ir
mokymo procesui. Su Žemės ūkio ministerijos atstovu diskutuota apie
tradicinių amatų centrų padėtį. Daug dėmesio skirta Lietuvos šimtmečiui. Kultūros ministrės teigimu, reikėtų orientuotis į kelias šaliai svarbias
sukaktis ar asmenybes, nes dabar Seimas paskelbia metus, nenumatydamas lėšų jiems įgyvendinti. Ministrės visiškai netenkina surasti Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo numatyti darbai ir veiklos.
Birštone susirinkę savivaldybių kultūros atstovai taip pat aptarė valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimą,
kultūros institucijų finansavimo gaires, Kultūros savivaldos kolegijos
vaidmenį bendroje Kultūros ministerijos socialinių partnerių ir konsultantų sistemoje, kultūros centrų vertinimą ir kitus klausimus.

Lolita Kaminskienė
Kultūros paveldas Utenos rajone:
saugomas, tvarkomas ir įveiklinamas
Utenos rajone, siekdama susipažinti su rajono kultūros paveldo lobiais, lankėsi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė
(antra iš dešinės) ir departamento Apskaitos, paveldotvarkos planavimo
skyriaus vedėja Bronislava Raupėnienė.
Viešnios susitiko su Utenos rajono meru Alvydu Katinu ir mero patarėju Gintautu Petravičiumi, Kultūros skyriaus vedėja Jūrate Misiūniene,
skyriaus specialistais, atsakingais už paveldosaugą. Viešnioms meras pristatė Utenos rajono kultūros paveldo objektus, kalbėjo apie savivaldybės
pastangas ir darbus saugant minėtus objektus. Buvo aptarta vizito programa. Bene daugiausia dėmesio buvo skirta Vyžuonėlių dvaro, kuriame
kūrė pasaulinio garso dailininkė Mariana Veriovkina, pastatų ir dvaro
sodybos parko išsaugojimo klausimui. Taip pat buvo kalbama apie kitus
rajone esančius dvarus.
Po susitikimo viešnios, lydimos Utenos rajono savivaldybės administracijos ir Kultūros paveldo departamento Utenos teritorinio padalinio
atstovų, išvyko lankyti kultūros paveldo objektų. Pirmiausia buvo užsukta
į Vyžuonėlių dvaro sodybą, kuriame delegacija susitiko su menotyrininke
Laima Laučkaite-Surgailiene, asociacijos ,,Marianos Veriovkinos draugija“
narėmis Sandra Dastikiene ir Rimante Černiauskaite-Kėriene. Buvo aptartos galimybės išpirkti dvaro sodybos pastatus ir pritaikyti juos kultūrinei,
turistinei, edukacinei veiklai. L. Laučkaitė-Surgailienė papasakojo, kuo
svarbi ši dvaro sodyba Utenos rajonui ir Lietuvai, kokią vietą pasaulio
meno erdvėje užima M. Veriovkina, asociacijos atstovės pristatė savo vizijas, kokios veiklos galėtų būti vykdomos dvaro sodyboje.
Kita aplankyta dvaro sodyba – Užpalių. Svečius pasitiko Užpalių bendruomenės nariai, supažindino su dvaro rekonstrukcijos perspektyvomis,
jau dabar administraciniame dvaro pastate vykdomomis veiklomis, organizuojamais renginiais. Iš dvaro svečių maršrutas nusidriekė į Užpalių
Švč. Trejybės bažnyčią, prie Krokulės šaltinio, vėliau – į Sudeikius apžiūrėti
Sudeikių senosios mokyklos pastatą.
Grįžtant į Uteną buvo užsukta į žydų žudynių ir palaidojimo vietą RaSavivaldybių žinios 2017 04 22

šės miške. D. Varnaitė, apžiūrėjusi memorialinę vietą, pripažino, kad taip
sutvarkytų žydų kapinių ji Lietuvoje nematė. „Esate pavyzdys visai Lietuvai, kaip reikia prižiūrėti ir tvarkyti žydų kapinių vietą“, – sakė D. Varnaitė.
Utenos dvaro sodybos pastate (buvusios „Saulės“ gimnazijos istorinis
pastatas) Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė pristatė
galimybes rekonstruoti patalpas, pritaikant jas STEAM laboratorijoms ir
kitoms veikloms, apžiūrėjo Laisvės kovų muziejų.
Baigiantis vizitui buvo surengta diskusija, kurioje dalyvavo ir rajono
meras A. Katinas. D. Varnaitė diskusijos metu pabrėžė, kad džiaugiasi aplankiusi Utenos rajoną ir pamačiusi veiklias bendruomenes, veiklų merą,
kuris ne stumia į šalį kultūros paveldo objektų išsaugojimo problemą, o
analizuoja situaciją ir ieško tos problemos sprendimo būdų.„Pritariu mero
minčiai, kad galvojant apie objektų išsaugojimą reikia galvoti ir apie jų
įveiklinimą, – sakė direktorė. – Štai Vyžuonėlių dvaras turi puikią asociaciją
su iniciatyviomis narėmis, kurios jau turi veiklos viziją. Tai džiugina ir leidžia
manyti, kad bendras savivaldybės ir asociacijos tikslas bus pasiektas.“
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Universitetas ieško,

Genovaitė Paulikaitė

kaip stiprinti bendruomeniškumą

Balandžio 12 d. Mykolo Romerio universitete įvyko devintoji praktinė konferencija
„Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo
vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“. Jos pradžioje trečią kartą
buvo įteikti apdovanojimai bendruomenės
lyderiui vadybininkui, sėkmingiausios istorijos kūrėjams ir bendruomeniškiausiai
seniūnijai.

nės lyderiu vadybininku, kai visur sulauki rajono savivaldybės administracijos, seniūnijos, socialinių
partnerių palaikymo, nėra sunku. – Juolab kad iš buvusios bendruomenės pirmininkės – dabartinės
seniūnės perėmiau jau suburtą bendruomenę.“
Inturkės bendruomenė įsteigė viešąją įstaigą „Bendrystės centras“. Jam panaudotos Inturkėje
esančio Socialinių paslaugų centro patalpos. Pastatas visiškai pritaikytas neįgaliesiems. „Bendrystės
centras“ tarnaus neįgaliųjų turizmui ir sveikatinimui. „Mūsų centras unikalus tuo, kad vieninteliai šalyje turime neįgaliesiems pritaikytą ežero pakrantę“, – bendruomenės veiklos rezultatais didžiuojasi
seniūnė ir priduria. – Seniūnija yra tarpininkė tarp savivaldybės administracijos ir žmonių, tad su
bendruomenėmis dirbame ranka rankon, siekdami bendrų tikslų einame viena kryptimi.“

Ministras palinkėjo tikėjimo
Sveikindamas konferencijos dalyvius ir
konkurso nugalėtojus socialinės apsaugos ir
darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad
bendruomeniškumas yra visuomenės kūnas.
„Ir pirmiausia mes tą kūną turime išmanyti. Mykolo Romerio universitetas daro didžiulį darbą,
siekdamas išsiaiškinti, kas vyksta su mūsų bendruomenėmis, kaip veikia viešieji socialiniai
ryšiai, kas turėtų būti daroma, kad mūsų šalies
bendruomeniškumas stiprėtų, – kalbėjo ministras. – Antras dalykas – geri pavyzdžiai. Džiugu,
kad šiandien apdovanojame tuos, kurie yra
pavyzdys kitoms bendruomenėms. Jiems bendruomenė – ne mokslinių tyrimų objektas, bet
kasdiena. Ir trečias dalykas, kurio mums reikia,
yra tikėjimas. Mums reikia tikėjimo, kad bendruomeniškumas mūsų visuomenėje įmanomas, nepaisant, kad komunikacijos priemonės
labiau propaguoja antibendruomeniškumą.
Visuomenė susikuria ne iš asmeninių, bet iš socialinių ryšių. Todėl visiems linkiu tikėjimo mūsų
bendruomeniškumu.“
Universiteto rektorius doc. dr. Algirdas
Monkevičius, kreipdamasis į susirinkusiuosius,
priminė skandinavų tradiciją, kai bendruomenė
žino valstybės strategiją ir prisideda ją įgyvendinant. Tad, rektoriaus teigimu, Lietuvos šioje
srityje laukia dideli darbai ir dideli pokyčiai.

Atgimstančio kaimo pavyzdys
Joniškio rajono Gasčiūnų kaimo bendruomenė apdovanota už savo sėkmės istoriją. Vienuoliktus metus bendruomenei vadovaujantis Eligijus Dargis įsitikinęs, kad apdovanojimas pelnytas nuosekliu darbu. „Yra labai stiprus bendruomenės aktyvas. Mus palaiko Gasčiūnų seniūnija ir Joniškio
rajono savivaldybė, – dėkingas bendruomenės pirmininkas. – Esame įkūrę Tradicinių amatų centrą.
Prieš kelerius metus ėmėmės restauruoti parapijos pastatą, bet paskui reikalai pasisuko taip, kad
mes jį iš naujo atstatėme. Taigi dabar turime kompleksinį Tradicinių amatų centrą su kiemeliu. Šalia
yra Etnografijos muziejus. Jis įkurtas bendruomenės nariams surinkus ir sunešus surastus sendaikčius. Kompleksas tarnauja ir bendruomenės renginiams. Kasmet vyksta teatro festivalis. Šiemet jis
vyks jau šeštą kartą. Turime ir savo teatrą, kaimo kapelą. Ne veltui esame tapę ir 2017 metų Lietuvos
mažąja kultūros sostine, nes Gasčiūnai garsėja savo iniciatyvomis puoselėjant kultūrą savo krašte
ir regione.“
Gasčiūnų bendruomenė Žemės ūkio ministerijos rengiamame konkurse „Spindulys 2016“ pelnė apdovanojimą už kultūros puoselėjimą. Minint bendruomenės dešimtąsias metines buvo sukurtas filmas, kuriame per konkrečius kaimo gyventojus pristatomas kaimo atgimimas, parodant,
kad kaimas atgimsta ir kad į jį gyventi grįžta žmonės ne tik iš kitų Lietuvos regionų, bet ir iš užsienio.
Sausį filmas buvo parodytas Joniškio kultūros centre, pristatant Gasčiūnus kaip vieną iš dešimties
šių metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių. „Šis filmas bus parodytas ir per Lietuvos televiziją. Kaimas per dešimt metų labai išgražėjo ir pasikeitė“, – sako E. Dargis, o sakančius, kad šiandien kaimas
yra prasigėręs, kad jame nėra kuo užsiimti, kviečia atvažiuoti į Gasčiūnus ir įsitikinti, kad taip nėra.

Rezultatas – Bendrystės centras
Pirmasis apdovanojimas buvo įteiktas Molėtų rajono Inturkės bendruomenės pirmininkei
Vaidai Bacenskaitei. Ji tapo vietos bendruomenės lyderio vadybininko konkurso nugalėtoja.
„Vaida išsiskiria nuosekliu darbu. Ryžtinga, planuojanti veiklas, komunikabili, mokanti suburti
žmones, – pirmininkės privalumus vardija Inturkės seniūnijos seniūnė Alma Navickienė. – Vaida
sugeba sutelkti žmones dalyvauti įgyvendinant
įvairius projektus.“
„Mums šis laimėjimas buvo didžiausia staigmena, ir pirmiausia už ją esame dėkingi Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkei Marytei Baliūnaitei, kuri ir pristatė mūsų
bendruomenės iniciatyvas konkursui. Taigi
apdovanojimą gavome jos dėka, – sako V. Bacenskaitė ir pasidžiaugia, kad tapti bendruome-
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Bendruomeniškiausia seniūnija – Sendvaris
„Paskatinti profesoriaus Sauliaus Nefo atlikome seniūnijos bendruomeniškumo indekso vertinimą. Užtrukome ne vieną dieną. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad tai labai paprasta, bet ėmęsi pamatėme, kad tai labai didelis darbas, bet jo rezultatai mums labai naudingi. Kaip teigia profesorius, mes
pasimatavome temperatūrą – pamatėme savo problemas, išsiaiškinome, ką mums reikia stiprinti,
– dalyvavimo konkurse įspūdžiais dalijasi Sendvario seniūnijos seniūnė Loreta Kuprienė. – Diagnozė – Sendvario seniūnijos gyventojai yra labai bendruomeniški, bet pagal teritoriją ir gyventojų
skaičių mums yra sudėtinga pritraukti finansų per įvairius fondus. Bendruomenių veiklai paremti
Sendvario seniūnę L. Kuprienę (antra iš dešinės) sveikina Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius Sigitas Karbauskas
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mažokai lėšų skiria savivaldybė. Mažokai lėšų gauname ir iš Vyriausybės
programų. Pagal gyventojų skaičių mūsų seniūnijoje per mažai išvystyta
savanorystė.“
Sendvario seniūnijoje yra 22 kaimai ir veikia 12 bendruomenių. Seniūnės teigimu, visos bendruomenės aktyvios, įgyvendinusios ne
vieną projektą. Juos rengiant ir įgyvendinant dalyvauja ir seniūnija.
„Galime pasidžiaugti bendru komandiniu darbu. Seniūnijoje atnaujinti sporto įrenginiai, aikštynai, kartu statome Slengių bažnyčią. Slengiai yra seniūnijos centras. Mūsų seniūnija – viena unikaliausių šalyje
– ji yra susiformavusi iš naujakurių, todėl bandome kurti savo istoriją.
Apie 70 proc. gyventojų – naujakuriai, atvykę iš Klaipėdos, – seniūnijos
ypatumus apibūdina seniūnė ir nusijuokusi priduria. – Teisingiau mus
būtų vadinti naujadvariu.“
L. Kuprienė patirtimi dalijosi ir konferencijoje. Ji kolegoms ir studentams pasakojo apie seniūno veiklą, kad tai įdomus darbas, reikalaujantis įvairiapusio supratimo įvairiose srityse ir gebėjimo suvienyti
bendruomenę bendriems tikslams pasiekti. „Mano įsitikinimu, dirbdami komandoje mes galime pasiekti geresnių rezultatų“, – pabrėžia
L. Kuprienė. Jos manymu, vietos valdžios grandinėje labai neaiškus
seniūnaičių statusas. Pasikeitęs Vietos savivaldos įstatymas užaukštino reikalavimus tampant seniūnaičiu, tenka įveikti sudėtingesnes
procedūras, atsirado didesni reikalavimai, reikia pristatyti daugiau ir
įvairių pažymų, bet nesuteikta šiai pareigybei jokių galių. Seniūnaičio
sprendimai yra tik rekomendacinio pobūdžio.
Konkursas pateisina lūkesčius
„Jei į vieną nominaciją gauname dešimt pretendentų, manau, kad
konkursas sulaukia populiarumo, – mintimis dalijasi konkurso iniciatorius
Mykolo Romerio universiteto lektorius profesorius Saulius Nefas. – Anksčiau konkurse dalyvavę rajonai, kaip Kretingos, Kėdainių, Molėtų, nesvarbu, ar jiems pasisekė laimėti, ar ne, visada teikia paraiškas, pretenduodami į vieną ar kitą apdovanojimą.“
Tai, kad konkursas pasiteisino, pasak S. Nefo, rodo ir socialinės partnerės – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – požiūris, nepasikeičiantis,
nors ir pasikeitė ministrai.
Po apdovanojimų vykusioje konferencijoje mokslininkai, savivaldybių ir seniūnijų atstovai dalijosi mintimis apie bendruomenių vaidmenį
valstybės gyvenime, bendruomeniškumo stiprinimo svarbą, analizavo
problemas, su kuriomis susiduriama įtraukiant bendruomenes į valstybės
strategijos kūrimo ir įgyvendinimo procesus.

Inturkės bendruomenės pirmininkė V. Bacenskaitė (dešinėje)
ir seniūnė A. Navickienė

Gasiūnų bendruomenės pirmininkas Eligijus Dargis (viduryje) su
universiteto rektoriumi A. Monkevičiumi ir ministru L. Kukuraičiu

Už laimėtą vardą – sveikatingumo stovykla
Šešios kaimo bendruomenės pareiškė norą dalyvauti Panevėžio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro surengtame konkurse „Sveikatą stiprinanti bendruomenė“. Jau tradiciniu tampančio, ketvirtą kartą organizuojamo konkurso tikslas – įvertinti bendruomenių
veiklą ir skatinti iniciatyvas stiprinant sveikatą, formuoti sveiką gyvenseną.
Panevėžio rajono švietimo centro salėje vykusiame baigiamajame renginyje bendruomenės pagal konkurso nuostatus PowerPoint
programa parengė ir pristatė praėjusiais metais vykdytą sveikatos ugdymo ir palaikymo, fizinio aktyvumo ir jo skatinimo, sveikos mitybos
populiarinimo, žalingų įpročių prevencijos, sveikos aplinkos kūrimo
veiklas. Bendruomenės ne tik parodė nuveiktus darbus, bet ir pasidalijo idėjomis, gerąja patirtimi.
Komandas vertino komisija, kurią sudarė Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Kazimieras Binkis, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono
policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Renata Gustaitienė,
savivaldybės gydytoja Renata Valantinienė, savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro specialistės Deimantė Kirvelienė ir Inga Mackelienė.
Geriausiai įvertinta kaimo bendruomenė „Pažagieniai“. Jai suteiktas sveikatą stiprinančios bendruomenės vardas ir skirta Visuomenės
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Danutė Pociuvienė

Už aktyvią sveikatos stiprinimo veiklą nugalėtojos vardas atiteko kaimo
bendruomenei „Pažagieniai“
sveikatos biuro dovana – nemokama savaitės sveikatingumo stovykla. Ją
surengti planuojama birželio pradžioje. Stovykloje vesti teorinių ir praktinių
užsiėmimų bus pakviesti profesionalūs sveikos gyvensenos specialistai.
„Aktyvia“ dovana paskatintos ir visos kitos konkurse dalyvavusios bendruomenės. Joms bus surengtos orientacinės varžybos.
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