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PATRIOTIZMO, PILIETIŠKUMO 
IR ATSAKOMYBĖS MOKYKLA

Justė BRIGĖ

Šiemet Lietuvos šaulių sąjungai sukako 
šimtas metų. „Pernai šventėme valstybės 
šimtmetį, o šiemet – Šaulių sąjungos šim-
tmetį. Tai reiškia, kad šauliai koja kojon eina 
su Lietuvos valstybe, su jos skausmais ir 
džiaugsmais“, – „Savivaldybių žinioms“ sakė 
rugpjūčio 3 dieną Ariogaloje vykusiame 
29-ajame Lietuvos politinių kalinių ir tremti-
nių sąskrydyje sutiktas Vytauto Didžiojo šaulių 
antrosios rinktinės vadas Vytautas Žymančius. 
„Visa organizacijos veik la glaudžiai susijusi 
su Lietuvos visuomene. Šie metai paskelbti 
Lietuvos šaulių sąjungos metais. Tai sustiprino 
visuomenės domėjimąsi šauliais ir jų veikla. 
Į Šaulių sąjungą stoja tiek jaunimas, tiek ir 
brandesnio amžiaus žmonės. Juos atveda 
siekis prisidėti prie valstybės saugumo stipri-
nimo, – pabrėžia į sąskrydį atvykęs Lietuvos 
šaulių sąjungos vado pavaduotojas Židrūnas 
Šadauskis. – Džiaugiamės Raseinių šaulių vei-
kla. Ir tame labai didelis dabartinio Raseinių 
rajono mero Andriaus Bautronio nuopelnas. 
Jis ėmėsi organizuoti šaulių būrelį Ariogalos 
gimnazijoje. Jo pavyzdžiu pasekė kitos moky-
klos. Andrius yra aktyvus Ariogalos šaulių 
kuopos vadas.

UŽKODUOTA GENUOSE
„Į Lietuvos šaulių sąjungą atėjau 

2010 metais. Tai buvo simbolinis momentas. 
Kartu su jaunaisiais šauliais daviau šaulio 
priesaiką prie netoli Ariogalos atidaromo 
Daugėliškio miško bunkerio. Ir nors mano 
pareigos pasikeitė, bet visuomeninė veikla 
Šaulių sąjungoje tęsiasi“, – sako Raseinių rajono 
meras A. Bautronis. Jis – 2014 metų „Misijos 
Sibiras“ dalyvis. Apdovanotas Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite 
Lietuvai“, 2016 m. Raseinių rajono savivaldy-
bės apdovanotas atminimo ženklu „Žemaitis“ 
už lietuvių tautos kultūros, kultūros paveldo, 
pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą.

„Galbūt dalyvavimas šaulių organizacijoje 
yra užkoduotas genuose, nes mano sene-
lis – pokario metų politinis kalinys? Buvo 
išvežtas į Karagandą ir iš ten nebegrįžo, – 
tęsia meras. – Prieš dvejus metus su žmona 
ir tėvuku vykome pasižiūrėti tos vietos, kur 
senelis buvo kalinamas. Didžiausias skaus-
mas, kad taip ir nepavyko išsiaiškinti, kur jis 
užkastas. Mums tiesiog parodė tik vietą, kur 
to lagerio kalinius laidojo. Kilometras į vieną 
ar kitą pusę nieko nereiškia. Pamatytos sene-
lio kalinimo vietos tiek man, tiek mano tėvu-
kui buvo jaudinanti akimirka.“

Nuo 2010 metų, kai A. Bautronis tapo 
Lietuvos šaulių sąjungos nariu, šios organi-
zacijos pokytis Raseinių rajone labai didelis. 

„Jei Šaulių sąjunga 1992–1994 metais būtų 
buvusi tokia, kokia yra dabar, manau, šiandien 
mes turėtume dar kitokią Lietuvą. Ji būtų dar 
labiau patriotiška, dar labiau pilietiška ir dar 
labiau susitelkusi vienam tikslui“, – mintimis 
dalijasi meras, o paklaustas, ką jam reiškia 
dalyvavimas šaulių judėjime, atsako. – Tai reali-
zavimas savęs ir savo meilės Lietuvai. Niekada 
nebijau prisipažinti, kad be galo myliu Lietuvą. 
Ir Šaulių sąjunga man yra ta vieta, kur galima 
dar geriau įgyvendinti savo meilę šaliai.“

Meras pajuokauja, kad šauliškumas pasi-
reiškia ir vedant tarybos posėdžius. „Net per 
pirmuosius tarybos posėdžius labai aiškiai ir 
konkrečiai, be jokių išsiplėtimų pirmininka-
vau. Ir tai pastebėjo kai kurie tarybos nariai. 
Ar tai gerai, ar blogai, palieku vertinti tarybos 
nariams ir rajono gyventojams. Esu įsitikinęs, 
kad drausmė ir atsakomybė turi būti visur ir 
visada. Kiekviename poelgyje“, – pabrėžia 
A. Bautronis.

ŠIMTO DIENŲ REZULTATAI
„Nuo darbo meru pradžios prabėgo kiek 

daugiau negu šimtas dienų. Manau, per tą 
laiką padarėme gana daug. Priėmėme spren-
dimus, kurie rezultatą duos po metų kitų. 
Tai švietimo tinklo pertvarka, savivaldybės 
įmonių įsiskolinimų mažinimas, taikos suda-
rymas su kai kuriomis įmonėmis, su kuriomis 
anksčiau savivaldybė bendravo per teismus, 
mokėjo didžiulius pinigus teisinį procesą 
vykdantiems advokatams ir beveik visas 
bylas pralaimėdavo. Susėdome su įmonėmis, 
kurioms buvo skolinga savivaldybė ar savi-

valdybės įmonės, ir sudarėme taikos sutartis. 
Paveldėtas finansines skolas mažiname“, – 
pirmųjų mėnesių veiklą apžvelgia meras.

Švietimo tinklo optimizavimas, kaip pažymi 
A. Bautronis, prasidėjo dar kovo mėnesį, kai 
vieni tarybos nariai buvo bebaigią savo dar-
bus, o naujieji tik pratinosi prie naujų pareigų. 
Tai nebuvo sprendimas uždaryti kurią nors 
mokyklą. Buvo nuspręsta nebeleisti formuoti 
jungtinių klasių. Kai kurios mokyklos nesukom-
plektavo kontingento. Dalis jų liko tik pradinės 
mokyklos. „Kad ir kaip skaudu būtų, esu įsitiki-
nęs, kad valstybės ir savivaldybės turtą turime 
naudoti labai racionaliai. Lietuvoje negali 
būti tokių dalykų, kad klasėje mokosi trys–
keturi vaikai arba sudaroma jungtinė klasė. 
Juk realiai vaikai yra apvaginėjai. Tarkime, jei 
vienoje patalpoje mokomi dviejų skirtingų 
klasių mokiniai, realiai vienai klasei belieka tik 
22,5 minutės. Manau, nė vienas tarybos narys 
dėl priimto sprendimo nesigaili“, – sako meras.

Ir nors biudžeto surinkimas kiek atsilieka 
nuo planuoto, meras pasidžiaugė, kad pavyks 
sumažinti savivaldybės ir savivaldybės įmo-
nių skolas, kurios buvo gerokai perkopusios 
7 mln. eurų. Vien „Raseinių statybai“ savival-
dybė buvo skolinga daugiau kaip 200 tūkst. 
eurų. Savivaldybės vadovai susitikę su įmo-
nės atsakingais darbuotojais išsiderėjo, kad 
pusę sumos sumokės dar šiais metais, o liku-
sią dalį – kitais. Su įmonėmis, kurioms tęsėsi 
skolos, sudarius taikos sutartis nuo savivaldy-
bei pavaldžių įstaigų sąskaitų buvo nuimtas 
areštas, nebekapsi procentai ir nebereikia 
mokėti antstoliams.

Ariogaloje apsilankiusiam šalies prezidentui Gitanui Nausėdai 
rajono meras Andrius Bautronis įteikė knygą apie Raseinių kraštą.

4 2019 08 17 Savivaldybių žinios 



„Nenoriu kritikuoti ankstesnių vadovų, bet, mano manymu, 
radome labai daug neūkiškumo. Konkretus pavyzdys. 
Kaulakiuose suprojektuoti nuotekų surinkimo tinklai, bet 
valymo įrenginių remontas net nenumatytas. Kaip galime leisti 
žmonėms jungtis prie tinklų, jei nėra galutinio proceso taško? 
Neatmestina, kad buvo ir tam tikrų suinteresuotų žmonių, kurie 
vienaip ar kitaip galimai turėjo naudos. Atėjęs dirbti meru nesie-
kiu naudos. Kaip gyvenau daugiabutyje name, taip ir gyvenu, 
važinėju, kaip ir važinėjęs, ta pačia mašina. Man iš savivaldybės 
ir valstybės nieko nereikia, – nuostatų neslepia A. Bautronis 
ir priduria, kad daug dėmesio savivaldybėje skiriama lėšų 
taupymui. – Pradėjęs dirbti perpus sumažinau mero tarnybą. 
Atsisakėme tiek dalies transporto, tiek žmogiškųjų išteklių. 
Nemanau, kad mero tarnybai reikalingas žurnalistas, kai admi-
nistracijoje dirba viešųjų ryšių specialistas. Taigi mero tarnyboje 
nebeliko nei žurnalisto, nei patarėjo, nei dviejų automobilių. Yra 
meras, mero pavaduotojas, referentas ir vienas automobilis. Ir 
visiškai to užtenka. Savivaldybė negali būti naujų darbo vietų 
kūrėja.“

Atsakingiau bus naudojamas ir savivaldybės administracijos 
transportas. Visi automobiliai bus pažymėti lipdukais, į juos įmon-
tuota stebėjimo sistema, kad visi savivaldybės darbuotojai žinotų, 
kiek transportui išleidžiama biudžeto lėšų.

APIE STABILUMĄ IR ĮKURTUVES
Pasiteiravus, kaip pavyksta sureguliuoti santykius su opozicija 

ir netęsti per praėjusią kadenciją prasidėjusio administracijos 
direktorių keitimo ir bandymo nuversti tiesiogiai išrinktą merą, 
pašnekovas nusijuokė, kad politinių oponentų kovingumas 
išlikęs. „Tačiau opozicija daro savo darbą. Valdančioji dauguma, 
kurią sudaro Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 
Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos ir Tvarkos ir teisingumo atstovai, niekam jokių kelių 
neužvėrėme. Visada suteikiame visą opoziciją dominančią infor-
maciją, – kalba meras. – Kol kas dirbame stabiliai, priimame visus 
sprendimus. Žinoma, pasitardami, pasikonsultuodami, įsiklausy-
dami į įvairias nuomones. O kaip bus toliau, sunku pasakyti.“

Šimtas dienų pažymėtos ne tik Raseiniuose atsiradusiu tarpu-
savio supratimu, bet ir įkurtuvėmis. Minint Vilties ir gedulo dieną 
Nepriklausomybės gynėjų aikštėje atidengti du tolygūs keturių 
metrų aukščio memorialiniai ženklai Lietuvos laisvės kovos sąjū-
džio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams 
Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai atminti.

Rugsėjo mėnesį planuojama atidaryti nakvynės namus, nes 
benamių dalia yra ištikusi ir ne vieną raseiniškį.

Sprendžiamas ir Kryžkalnio memorialo statybos klausimas. 
Paskelbtas darbų konkursas, ir jau rugpjūčio pabaigoje bus aiškus 
rangovas. Kryžkalnio memorialui Vyriausybė šiais metais skyrė 
250 tūkst. eurų. Tokia pat suma pažadėta ir kitais metais.

Su sąskrydyje dalyvavusiu Seimo pirmininku Viktoru 
Pranckiečiu meras kalbėjosi ir apie Šiluvos, galinčios tapti svarbiu 
Europos piligrimų objektu, perspektyvas.

GERA NAUJIENA RASEINIŲ PEDAGOGAMS
Raseinių rajono taryba priėmė sprendimą nuo rugsėjo 1 d. 

kas mėnesį savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuoti iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavi-
nimo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, kurių savininko 
teises ir pareigas įgyvendina šio rajono savivaldybės taryba, 
mokytojų, kitų pedagoginių darbuotojų (išskyrus direktorius ir 
direktorių pavaduotojus ugdymui) ir mokyklų bibliotekininkų, 
važiuojančių darbo dienomis į darbą nuosavu, nuomojamu ar 

naudojamu pagal panaudos sutartį transportu, vietinio ir toli-
mojo reguliaraus susisiekimo autobusais važiavimo išlaidas.

Kompensacija bus skiriama darbuotojams, kurių faktinė 
gyvenamoji vieta nesutampa su darbo vieta ir yra nutolusi 
10–30 km nuo darbovietės. Kompensuojamų išlaidų dydis 
nustatomas atsižvelgiant į rajono tarybos sprendimu patvir-
tintą važiavimo išlaidų kompensavimo dydį – 0,08 euro už 
kilometrą.

Alvydas STANIULIS

Raseinių rajono meras Andrius Bautronis su žmona ir garbingais svečiais – 
Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu ir Lietuvos šaulių sąjungos vadovais 

Židrūnu Šadauskiu ir Vytautu Žymančiumi.
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KRETINGOS SIEKIS – 
TAPTI GERIAUSIA 
GYVENTI PAJŪRYJE VIETA

Karolina BALTMIŠKĖ

Kretingos rajono savivaldybės vadovai šimto dienų darbams 
apžvelgti skirtą spaudos konferenciją surengė Kretingos miesto sta-
dione. Kaip pabrėžė rajono meras Antanas Kalnius, vieta pasirinkta 
neatsitiktinai. Savivaldybės planuose – atnaujintas ir modernizuotas 
stadionas, kad kadencijos pabaigoje būtų galima palyginti naująjį 
vaizdą su matytuoju.

Spaudos konferencijoje dalyvavo rajono meras, mero pavaduotojas 
Dangiras Samalius, savivaldybės administracijos direktorė Jolanta 
Girdvainė ir direktoriaus pavaduotojas Povilas Černeckis.

SPARTINAMA CENTRO STATYBA
„Nors beveik visi rajono vadovai esame nauji žmonės, tik direktorės 

pavaduotojas ir ankstesnėje kadencijoje ėjo šias pareigas, numa-
tyti darbai nesustojo, – spaudos konferenciją pradėjo rajono meras 
A. Kalnius. – Kardinalių biudžeto lėšų panaudojimo pakeitimų neda-
rėme. Užtikrinome, kad visi darbai vyktų pagal parengtus planus.“

Vienas tokių darbų – šalia miesto stadiono statomas Kretingos 
sporto ir sveikatingumo centras. Per spaudos konferenciją buvo 
pažymėta, kad tarp centrą statančių rangovų ir savivaldybės buvo 
kilęs ginčas dėl dangos, kad administracija kreipsis į rajono tarybą dėl 
paskolos statybai pabaigti.

Kaip skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, liepos pabai-
goje rajono taryba vienbalsiai pritarė administracijos siūlymui imti 
975,5 tūkst. eurų paskolą centro statybai spartinti.

„Su rangovu jau deriname naują darbų atlikimo grafiką, kad sporto 
ir sveikatingumo komplekso statybos darbai kuo sparčiau judėtų į 
priekį“, – praėjus kelioms dienoms po surengtos spaudos konferen-
cijos komentavo meras A. Kalnius. Jo teigimu, savivaldybei pasitelkus 
ekspertus, su rangovu išspręstas ir ginčas dėl komplekso sporto salės 
dangos. Ekspertui nustačius, kad rangovo planuota pakloti danga 
neatitinka projekte numatytų kokybės reikalavimų, ją rangovas 
pakeis, prieš tai savivaldybei pateikęs visus projekto ir kokybės reika-
lavimus atitinkančios dangos pavyzdžius.

Sporto ir sveikatingumo centro statybos darbų vertė – 6,261 mln. 
eurų. Investuota jau 4,475 mln. eurų. Statybą siekiama užbaigti 2020 m., 
arba kone 1,5 m. anksčiau, nei numatyta statybos darbų sutartyje.

PALIKIMO ANALIZĖ
„Per pirmuosius veiklos mėnesius analizavome, kokią situaciją 

esame paveldėję. Nors praėjusios kadencijos rajono tarybos veikloje 
dalyvavau, bet kai tampi jos vadovu, daugelį dalykų pradedi matyti 
dar kitaip, – sakė meras. – Išanalizavę padėtį, radome ir gerų, ir blogų 
dalykų. Apie 300 gyventojų turinčiuose Laiviuose už 229,9 tūkst. eurų 
„aprenginėjamas“ sovietinis „paveldas“. Abejonių kelia ir atnaujinamas 
pastatas Grūšlaukėje, kuriame įsikūręs Kultūros skyrius. Tam numatyta 
62,49 tūkst. eurų, bet jų pastatui sutvarkyti neužteks. Šalia stovi atnau-
jintas Grūšlaukės daugiafunkcio centro pastatas, kur vietos užtektinai.“

Pasak mero, per daug užsimota ir modernizuojant Salantų gimna-
ziją, nes mokinių skaičius kasmet mažėja.

„Kai biudžeto pinigai leidžiami neperspektyvioms investicijoms, 
nukenčia mažosios rajono bendruomenės. Nesurandama kelių tūks-
tančių eurų aktyvios Žvainių bendruomenės būtiniausiems dalykams 
sutvarkyti“, – sakė A. Kalnius.

Jo teigimu, per pirmąjį šimtą dienų daug dėmesio buvo skiriama 
savivaldybės administracijos darbuotojams, bendruomenėms, seniū-

nijoms. „Turėjome apie šimtą susitikimų, per kuriuos aptarinėjome 
rajono problemas, – kalbėjo meras. – Tai numatome daryti per visą 
kadenciją, nes gyvas bendravimas padeda geriau suprasti, kokie 
gyventojų poreikiai.“

PERTEKLINIŲ ETATŲ NĖRA
„Pradėjusi dirbti savivaldybės administracijos direktore, susitikau 

su visais savivaldybės darbuotojais, aptarėme, kaip jiems atrodo 
Kretingos rajonas ir savivaldybė, kokios problemos, jų manymu, yra 
skaudžiausios, – pasidžiaugusi, kad suformuota viena kryptimi žiūrinti 
komanda, veiklą apžvelgė J. Girdvainė. – Norėtųsi daugiau moty-
vuoti savivaldybės darbuotojus, nes tai didelis ir svarbus potencialas 
Kretingos rajono plėtrai. Daug metų dirbantys specialistai yra nusi-
pelnę pagarbos ir įvertinimo. Ir ne tik priedais prie atlyginimo, bet ir 
kitomis motyvacijos priemonėmis.“

Direktorė trumpai pristatė savivaldybėje sukurtą „Inovacinę grupę“, 
kurios nariai savo iniciatyva siūlys idėjas Kretingos kraštui gražinti 
ir turtinti. „Mano tikslas, kad tie pasiūlymai virstų projektais ar būtų 
įtraukti į politikų darbotvarkes“, – sakė direktorė.

J. Girdvainė kalbėjo ir apie biudžeto vykdymą, nes naujoji komanda 
rado kiek nesubalansuotą savivaldybės biudžetą, dėl ko metų pabai-
goje gali kilti finansinių sunkumų. Taisytinas ir gyventojų aptarna-
vimas. Savivaldybės administracija išsibarsčiusi per kelias vietas. 
Judėjimo negalią turintiems gyventojams buvo problemiška patekti 
į Socialinės paramos, Viešosios tvarkos skyrius, nes jie buvo įkurti 
trečiame ir ketvirtame aukštuose. „Pasirūpinome, kad gyventojai nuo 
šiol būtų priimami pirmame aukšte“, – kalbėjo direktorė. Ji atkreipė 
dėmesį ir į gerintinas darbo sąlygas savivaldybėje – kai kurie kabinetai 
per maži, patalpose nepakanka kondicionierių. Direktorė paminėjo ir 
prasidėjusį savivaldybės turto optimizavimą.

Atsakydama į žurnalistų klausimą, ar nusimato pokyčių savivaldy-
bės administracijoje, J. Girdvainė atsakė, kad perteklinių etatų nėra. 
Kai kurie darbuotojai atlieka ir po kelias funkcijas.

Direktorė užsiminė ir apie diegiamą elektroninę viešųjų pirkimų 
sistemą, apie ketinimą įsteigti gyventojų aptarnavimo centrą.

SVARBIAUSI PROJEKTAI – KELIŲ 
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas P. Černeckis 
tiek praėjusioje, tiek ir šioje kadencijoje yra atsakingas už ūkinius 
reikalus. „Savivaldybėje įgyvendinama labai daug projektų. Labai 
svarbūs yra kelių ir gatvių sutvarkymo projektai. Žmonės važiuoja į 
darbą, veža vaikus į darželius, ir negerai, kad jiems dar tenka važiuoti 
duobėtais ir dulkėtais keliais, – kalbėjo P. Černeckis. – Savivaldybė 
puikiai supranta šią problemą, tačiau tam reikalingos nemažos inves-
ticijos, todėl vystant kelių infrastruktūrą tenka nustatyti prioritetus. 
Šiuo metu savivaldybė įgyvendina apie 20 kelių rekonstrukcijos 
projektų. Vieni projektai jau baigiami, dėl kitų vyksta viešųjų pir-
kimų konkursai, dar kitiems tvarkyti rengiami projektai ir ruošiamasi 
kitiems metams. Savivaldybė taip pat pasinaudojo galimybe gauti 

Olimpinis šūkis „Citius, altius, fortius“(greičiau, aukščiau, tvirčiau):  
tai žodžiai, atitinkantys Kretingos rajono vadovų (iš dešinės)  

Antano Kalniaus, Jolantos  Girdvainės, Dangiro Samaliaus,  Povilo Černeckio 
siekius kurti Kretingą, kuri būtų geriausia vieta gyventi pajūryje.
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valstybės lėšų keturių sodininkų bendrijų kelių ir penkių žvyrkelių 
asfaltavimo darbams.“

Direktoriaus pavaduotojas kalbėjo ir apie sumanymą savivaldybėje 
sukurti projektų koordinavimo grupę. „Iš patirties žinome, kad bai-
giant projektus neretai iškyla papildomų dalykų. Kažkas nenumatyta, 
atsiranda naujų poreikių, o tokie koregavimai atima labai daug savi-
valdybės specialistų laiko, reikia ieškoti papildomų lėšų. Dėl to darbai 
užsitęsia, o tai piktina gyventojus. Steigiama projektų koordinavimo 
grupė, į kurią būtų pakviesti atsakingi savivaldybės darbuotojai, 
seniūnai, įstaigų vadovai ir kuri pagal poreikį susirinktų ir aptartų 
numatomus projektus, pateiktų savo pasiūlymus, kad vykdant darbus 
kiltų kuo mažiau nesklandumų“, – kalbėjo P. Černeckis.

RAJONO AMBICIJOS
Meras pristatė ir užsibrėžtus ambicingus Kretingos rajono tikslus. 

Vienas jų – didesnis gyventojų įsitraukimas sprendžiant rajono pro-
blemas. Antras – 2020 m. vieną savarankiškosioms funkcijoms skirto 
biudžeto procentą ketinama perduoti rajono gyventojų valdymui. 
Būtent jie nuspręs, kaip ir kam tas lėšas panaudoti. Dar vienas suma-
nymas – kretingiškio kortelė, su kuria bus galima gauti nuolaidų kul-
tūros, sporto ir kitose įstaigose bei jų renginiuose. Koreguojamas ir 
savivaldybės Bendrasis planas. „Mūsų tikslas – konkuruoti su Klaipėdos 
rajonu. Kretinga yra unikalioje vietoje. Šalia yra Klaipėda ir Palanga. Tas 
pačias sąlygas turi ir Klaipėdos rajonas. Mes norime į Kretingos rajoną 
pritraukti kuo daugiau gyventojų“, – sakė meras ir pažymėjo, kad jo 
durys visada yra atviros visiems verslininkams.

Mero teigimu, Kretingos rajonas turi daug švietimo prob-
lemų – paveldėtas nepertvarkytas mokyklų tinklas. „Tačiau mokyklų 
tinklo šiais metais nepertvarkysime. Mes norime, kad Rugsėjo 1-ąją 
rajono gyventojai sutiktų ramiai. Mokyklų pertvarkymą pradėsime 
planuoti 2020 metų pradžioje. Mūsų tikslas yra jų neuždaryti, bet 
jungti ir pagal galimybes mažinti administracijas. Manome, kad 
būtų tikslinga centralizuoti ir švietimo įstaigų buhalterijas“, – kalbėjo 
A. Kalnius.

Meras paminėjo ir darželių problemą ir savivaldybės sumanymus, 
kaip ją išspręsti. Ieškoma galimybių išplėsti veikiančias ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas ir ketinama skatinti privačių darželių atsiradimą.

Dar vienas kretingiškių tikslas – tapti 2024 metų Lietuvos kultūros 
sostine. „Kretinga – išskirtinis miestas. Mes turime labai daug erdvių, 
kurias galime išnaudoti kultūros renginiams“, – teigė meras. Taip pat 
ieškoma galimybių Meno ir Sporto mokyklų filialus įsteigti kaimo 

mokyklose. Tai, mero manymu, padidins vaikų užimtumą po pamokų, 
mažose mokyklose po pamokų vaikai nebeturi kuo užsiimti.

GERIAUSIA VIETA GYVENTI
„Kretinga, Kretingos rajonas yra geriausia gyventi vieta Vakarų 

regione: čia mažiausias nedarbo lygis, gera geografinė padėtis – arti 
Palanga ir Klaipėda, nedidelis nusikalstamumas, todėl žmonės jaučiasi 
saugiai, netrūksta mokyklų, darželių, o lopšelių stygių išspręsime“, – 
per spaudos konferenciją teigė rajono meras A. Kalnius.

„Pastebime, kad į Kretingą ir Kretingos rajoną persikelia gyventi 
vis daugiau žmonių iš kitų regionų“, – papildė mero pavaduotojas 
D. Samalius ir apžvelgė konkrečius savivaldybės sprendimus, gerinan-
čius kretingiškiams gyvenimo sąlygas.

Kaip pabrėžė mero pavaduotojas, vienas artimiausių darbų – 
sutvarkyti miesto stadioną ir jo prieigas. Pakeisti nusidėvėjusius 
bėgimo takus ir stadiono dangą, atnaujinti tribūnas. „Dabar sta-
tomas sporto ir sveikatingumo centras, kuriame bus įrengtas 
baseinas, sporto salė. Tvarkomos prie stadiono esančios gatvės, – 
kalbėjo mero pavaduotojas ir patikino, kad per kadenciją ši kretin-
giškiams svarbi vieta turėtų būti sutvarkyta. – Svarbiausias mūsų 
objektas – Rotušės aikštė. Dėl centrinės Kretingos miesto aikštės 
diskusijos vyksta jau kurį laiką, bet kol kas neturime bendros 
vizijos. Kalbamės su Kretingos visuomene, kokią aikštę jie norėtų 
matyti, ir rengsime studiją. Nežinome, ar per šią kadenciją užbaig-
sime, bet pradėsime tikrai. Planuojame pradėti tvarkyti ir miesto 
centre esančių daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus. Baigsime 
nakvynės namų statybą. Tvarkomi miesto skverai. Planuojamas ir 
šalia stadiono esančio parko tvarkymas.“

Muziejaus iniciatyva ketinama sutvarkyti parką, esantį prie 
Tiškevičių rūmų. Šiems darbams tikimasi gauti ES paramos. „Esame 
pasirengę ir numatyto tvarkyti paveldo sąrašą. Ketiname įrengti priei-
gas prie kelių rajone esančių piliakalnių, kurie dar nebuvo pritaikyti 
lankymui“, – planais dalijosi D. Samalius.

Savivaldybės planuose – elektromobilių pakrovimo aikštelių įrengi-
mas. „Manome, kad dėl to prarandame dalį turistų. Tikimės, kad prie jų 
įrengimo pavyks pritraukti verslininkus, – sakė mero pavaduotojas. – 
Tai tik nedidelė darbų dalis, ir manome, kad prie tų mūsų planų mielai 
prisidės investuotojai ir darbų rangovai.“

Savivaldybės administracijos direktorė patikino, kad planus įgy-
vendins nepažeisdami Fiskalinės drausmės įstatymo, apribojančio 
savivaldybėms skolinimąsi.

Kaip pabrėžė rajono meras Antanas Kalnius (centre), vieta spaudos 
konferencijai pasirinkta neatsitiktinai. Savivaldybės planuose – 

atnaujintas ir modernizuotas stadionas, kad kadencijos pabaigoje 
būtų galima palyginti naująjį vaizdą su matytuoju. 
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Biržų rajono tarybos dauguma – Vyto Jarecko 
koalicijos „Vieningi Biržai“ atstovai. Net 13 iš 
25 savivaldybės tarybos narių atstovauja koali-
cijai. Tai kaip sekasi kurti vieningus Biržus?

V. Jareckas. Džiaugiamės kad „Vieningi 
Biržai“ gausiai atstovauja rajono taryboje ir 
sėkmingai darbuojasi. Per rinkimų kampaniją 
buvo labai įvairių nuomonių. Dalis koalicijos 
narių abejojo, ar mums pavyks gauti rinkėjų 
pasitikėjimą, ar mes sugebėsime įgyven-
dinti rajono gyventojams duotus pažadus. 
Tačiau biržiečiai mumis pasitikėjo, nes dalis 
mūsų komandos jau buvo įrodžiusi, kad ji 
geba prisidėti prie Biržų krašto kūrimo. Taigi 
13 koalicijos, kurią sudaro Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjunga ir Lietuvos liberalų sąjūdis, 
atstovų buvo išrinkti į rajono tarybą. Prie 
mūsų komandos taip pat prisidėjo ir social-
darbietis. Socialdemokratų darbo partija nuo 
pat rinkimų pradžios deklaravo, kad palaiko 
koaliciją „Vieningi Biržai“, ir dėl to nekėlė net 
savo kandidato į rajono mero pareigas.

Taigi valdančiąją koaliciją sudarome ketu-
riolika tarybos narių.

Tiek aš, tiek koalicijos tarybos nariai, tiek 
savivaldybės administracijos direktorius 
rūpinasi, kad rinkėjams duoti pažadai būtų 
ištesėti. Dalį pažadų jau esame įgyvendinę. 
Per šimtą dienų atlikti pamatiniai darbai, 
kurie galbūt rajono gyventojams ir nėra gerai 
matomi, bet jie būtini, norint pasiekti rezul-
tatų. Vienas tokių darbų – komandos subū-
rimas. Ypač savivaldybės administracijoje, 
nes buvo labai įvairių nuomonių, atsiradusių 
pasikeitus vadovams.

Direktoriau, esate Lietuvos Respublikos 
kariuomenės atsargos pulkininkas leitenantas. 
Tai gal kariuomenėje įgytus vadovavimo įgū-
džius pritaikote ir savivaldybės administracijoje?

V. Eidukas. Išties darbo pradžioje truputėlį 
buvo streso ir savivaldybės administracijos 
darbuotojams, ir man. Kadangi buvau kariš-
kis, mano darbo specifika kiek skyrėsi nuo 

vadovavimo administracijai. Tačiau po tru-
putį vieni kitus suprantame. Mano tikslas vie-
nas – sėkmingam darbui reikalinga vieninga 
komanda, gebanti dirbti Biržų kraštui.

Turime ir naujovių. Kai kurie žmonės jas 
sunkiai priima. Pirmiausia, gana stipriai pasi-
keitė tvarka savivaldybės administracijoje. 
Labai reikalauju atsakomybės už atliktus dar-
bus, būsimų darbų planavimo.

V. Jareckas. Šiek tiek papildysiu direktorių 
dėl darbų planavimo. Rinkėjus piktino daugelį 
metų besitęsiantis atsirašinėjimas į jų paklau-
simus, nutolinant problemų sprendimą. 
Dabar planuojama visose savivaldybės veiklos 
srityse. Visose srityse sudarome planus, numa-
tančius darbus keleriems metams į priekį. 
Vadovaudamiesi tais planais rajono gyvento-
jams mes aiškiai pasakome, kada bus išspręsta 
jų problema, nes tarybos nariai ir atsakingi 
savivaldybės administracijos darbuotojai 
numato darbų eiliškumą, nustato, kuriems 
darbams reikalingas pirmumas, o kurie dar 
gali palaukti. Taigi kiekvienas gyventojas 
mato, kada bus sprendžiama jo problema.

V. Eidukas. Sudarydami planus mes 
kuriame sistemą, kuri veiktų ilgesnį laiką. 
Ir norėtume, kad po kitų rinkimų atėjusi 
komanda, kad ir kokiai partijai ji atstovautų, 
turėtų ką toliau tęsti ir neatsidurtų tokioje 
situacijoje, kokią mums teko patirti.

Dabar teikiame pasiūlymus Lietuvos ben-
drajam planui iki 2030 metų.

Ir ką siūlote?
V. Eidukas. Pagrindinis siūlymas – atgai-

vinti Likėnų sanatoriją, kuri nepelnytai 
pamiršta. Mūsų tikslas – sukurti Likėnų kuror-
tinę vietovę. Šiaurės Lietuvoje kurortinės vie-
tovės nėra. Bendraujame su Latvija, ir daug 
žmonių pareiškia norą ilsėtis mūsų rajone. Ir 
rajono gyventojai to pageidauja.

Daugelį darbų mes nusimatome, vado-
vaudamiesi rajono gyventojų pageidavimais. 
Nuo pat darbo pradžios važinėjame po ben-

druomenes, ir ką per susitikimus mums siūlo, 
ko pageidauja, tą ir traukiame į savo darbų 
sąrašą. Tad drąsiai galime teigti, kad mūsų 
programa ir veiklos planas suformuotas atsi-
liepiant į rajono žmonių lūkesčius. Per savaitę 
aplankome bent vieną ar dvi bendruomenes 
ir su jomis aptariame savivaldybės veiklą, 
išklausome pastabas, siūlymus, atsakome į 
žmonėms rūpimus klausimus.

Taip pat visose seniūnijose yra padėtos 
laiškų merui ir administracijos direktoriui 
pašto dėžutės. Jei žmogus nedrįsta tiesiai 
paklausti ar pasiūlyti, jis gali parašyti laiškelį 
ir įmesti į dėžutę.

V. Jareckas. Kadangi esu dirbęs ir kaimiš-
kųjų seniūnijų seniūnu, ir septynerius metus 
buvau Biržų seniūnijos seniūnu, matau mūsų 
krašto galimybes, kurias sėkmingai galime 
plėtoti. Biržų rajonas negali pretenduoti į pra-
monės plėtrą. Toje srityje yra nepralenkiamas 
mūsų regiono centras Panevėžys. Tačiau mes 
turime tvirtą žemės ūkį ir sąlygas medicini-
niam turizmui plėtoti. Tai ir mineralinis van-
duo, ir gydykla, ir besiplečiančios turistinės 
paslaugos, turime ir išskirtinių objektų.

Trečia rajono specifika – smulkusis verslas.
Dabar tas sritis išsigryniname ir sieksime 

jas įgyvendinti, įtikindami tiek Seimą, tiek 
Vyriausybę. Likėnai turėtų tapti mažuoju 
Birštonu Šiaurės Lietuvoje.

V. Eidukas. Visus sumanymus ir gyventojų 
siūlymus pirmiausia aptariame su koalicijos 
„Vieningi Biržai“ nariais. Paskui jie analizuo-
jami tarybos komitetuose. Kuo daugiau žmo-
nių dalyvauja svarstant idėjas, tuo geresnį 
sprendimą galime priimti. Racionalius siūly-
mus palaiko ir kitų partijų atstovai.

Planuojate įvairius darbus, bet ar jų įgyven-
dinimui nesutrukdys Fiskalinės drausmės įstaty-
mas? O gal Biržai nejuntate lėšų stygiaus?

V. Eidukas. Biržų rajono savivaldybė 
niekuo nesiskiria nuo kitų šalies savivaldy-
bių – lėšų trūkumas stabdo sumanymų įgy-

BIRŽAI IŠDIDŪS
NUO SENŲ LAIKŲ
Pokalbis apie nuveiktus darbus, gimusius 
sumanymus ir išbandymus, su kuriais teko susidurti 
per šimtą dienų, Biržų rajono savivaldybės mero 
kabinete su rajono vadovais – meru Vytu Jarecku, 
mero pavaduotoja Astra Korsakiene, savivaldybės 
administracijos direktoriumi Vidu Eiduku – vyko 
pirmąją tradicinės miesto šventės „Biržai – sostinė 
mano“ dieną, švenčiant Magdeburgo teisių 
suteikimo 430-ąsias metines.

Rajono meras Vytas Jareckas  (kairėje) su savivaldybės administracijos direktoriumi 
Vidu Eiduku kartu rūpinasi, kad rinkėjams duoti pažadai būtų ištesėti.

Vytis KAUNAS
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vendinimo tempus. Labai gaila, kad ankstesni 
rajono vadovai, kai buvo minimalūs savival-
dybės prisidėjimai prie ES paramos projektų, 
neišnaudojo galimybių. Dabar prisidėjimai 
gerokai didesni. Vietoj 10 tenka prisidėti 
20–30 procentų, o kai kada ir 50. Finansinė 
padėtis savivaldybėje gana įtempta, ir mes 
puikiai suprantame, kad per tuos ketverius 
metus neišauginsime įplaukų į biudžetą. Tad, 
siekdami įgyvendinti kuo daugiau projektų, 
renkamės taupymo kelią. O taupyti turime 
kur. Kad ir šildymo išlaidos. Savivaldybė 
dviejuose darželiuose pradeda diegti kom-
piuterinio valdymo sistemą. Tokį projektą 
yra įgyvendinę panevėžiečiai. Įdiegus kom-
piuterinio valdymo sistemas, sutaupoma 
apie 15–20 procentų šildymui skiriamų lėšų. 
Kompiuterinio valdymo sistemą norime 
įdiegti ir į vandentiekį.

Kaip atsitiko, kad biržiečiai ar tik ne brangiau-
siai Lietuvoje moka už šilumą ir vandenį?

V. Jareckas. Aukštas šilumos kainas pavel-
dėjome iš ankstesnių vadovų. Prieš keliolika 
metų savivaldybė atsisakė šilumos ūkio, ir 
dabar pakeisti nieko negalime. Sutartis su 
„Litesko“ dėl šilumos ūkio eksploatavimo per-
davimo sudaryta iki 2034 metų. Nutraukdami 
sutartį prieš laiką, turėtume grąžinti kelių 
milijonų investicijas. Modernizuojant gyve-
namuosius namus, mažėja šilumos poreikis, 
bet šilumos tiekėjas, siekdamas išlaikyti įmo-
nės pelningumą, didina kainą už šildymą.

Kainai neigiamai atsiliepia ir Biržuose esan-
čios dvi katilinės, nors dabar miesto poreikius 
puikiai patenkintų ir viena. Žinoma, neatli-
kus skaičiavimų negalime pasakyti, kurios 
katilinės reikia atsisakyti. Planuojame atlikti 
studiją, ir ja vadovaudamiesi spręsime, kaip 
biržiečiams atpiginti šilumą. Jau dabar kal-
bamės su nepriklausomais šilumos tiekėjais. 
Planuose turime ir saulės, ir geoterminių bei 
kitų alternatyvių jėgainių įrengimą.

Vandens kainai įtakos turi jį tiekiančios 
įmonės esama finansinė ir materialinė padė-
tis. Neigiamai atsiliepia ankstesnės įmonės 
skolos, dėl kurių vyksta teisiniai ginčai, nugy-
ventos vandens tiekimo sistemos.

V. Eidukas. Aukštos kainos – ir anksčiau 
padarytų klaidų pasekmė. Rajono vandens 
tiekimo įmonė dalyvavo kai kuriuose projek-
tuose, bet darbai buvo planuojami nekom-
pleksiškai. Pavyzdžiui, pakloti nuotekų tinklai, 
o vandens tiekimo nėra. Dabar negali naudoti 
ES paramos vandens tiekimo trasoms tiesti 
ten, kur ji panaudota nuotekų surinkimo 
vamzdžiams pakloti.

Dabar einame kitu keliu – visus darbus 
stengiamės atlikti kompleksiškai. Iš 86 km 
Biržų gatvių daugiau kaip 41 km yra žvyr-
keliai. Prieš jas asfaltuojant turi būti pakloti 
vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, išvedžioti 
dujotiekiai, ir tik tai padarius galima užkloti 
asfaltą.

V. Jareckas. Tačiau įgyvendindami šį suma-
nymą atsitrenkiame į draudimą skolintis.

V. Eidukas. Labai tikimės, kad bus per-
žiūrėta esama tvarka. Taip pat tikimės, kad 
mūsų šalies Vyriausybė padarys reikalingus 
žingsnius ir sprendžiant vandenvalos pro-
blemą nedideliuose kaimeliuose, dalį ES 
paramos skiriant nedideliems valymo įrengi-
niams įsirengti. Galbūt tais įrenginiais galėtų 
naudotis keli namai.

Minėjote, kad glaudžiai bendradarbiaujate 
su bendruomenėmis. Kilęs Biržų bendruomenės 
pasipriešinimas vaikų globos namų, kuriuose 
būtų įkurdinti aštuoni globos netekę mažame-
čiai, statybai, yra nesusikalbėjimas ar išpūstas 
muilo burbulas?

A. Korsakienė. Viskas ir prasidėjo nuo to, 
kai mes įgyvendinome savo pažadą tartis su 
bendruomene, nors joks įstatymas to daryti 
neįpareigoja. Bendruomenės kvietimu buvo 
nuvykta į vietą, kur teko susidurti su labai 
aršiu bendruomenės pasipriešinimu. Labai 
akivaizdžiai atsiskleidė dvejopas dalies ben-

druomenės požiūris. Vienu metu deklaruo-
jama, kaip rūpinamasi vaikais, bet kai vaikų 
globos namai turėtų atsirasti kaimynystėje, 
atsiranda visiškai kitas požiūris. Gali būti, kad 
tas bendruomenės pasipriešinimas kilo ir dėl 
to, kad dalis gyventojų neskiria institucinių, 
bendruomeninių globos namų, socializacijos 
centro, ir užtenka truputį tokius gyventojus 
pagąsdinti, priminti kažkokius praeityje vyku-
sius skaudžius įvykius, ir turime tokį rezultatą. 
Ir įvykiai traktuojami nevienodai. Jei vaikas 
iš tradicinės šeimos nuskina braškę, tai trak-
tuojama vienaip, jei iš vaikų globos namų – 
kitaip. Atsiranda visa grandinė teiginių, kad 
tai yra blogai.

Biržų rajonas, palyginti su kitais pasienio 
rajonais, turi mažiau problemų. Kaip pavyko to 
pasiekti?

A. Korsakienė. Manau, reikėtų žvelgti 
giliau tiek į krašto istoriją, tiek į čia gyve-
nančių žmonių charakterį. Biržai yra didikų 
miestas. Ir tas istorinis paveldas galbūt įra-
šytas kiekvieno biržiečio charakteryje. Ne 
veltui sakoma, kad biržiečiai yra onoravi, bet 
onoravi gerąja prasme. Onoravas yra išdidus, 
savigarbą turintis žmogus, ir tai nieko bendro 
neturi su pasipūtimu.

Be to, Biržų krašte yra daug religinių 
konfesijų. Ta gausa formavo biržiečių cha-
rakterį, liberalų požiūrį į įvairias religijas, 
toleranciją, gebėjimą gyventi drauge ir 
sugyventi, nesmerkti žmonių dėl kitokios 
pasaulėžiūros.

Tai Magdeburgo teisių suteikimo 430-ųjų 
metinių paminėjimas nėra vien tik istorijos 
fakto prisiminimas, bet yra susijęs su biržiečių 
charakteriu?

V. Jareckas. Mes didžiuojamės tais žmonė-
mis, kurie kūrė Biržus. Mes esame ta komanda, 
kuri tęsia prieš kelis šimtmečius gyvenusių 
žmonių darbą kuriant Biržus. Mūsų tikslas – 
prisidėti prie Biržų kūrimo ir kad mūsų kraštas 
klestėtų kaip Radvilų kraštas.

Šiluma ir rūpesčiu su rajono šviesuoliais dalijasi 
mero pavaduotoja Astra Korsakienė (dešinėje).

Renginys, skirtas Biržų krašto 430 metų istorijai, vyko miesto pilyje ir „Sėlos“ muziejuje.  
Muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė atvėrė šimtmečius skaičiuojančią skrynią – 

jos užrakto paslaptį muziejininkams padėjo įminti restauratoriai. 
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NAUJAS POŽIŪRIS, ORIGINALŪS 
SPRENDIMAI, TEMPAS IR VIEŠUMAS

Karolina BALTMIŠKĖ

„Kiekvienoje savivaldybėje galima 
pasiekti labai daug, bet ne konkuruo-
jant dėl valstybės investicijų progra-
mos, keliams skiriamų lėšų, o kuriant 
originalius sprendimus. Lietuvoje yra 
ne 600 ar 6000, o tik 60 savivaldybių, 
ir mums visiems gali užtekti origi-
nalių idėjų, iš kurių ir savivaldybė, ir 
jos gyventojai, ir turistai galės turėti 
pakankamai daug naudos“, – teigia 
Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška.

PRIE STARTO LINIJOS – 
VAIKO UGDYMO KELIAS

„Rugsėjo 1-ąją pasitiksime su tarybos 
sprendimu „Vaiko ugdymo kelias“. Tai reikš, 
kad mūsų pakopinę švietimo sistemą dabar 
atskirai sudarantys vaikų darželiai, pradinės 
ir pagrindinės mokyklos, gimnazijos bus 
tarpusavyje susieti. Pavyzdžiui, pagrindinės 
mokyklos aštuntokas, pretenduojantis po 
metų lankyti gimnaziją, kartu su tėvais jau 
spalio mėnesį bus anketuojamas. Bus išsiaiš-
kinama, ką jis nori daryti, ir dėl jo iš anksto 
tarsis pagrindinės mokyklos ir gimnazijos 
šakiniai mokytojai, kad iš anksto įvertintų, ko 
jam reikės gimnaziniam pasirengimui. Tad jau 
kitais metais gimnazija apie jo atėjimą suži-
nos ne rugpjūčio mėnesį, kaip buvo iki šiol, o 
beveik prieš metus. Kartu pedagogų bendra-
darbiavimas panaikins kaltinimų, kad kažkas 
netinkamai rengia mokinį, priežastis. Tėvams 
rugpjūčio mėnesį nereikės sukti galvos, kur 
jų vaikas tęs mokslus. Ir tas švietimo įstaigų 
tarpusavio ryšys bus palaikomas nuo dar-
želio. Darželinukas bus rengiamas pradinei 
mokyklai, pradinukas – pagrindinei, pagrindi-
nės mokyklos mokinys – gimnazijai“, – Kazlų 
Rūdos savivaldybės švietimo naujienomis 
dalijasi meras M. Varaška.

Jo manymu, toks švietimo įstaigų bendra-
darbiavimas nesukels papildomų rūpesčių 
jų darbuotojams. Švietimo įstaigų vadovų ir 
jų pavaduotojų, kuriems ir teks organizuoti 
sprendimo „Vaiko ugdymo kelias“ įgyvendi-
nimą, Kazlų Rūdos savivaldybėje yra beveik 
dvidešimt, o pakopiniuose metuose yra apie 
300–350 vaikų.

Nors Kazlų Rūdai, kaip daugeliui kitų 
Lietuvos savivaldybių, labai reikalingi jauni 
ir kūrybingi žmonės, išlydėdamas Kazio 
Griniaus gimnazijos 60 absolventų, meras 
neragino baigus mokslus grįžti, bet kvietė 
tapti Kazlų Rūdos ambasadoriais kituose 

miestuose ir kitose šalyse. „Mes turime 
suprasti, kad jaunimas nori pradėti kitas 
istorijas. Ir tas istorijas jie nori pradėti kitur, 
baigę mokslus Vilniuje, Kaune ar kitose šalyse. 
Akiračio praplėtimas jaunam žmogui yra 
labai svarbus dalykas, ir kviesdami juos grįžti 
atgal mes tą galimybę apribotume. Aš esu už 
tai, kad jie savo akiratį plėstų kitur, o mainais 
mums padėtų pasikviesti jaunus žmones iš 
kitų miestų“, – sako meras.

PIRMUMAS – VIEŠUMUI
Kaip teigia savivaldybės vadovas, pirmieji 

naujos komandos mėnesiai buvo skirti gilini-
muisi į savivaldybės veiklą, kaip panaudojami 
biudžeto pinigai, kaip ir kokios paslaugos 
užsakomos, kas apie atsirandančias naujoves 
buvo kalbamasi su savivaldybės specialis-
tais. Dalis naujovių buvo skirta viešumui 
didinti. „Jau sukurtas viešiesiems pirkimams 
skirtas interneto parduokkazlurudai.lt. Jame 
pateikiami viešųjų pirkimų planai, nurodomi 
atsakingi asmenys. Tai padaryti nebuvo len-
gva, nes iš tam tikrų sluoksnių sulaukėme 
nemenko pasipriešinimo. Tačiau, nepaisant 
to, sumanymą pavyko įgyvendinti, ir tikimės, 
kad tiek mūsų vietinis, tiek aplinkinis verslas 
kur kas lengviau sužinos, ką ir kokiu laiku savi-
valdybė perka, o savivaldybei bus patogu eiti 
keliu, kurį seniai pasirinko daugelis savivaldy-
bių – centralizuoti pirkimus. Pavyzdžiui, pirkti 
kurą ne 19 organizacijų atskirai, bet visoms 
vienu pirkimu. Vienu pirkimu pirkti valymo ir 
kitas priemones. Tai prisidės prie savivaldybės 
biudžeto lėšų taupymo“, – apie pirmuosius 
savivaldybės pokyčius kalba meras.

Kazlų Rūdos savivaldybė viešai skelbia, ir 
kokiose savivaldybės ir biudžetinėse įstaigose 
reikalingi darbuotojai. Informacija apie laisvas 
darbo vietas skelbiama interneto puslapyje 
dirbkkazlurudai.lt. „Sukūrus šį puslapį, nei 
meras, nei kiti politikai tylomis nebeveda dar-
buotojų pas įstaigų vadovus, prašydami pri-
imti kažkurioms pareigoms. Tikimės, pavyks 
ir su įstaigų direktoriais susitarsime, kad jie 
tylomis nebepriiminėtų žmonių į darbą. 
Stebėsime, kaip pas juos keičiasi darbuoto-
jai“, – dar vieną naujovę pristato M. Varaška.

KODĖL KAZLŲ RŪDA?
Kaip pažymi Kazlų Rūdos savivaldybės 

administracijos direktorė Reda Kneizevičienė, 
šiuo metu savivaldybėje ir jos įstaigose 
trūksta nemažai specialistų. Savivaldybės 
sukurtame tinklalapyje nuolat skelbiama, kad 
reikalingi 5–6 darbuotojai. Apie laisvas vietas 
skelbiama kitose informacijos priemonėse. 
Darbuotojų trūkumo atsiradimo priežastys, 
kaip teigia R. Kneizevičienė, yra kelios. Viena 
jų – valstybės tarnautojai, sulaukę pensinio 
amžiaus, privalo pasitraukti iš užimamų 
pareigų. Kita priežastis – tempas. „Kai kurie 
specialistai, pamatę, kad mūsų tempu nepa-
jėgs suspėti, pasitraukia“, – kalba administra-
cijos direktorė.

„Kazlų Rūdos savivaldybė turi konkuruoti 
su kitomis savivaldybėmis. Šioje konkuren-
cijoje mūsų privalumai – pakankamai geras 
susisiekimas, savivaldybė yra netoli Kauno, 
nedidelės įsikūrimo ir būsto kainos, – pabrė-
žęs, kad renkantis specialistus lemia ne 
amžius, bet profesionalumas ir noras dirbti, 

Savivaldybės planus su Plutiškių bendruomene aptaria (iš kairės) savivaldybės meras Mantas Varaška, mero 
pavaduotojas Marius Žitkus, savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Edita Lukoševičienė, 

Plutiškių seniūnijos seniūnas Donatas Akranglis ir savivaldybės administracijos direktorė Reda Kneizevičienė.
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privalumus vardija meras. – Savivaldybė yra 
pasirengusi aukštos kvalifikacijos specialis-
tams teikti tam tikras materialines sąlygas. Be 
tos paramos, kurią skiria Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, įsirengiant pirmąjį būstą 
papildomą paramą suteiks ir savivaldybė. 
Į tai ketiname įtraukti ir verslo įmones. Jei 
jos savo darbuotoją traukia ne važinėti, o 
gyventi Kazlų Rūdos savivaldybėje, ir būsto 
įsigijimui skiria du tūkstančius eurų, savival-
dybė pridės tūkstantį eurų, o po metų parems 
dar 500 eurų. Tos nuostatos suderintos su 
Valstybine mokesčių inspekcija, ir svarstome 
tos paramos suteikimo modelius.“

Kaip teigia meras, savivaldybė ieško ir 
kitų specialistų pritraukimo būdų. Ketinama 
plėsti ikimokyklinio ugdymo galimybes. 
Planuojama pastatyti 50 vietų lopšelį-darželį. 
„Savivaldybės konkurencingumą prieš kitas 
savivaldybes didinsime ir kitomis priemonė-
mis, kad jaunus žmones paskatintume kurtis 
savivaldybės teritorijoje“, – planais pasidalija 
M. Varaška.

Savivaldybės administracijos direktorė 
R. Kneizevičienė iškelia valstybės nuostatą, 
kuri apsunkina susirasti kvalifikuotų spe-
cialistų. „Jaunam žmogui ateiti į valstybės 
tarnybą yra labai daug kliuvinių. Atlyginimai 
nėra viliojantys, o reikalavimai labai dideli. 
Nėra lengva išsilaikyti ir bendrųjų kompe-
tencijų testą. Vyresnio amžiaus žmonėms įsi-
darbinti valstybės tarnyboje neretai sutrukdo 
anglų kalba“, – teigia direktorė.

SKATINS TURIZMĄ
„Kazlų Rūdos savivaldybėje visiškai nebuvo 

dirbama turizmo srityje, – apgailestauja 
meras, neslėpdamas, kad šioje srityje jis 
įžvelgia puikių galimybių. – Savivaldybėje 
yra sudaryta darbo grupė, kuri analizuoja 
turizmo plėtros galimybes. Grupei vadovauja 
administracijos direktorė. Tačiau mes turizmo 
nesiejame vien su daugeliui žinomais objek-
tais. Ieškodami naujų turizmo plėtros galimy-
bių, mes puoselėjame lėtosios miesto zonos 
idėją. Ją aptarinėjame tiek su Lietuvos, tiek 
su Europos ekspertais. Labai panašūs dalykai 
vystomi Lenkijoje. Akivaizdus žmogaus porei-
kis turėti laisvę nuo mobiliojo telefono, nuo 
kompiuterio, kas vis labiau mus paverčia savo 
vergais. Mes ketiname vystyti tokį turizmą, kai 
tam tikroje miesto zonoje žmonės būtų skati-
nami palikti už durų visas technologijas, įeiti 
į sulėtintą retro miestą ir pasėdėti to miesto 
kavinukėse, fotoateljė pasidaryti nuotrauką, 
kurią gaus į savo Facebooką, bet tik tada, kai 
išeis iš lėtojo miesto. Būdami lėtajame mieste 
jie galės paskambinti savo draugui, bet tik 
laidiniu telefonu ir jei atsimins jo telefoną“, – 
apie perspektyvas kalba meras.

Mero pavaduotojas Marius Žitkus mano, 
kad savivaldybėje galėtų atsirasti ir sveikati-
nimo turizmas, kurį plėtoti padėtų sumanyta 
ligoninės pertvarka. Kazlų Rūdos ligoninė 
neretai yra minima vadinamajame „mirti-

ninkų“ sąraše. Pagal Sveikatos apsaugos 
ministerijos planus jai gali tekti atsisakyti 
daugelio medicinos teikimo paslaugų. „Mes 
pradėjome ieškoti būdų, kaip bent dalį šios 
įstaigos funkcionalumo išlaikyti. Su partne-
riais iš Lenkijos rengiamės dalyvauti pro-
jekte, kurį įgyvendinant ligoninėje atsirastų 
fizioterapijos paslaugų centras. Tikimės, kad 
galėtume būti išskirtiniai šiame krašte ir taip 
pritrauktume daugiau klientų. Šią idėją palan-
kiai įvertino ir sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga. „Ministerija, palaikydama 
savivaldybes, ieškančias išeičių, paremtų tokių 
projektų įgyvendinimą“, – dar vieną puoselė-
jamą idėją pristato mero pavaduotojas.

PROJEKTAI IR GALIMYBĖS
Įgyvendindama sumanymus dažna savi-

valdybė susiduria su finansinių galimybių 
ribotumu. „Kai nėra didelio biudžeto ir skoli-
nimosi galimybės labai ribotos, savivaldybės 
yra labai suvaržytos, nes net neužtenka 
prisidėti prie projektų. Manau, Vyriausybė 
turėtų pakeisti šią nuostatą. Kai savivaldybė 
dalyvauja projektuose, kuriems 70 proc. rei-
kalingų lėšų skiriama iš kitų šaltinių, turėtų 
būti sudarytos skolinimosi galimybės. Dabar 
skolinimosi ribotumas taikomas net tada, 
kai akivaizdžiai naudinga savivaldybei. 
Suprasčiau, jei limitai būtų taikomi minkš-
tuosiuose projektuose arba projektuose su 
tariama nauda, bet kai turime akivaizdžiai 
kaštus mažinančius projektus, limituoti skoli-
nimąsi nėra tikslinga“, – mano M. Varaška.

Nepaisant šiuo metu esamų ribojimų, 
savivaldybės vadovai intensyviai bendrauja 
su bendruomenėmis, skatindami aktyviai 
dalyvauti projektinėje veikloje. Kartu su savi-
valdybės vadovais apsilankėme Plutiškių ben-
druomenėje. Tarp įvairių su bendruomene 
aptariamų klausimų meras iškėlė mintį, kaip 
lanksčiau reikėtų spręsti nuotekų surinkimą. 
Jo manymu, nedidelėse gyvenvietėse reikėtų 
skatinti įsirengti mažesnius valymo įrenginius, 
o įsirengimui reikėtų skirti ES paramą, kuri šiuo 
metu orientuota į didelius ir brangius projek-
tus – jais gyventojai neskuba naudotis, nes 
brangus projektas pabrangina paslaugas. O 
ir prisijungimas prie trasos nepigiai kainuoja. 
Meras tikisi, kad, padedant Lietuvos savi-
valdybių asociacijai, Seimo nariams, pavyks 
pasiekti žmonėms naudingesnių pokyčių.

Savivaldybės vadovai pasidžiaugė, kad 
bendruomenės aktyviai rengia ir teikia pro-

jektus įvairiems fondams, taip kurdamos 
jaukesnę savo aplinką, laisvalaikį. „Ilgą laiką 
savivaldybės prisidėjimas prie bendruomenių 
projektų buvo minimalus. Mūsų politika yra 
kitokia. Mes sakome, kad, nepaisant ribotų 
savivaldybės galimybių, mes finansuosime 
arba garantuosime finansavimą visiems ben-
druomenių rengiamiems projektams, ir tai 
darome. Kai bendruomenė parengia 10 tūks-
tančių eurų vertės mažosios infrastruktūros 
projektą, kuriame savivaldybės indėlis sudaro 
kiek daugiau kaip tūkstantį eurų, akivaizdu, 
kad prie tokio projekto verta prisidėti, nes 
priešingu atveju vėliau savivaldybė turės tai 
padaryti už 11 tūkstančių eurų“, – savivaldy-
bės nuostatą pristato meras.

Mero pavaduotojas M. Žitkus dalijasi 
planais apie bendruomeninių vaikų globos 
ir grupinio gyvenimo namų steigimą Kazlų 
Rūdoje, socialinių paslaugų teikimą, užti-
krinant, kad jas gautų tie, kuriems jų reikia. 
„Turime vieną vaikų globos instituciją, bet 
tikimės, kad pavyks sukurti tikrus namus 
vaikų šeimynoms. Tam Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija ketina skirti 85 tūkstančius 
eurų“, – sako M. Žitkus.

Surinkti kuo daugiau informacijos apie 
bendruomenių, savivaldybės gyventojų 
poreikius, išgirsti jų nuomonę ir apsispręsti, 
kuriems projektams suteikti pirmenybę, tiek 
merui, tiek kitiems savivaldybės vadovams 
padeda aktyvus bendravimas per socialinį 
tinklą Facebook.

IEŠKO TAUPYMO GALIMYBIŲ
„Šiuo metu analizuojamos galimybės 

sujungti „Šilumos tinklus“ ir „Kazlų Rūdos 
komunalininką“. Konsultuojamės su specialis-
tais, kurie konsultavo tokius jungimus darant 
kitose savivaldybėse. Manau, gyventojams tai 
bus naudinga. Nebus dubliuojamos funkci-
jos, pigesnis bus administravimas, efektyviau 
bus išnaudojamas transporto parkas, – tau-
pymo galimybes apžvelgia meras. – Kitas 
sektorius, kuriame galime nemažai sutaupyti, 
yra švietimas. Dabar mūsų patiriamos vieno 
vaiko ugdymo išlaidos yra vienos didžiausių 
Lietuvoje. Mes turime apie 1300 mokinių, o 
išlaidos švietimo sektoriuje – apie 4,5 mln. 
eurų. Esame priversti skubiai mažinti admi-
nistravimo išlaidas. Ir tai darysime ne peda-
gogų darbo vietų sąskaita, bet mažinant 
administravimo išlaidas, taupant lėšas per 
viešuosius pirkimus.“

FORMUOJA TURIZMO TARYBĄ
Rugpjūčio 1 d. Višakio Rūdoje posėdžiavusi Kazlų Rūdos savivaldybės Turizmo plėtros 

darbo grupė nusprendė formuoti Turizmo tarybą. Taryba rengs savivaldybės turizmo plė-
tros strategiją, teiks siūlymus dėl savivaldybės turizmo rinkodaros planavimo ir priemonių 
įgyvendinimo, analizuos užsienio valstybių patirtį sprendžiant turizmo plėtros klausimus, 
rengs ir tarybai teiks išvadas dėl svarbiausių turizmo infrastruktūros plėtojimo projektų.

SŽ inf.
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SEIMO KONTROLIERIAI APIE KONSTITUCIJĄ, 
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJAS IR SKUNDUS

Seimo kontrolierė prof. dr. Milda VAINIUTĖ

Kaip žinoma, Seimo kontrolieriai yra kons-
titucinė institucija, kurios teisinis statusas 
įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
73 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Seimo 
kontrolierių įstatyme. Seimo kontrolieriai yra 
Seimo skiriami pareigūnai, kurių pagrindinis 
veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą 
viešąjį administravimą, užtikrinti žmogaus 
teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos 
vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. 
Kitaip tariant, Seimo kontrolieriai – viena iš 
Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių ir lais-
vių gynimo institucijų, nes kiekvienoje demo-
kratinėje valstybėje labai svarbu vienokiomis 
ar kitokiomis priemonėmis užtikrinti tinkamą 
valdžios elgesį su piliečiais. Šiame kontekste 
svarbu paminėti, kad Seimo kontrolieriai 
vykdo ir kitas labai svarbias funkcijas: Seimo 
kontrolierių įstaiga yra laikoma nacionaline 
prevencijos institucija pagal Konvencijos 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką 
ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų 
protokolą. Be to, Seimo kontrolierių įstaiga 
yra nacionalinė žmogaus teisių institucija. 
Šiuokart straipsnio objektas – Seimo kontro-
lierių įstaigoje gaunami gyventojų skundai ir 
jų problematika.

Taigi, Seimo kontrolieriams vykdant 
Konstitucijos ir įstatymų priskirtas funkcijas, 
kone kasdien tenka įsitikinti, koks svarbus 
vieno iš svarbiausių kiekvienos demokratinės 
valstybės pamatą sudarančių – konstitucinio 

valdžių padalijimo – principų tinkamas įgy-
vendinimas. Kitaip tariant, labai svarbu, kad 
visos valstybėje veikiančios konstituciniu arba 
įstatyminiu lygmeniu įsteigtos institucijos 
suprastų bendradarbiavimo svarbą, kad domi-
nuotų suvokimas, jog visa valstybė kaip dar-
nus mechanizmas funkcionuoja tik tuomet, 
kai yra laikomasi tokios nuostatos: valstybės 
institucijų savarankiškumas turi būti supran-
tamas kaip veikimas pagal nustatytą kompe-
tenciją ir įgaliojimus, grindžiamas pagarba ir 
partneryste santykiuose su kitomis valdžio-
mis. Konstitucijoje įtvirtintą valstybės valdžių 
sąveikos modelį apibūdina ir valstybės valdžių 
(jų institucijų) tarpusavio kontrolė ir atsvara, 
neleidžianti vienai valstybės valdžiai domi-
nuoti kitos (kitų) atžvilgiu, ir jų bendradarbia-
vimas, neperžengiant Konstitucijos nustatytų 
ribų – neįsiterpiant į kitos valstybės valdžios 
įgaliojimų vykdymą. Taigi valstybės institucijų 
veikla turi būti grindžiama jų bendradarbia-
vimu, todėl jų tarpusavio sąveika apibūdi-
nama kaip tarpfunkcinė partnerystė (inter alia 
Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d. 
nutarimas, 2009 m. kovo 2 d. nutarimas).

Kodėl šie paminėti aspektai labai svarbūs? 
Atsakant į šį klausimą, visų pirma pabrėžtina 
tai, kad, valstybės institucijoms nepaisant 
labai svarbaus gero viešojo administravimo 
principo, valdžios įstaigoms nevykdant 
pareigos tarnauti žmonėms, pirmiausia tenka 
susidurti su valstybės tarnybos vaidmeniu 
valstybėje, kurios esminė paskirtis – užtikrinti 
žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį 
interesą. Kitaip tariant, valstybės tarnau-
tojams tenka didelė atsakomybė už jiems 
pavestų funkcijų vykdymą.

Viename iš savo nutarimų Konstitucinis 
Teismas yra pabrėžęs, kad Konstitucijoje yra 
įtvirtinta tokia valstybės tarnybos samprata, 
kuri neatskiriamai susijusi su valstybės, kaip 
visuomenės organizacijos, paskirtimi užti-
krinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti 
viešąjį interesą. Be to, buvo konstatuota ir tai, 
kad konstitucinė nuostata, jog valdžios įstai-
gos tarnauja žmonėms, konstitucinis atviros 
visuomenės imperatyvas, konstitucinė vals-
tybės tarnybos samprata suponuoja tai, kad 
valstybės tarnyba turi būti atvira, prieinama 
žmonėms, kurių reikalus ji tvarko. Valstybės 
tarnybos sistemos, valdžios įstaigų darbas 
turi būti organizuotas taip, kad į valdžios įstai-
gas, valstybės tarnautojus kreipęsi žmonės 
nepatirtų savivalės, piktnaudžiavimo, biuro-
kratizmo, kad jų reikalai būtų nagrinėjami ir 
sprendžiami nevilkinant (2004 m. gruodžio 
13 d. nutarimas).

Taigi, jei nepaisoma tokių svarbių kons-
titucinių imperatyvų, kaip geras viešasis 
administravimas ir kt., atitinkamai stringa 
kitų institucijų darbas, neatsakingai eikvo-
jami žmogiškieji ištekliai ir valstybės turtas, 
nes tokiu atveju šalies gyventojai, siekdami 
išspręsti jiems nepagrįstai iškilusias proble-
mas, yra priversti ieškotis pagalbos ir užta-
rimo. Gyventojai savo skunduose kelia įvairius 
klausimus, todėl labai svarbu ne tik tai, kad į 
juos būtų atsakoma laikantis įstatymuose 
nustatytų terminų, bet ir tai, kad atsakymai 
būtų išsamūs ir motyvuoti, kad būtų atsa-
koma į visus prašymuose įvardytus klausimus. 
Pabrėžtina, kad valstybės ir savivaldybių insti-
tucijų, valstybės tarnautojų sprendimų moty-
vai turi būti aiškūs, skaidrūs, informacija apie 
šių sprendimų motyvus turi būti prieinama 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarimas). Taigi skundų nagrinėjimas sudaro 
didžiąją dalį Seimo kontrolierių veiklos, kuriai 
skiriamas ypatingas dėmesys.

Seimo kontrolieriai, siekdami, kad asmens 
teisė į tinkamą viešąjį administravimą taptų 
reali, naudodamiesi visomis įstatymu suteik-
tomis teisėmis, tiria skundus, objektyviai 
įvertinę skundžiamas aplinkybes, priima 
sprendimus, teikia institucijoms rekomenda-
cijas, analizuoja informaciją apie rekomen-
dacijų įgyvendinimą, prireikus imasi kitų 
priemonių, kad rekomendacijos būtų efekty-
viai įgyvendinamos.

Siekdami, kad asmens problema būtų 
išspręsta gera valia, Seimo kontrolieriai taiko 
vadinamąją tarpininkavimo procedūrą. Seimo 
kontrolierių teisė tarpininkauti tarp asmens ir 
nesprendžiančio jo problemos pareigūno yra 
tradicinė ombudsmenų teisė, įgyvendinama 
visame pasaulyje. Tarpininkaudamas tarp 
asmenų ir valstybės arba savivaldybės įstaigų 
ir teikdamas rekomendacijas, Seimo kontro-
lierius atkreipia dėmesį į tai, kas turi būti pada-
ryta. Jeigu taikant tarpininkavimo procedūrą 
problema neišsprendžiama, o rekomendaci-
jos nevykdomos, skundas tiriamas iš esmės. 
Pažymėtina, kad, taikant minėtą procedūrą, 
sudaromos sąlygos gerokai sutrumpinti 
skundų tyrimo laiką ir pareiškėjams aktualius 
klausimus išspręsti per 1–1,5 mėnesio. Taigi 
tai leidžia efektyviau ir greičiau ginti pažeistas 
asmenų teises, skiriant daugiau dėmesio sis-
teminėms, didesnei visuomenės daliai aktu-
alioms žmogaus teisių problemoms. Be to, 
tokiu būdu sutaupomi ir finansiniai ištekliai.

Be abejo, Seimo kontrolieriai, siekdami 
pagelbėti sprendžiant šalies gyventojams 
aktualias problemas, taiko ir kitokius veiklos 

,,Konstitucija turi būti įrašyta į širdis, o ne tik popieriuje.“ /Margaret Thatcher/ 
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būdus: atliekami tyrimai savo iniciatyva, 
bendradarbiaujama su valstybės instituci-
jomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Paminėtina viena iš svarbių Seimo kontro-
lierių veiklos formų – rengiami susitikimai 
su savivaldybių administracijomis, valstybės 
tarnautojais ir darbuotojais, kurių metu, be 
kita ko, aptariami gero viešojo administra-
vimo principai ir jų turinys. Seimo kontrolie-
riai gana efektyviai atlieka ir moderatoriaus 
vaidmenį tarp skirtingų valstybės valdžią 
įgyvendinančių institucijų, reaguojant į išky-
lančias problemas. Efektyviai žmogaus teisės 
ginamos tik tuo atveju, kai įgyvendinamos 
visos numatytos žmogaus teisių gynimo prie-
monės, neribojant nė vienos iš jų taikymo.

SKUNDŲ TYRIMAS – 
STATISTINIAI DUOMENYS

2018 m. Seimo kontrolierių įstaigoje iš viso 
buvo gauti 2 939 fizinių ir juridinių asmenų 
pareiškimai, iš kurių 1 755 tapo naujais 
skundais. Bendras gautų skundų skaičiaus 
vidurkis per 2014–2018 m. išlieka panašus – 
1 750 skundų.

Taigi praėjusiais metais dėl valstybės insti-
tucijų pareigūnų veiklos Seimo kontrolierių 
įstaigoje buvo gauti 1 328 skundai, o dėl 
savivaldos institucijų – 464 skundai (38 iš jų 
pateikti ir dėl valstybės, ir dėl savivaldybių 
pareigūnų veiklos). 2018 m., palyginti su 
2017 m., dėl savivaldybių institucijų veiklos 
buvo pradėta 104 skundo bylomis mažiau.

Daugiausia skundų sulaukta dėl Vilniaus 
(158) ir Kauno (44) miestų savivaldybių ir joms 
pavaldžių įstaigų. O dėl Kupiškio, Skuodo 
ir Šalčininkų savivaldybių bei joms paval-
džių institucijų pareigūnų veiksmų 2018 m. 
negauta ir neišnagrinėta nė vieno skundo.

Išnagrinėję skundą iš esmės, Seimo kon-
trolieriai, vadovaudamiesi Seimo kontrolierių 
įstatymo 22 straipsniu, priima vieną iš šių 
trijų sprendimų: skundą (jo dalį) pripažinti 
pagrįstu; skundą (jo dalį) atmesti (pripa-
žinti nepagrįstu); skundo (jo dalies) tyrimą 
nutraukti. Net 60 proc. skundų dėl savivaldos 

institucijų ir įstaigų, jų pareigūnų veiklos pri-
pažinti pagrįstais, 12 proc. jų buvo atmesti, o 
28 proc. – tyrimas buvo nutrauktas. Palyginti 
su 2017 m., net 9 proc. padaugėjo pagrįstais 
pripažintų skundų dėl savivaldos institucijų 
skaičius, atitinkamai atmesta 7 proc. mažiau. 
Pagrįstais daugiausia pripažinta skundų dėl 
Panevėžio miesto (83 proc.), Vilniaus rajono 
(78 proc.), Vilniaus miesto (66 proc.), Kauno 
miesto (63 proc.) ir Palangos miesto (60 proc.) 
savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų.

Aptariant Seimo kontrolierių įstaigoje prii-
mamų atsisakymų nagrinėti skundus priežas-
tis, svarbu paminėti, kad daugiausia skundų 
atsisakyta nagrinėti, nes jie turėjo būti tiriami 
kitose institucijose. Taigi šiais atvejais Seimo 
kontrolierius tarpininkavimo raštu kreipiasi į 
atitinkamą instituciją, prašydamas jos nedel-
siant išnagrinėti skunde įvardytas aplinkybes 
ir pateikti atsakymą pareiškėjui ir Seimo kon-
trolieriui. Kaip minėta, tarpininkavimas yra 
svarbus instrumentas, kurį taiko Seimo kon-
trolieriai, kad asmens problema būtų išspręsta 
gera valia. 2018 m. Seimo kontrolieriai dau-
giausia tarpininkavo dėl Vilniaus miesto (70), 
Kauno miesto (26) ir Vilniaus rajono (17) savi-
valdybių bei joms pavaldžių institucijų.

Kitos priežastys, dėl kurių skundus atsisa-
kyta nagrinėti, yra šios: nepriklauso Seimo 
kontrolierių kompetencijai; skundą turi nagri-
nėti teismas; skundžiami civiliniai teisiniai 
santykiai; skundžiami ne pareigūnų veiksmai; 
skundžiamasi dėl darbo teisinių santykių; 
skundas yra ir buvo nagrinėjamas teisme; 
skundžiamasi dėl ikiteisminio tyrimo parei-
gūnų procesinių veiksmų ir sprendimų; skun-
džiami teismų sprendimai; skundas tuo pačiu 
klausimu jau išnagrinėtas; skundžiamasi dėl 
kito asmens teisių pažeidimo; trūksta duo-
menų pradėti tyrimą; anoniminiai skundai; 
skundžiamasi dėl savivaldybių tarybų veiklos; 
praėjęs vienerių metų terminas nuo skun-
džiamų veiksmų padarymo ir kt.

Išnagrinėję skundus, Seimo kontrolieriai tei-
kia rekomendacijas atitinkamų savivaldybių 
arba joms pavaldžių įstaigų vadovams, atkrei-

piant pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe, 
įstatymų arba kitų teisės aktų nesilaikymą, 
tarnybinės etikos pažeidimą, biurokratizmą 
arba žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus ir 
siūlant imtis priemonių, kad būtų pašalinti 
įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai, jų 
priežastys ir sąlygos. Daugiausia rekomen-
dacijų pateikta dėl Vilniaus miesto savivaldy-
bės (352), Kauno miesto savivaldybės (120), 
Vilniaus rajono savivaldybės (65) ir joms 
pavaldžių įstaigų. Apskritai praėjusiais metais 
Seimo kontrolieriai pateikė 2 301 rekomenda-
ciją. Daugiausia (1 467) jų pateikta instituci-
joms ir įstaigoms dėl viešojo administravimo 
gerinimo, kad nebūtų pažeidžiamos žmogaus 
teisės ir laisvės.

Pagal išnagrinėtų skundų problematiką 
apie trečdalis Seimo kontrolierių 2018 m. 
ištirtų skundų buvo skundai, susiję su laisvės 
apribojimu (31 proc.), šiek tiek mažiau – su 
asmenų kreipimųsi nagrinėjimu (29 proc.). Po 
9 proc. visų Seimo kontrolierių ištirtų skundų 
buvo susiję su aplinkos ir nuosavybės klausi-
mais. Dėmesio sulaukė ir kitos sritys: būstas 
(5 proc.); asmens, visuomenės saugumas 
ir viešosios tvarkos užtikrinimas (4 proc.), 
teisingumo vykdymas (3 proc.); paslaugos 
(3 proc.); socialinė apsauga (2 proc.); sveika-
tos apsauga (1,5 proc.).

VIETOJ IŠVADŲ
Apibendrinant tai, kas pasakyta, verta 

prisiminti tai, kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucija buvo priimta referendumu – 
visos Tautos balsavimu. Tai reiškia, kad tokiu 
būdu buvo padėtas bendro gyvenimo normi-
nis pagrindas, įtvirtinta valstybė kaip bendras 
visuomenės gėris.

Taigi valstybės, kaip visos visuomenės 
organizacijos, paskirtis, o kartu ir valstybės 
tarnybos paskirtis – užtikrinti žmogaus teises 
ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. Tik tada, 
kai žmonės bus tikri, kad jų laisvės ir teisės yra 
saugomos, o pažeidimo atveju – efektyviai 
ginamos, didės pasitikėjimas valstybe ir jos 
institucijomis.

PRIENAI TURI DAR VIENĄ IŠSKIRTINĮ MIESTO AKCENTĄ
Roma SINKEVIČIŪTĖ

Rugpjūčio 7 d. Prienai pasipuošė nauju miesto akcentu. 
Simboliška, kad ant pastato prie pagrindinės miesto sankryžos, 
sujungiančios kelius į Vilnių, Kauną, Marijampolę ir Alytų, pavaizduo-
tas žymus keliautojas Matas Šalčius. Sumanymas papuošti komer-
cinį pastatą piešiniu gimė savininkų ir UAB „Tango Pizza“ šeimininkų 
Dovilės ir Jauniaus Mališauskų iniciatyva. Ji sulaukė savivaldybės 
pritarimo. Turbūt niekas neprieštaraus, kad daugiausia balsų surin-
kusi idėja pavaizduoti ant sienos žurnalistą, rašytoją, Šaulių sąjungos 
bendraįkūrėją, keliautoją, daugybėje pasaulio šalių garsinusį Lietuvą 
Matą Šalčių buvo verta jo įamžinimo gimtinėje, Prienų krašte.

Pasveikinti idėjos sumanytojų atvyko Prienų rajono meras Alvydas 
Vaicekauskas su komanda. Gyventojų vardu meras padėkojo už 

iniciatyvas ir įteikė padėkas verslininkams D. ir J. Mališauskams ir 
tapytojui Petrui Lincevičiui.

Pasak J. Mališausko, sumanymuose, kurie skirti savo kraštui, 
gyventojams, svečiams, neturi būti konkurencijos ar naudos. Jis 
padėkojo visiems už palaikymą, sumanymo įgyvendinimą, taip 
pat už finansinę paramą, kurią suteikė savivaldybė. Lėšos skirtos iš 
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.

„Ant motociklo sėdintis besišypsantis Matas Šalčius visus sveikina 
sankryžoje ir linki gero kelio ir atradimų. Tokia buvo šio tapybos darbo 
idėja“, – pabrėžė tapybos darbo autorius P. Lincevičius. Įgyvendinti 
idėją dailininkui padėjo kūrybininkė Mantė Jaruševičiūtė.

Piešinio fone matomas vandens ženklas, kuris anuomet Prienuose 
buvo naudojamas popieriaus spaustuvėje. Šis vandens ženklas, pasak 
autoriaus, simbolizuoja popieriaus lapą, reiškiantį naujo pradžią.
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Su jauniausiu Lietuvoje Tauragės rajono 
meru DOVYDU KAMINSKU kalbamės apie 

rajono švietimo pokyčius, pirmuosius iššūkius, 
užsienyje įgytą patirtį ir globalios Tauragės 

projekto svarbą rajono plėtrai.

PRIORITETAI: 
DARBO RINKA, 
ŠVIETIMAS, LAISVALAIKIS

Gerbiamas mere, po keliolikos dienų į duris pasibels Rugsėjo 1-oji. Kokia 
situacija rajono švietimo sistemoje?

Vienas didžiausių iššūkių, laukiančių savivaldybės, yra mokyklų tin-
klo optimizavimas. Tai reikėjo padaryti jau prieš kokius trejus metus. 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja, kad mokykloje 
turi būti ne mažiau kaip 120 mokinių. Tauragės rajone yra penkios 
mokyklos, kuriose mokinių mažiau. Iš jų keturiose mokyklose nėra 
vadovų. Be abejo, teks priimti nelabai populiarius sprendimus. Esu 
įsitikinęs, kad ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas turi 
būti kuo arčiau vaiko namų, o vyresnieji turi lankyti tas mokyklas, 
kuriose yra galimybės teikti aukštesnę ugdymo kokybę. Nebegali 
likti jungtinių klasių. Turime labai gerą transportą, keliai irgi nėra pra-
sti, atstumai nedideli, tad dėl pavėžėjimo nėra problemos. Kai kurių 
mokyklų išlaikymas kainuoja brangiau negu pavėžėjimas. Tačiau pir-
mumą turime teikti ne pinigams, o ugdymo kokybei.

Žinoma, optimizuojant mokyklų tinklą, privalu pasirūpinti ir moky-
tojais. Galbūt vieni gali įsidarbinti kitose mokyklose, kitiems galbūt 
galima padėti persikvalifikuoti. Tauragiškiams, kurie nusprendžia 
mokytis Tauragės kolegijoje, savivaldybė kompensuoja pinigus, 
sumokėtus už mokymą. Kompensuoja ir persikvalifikavimo išlaidas, 
taigi realiai kai kurie pedagogai gali sėkmingai integruotis kitoje 
darbo rinkoje.

Tačiau, prieš nusprendžiant optimizuoti švietimo įstaigų tinklą, bus 
diskutuojama su bendruomenėmis, tėvais, ir tik viską išanalizavus ir 
suderinus bus priimami sprendimai.

Penkiolika metų mažėjęs mokinių skaičius šiemet pagaliau stabili-
zavosi. Tai optimistiškai nuteikiantis faktas, bet jis nepanaikina tų pro-
blemų, kurias šiandien turime. Švietimas yra vienas mūsų savivaldybės 
prioritetų, nes tai vienas labiausiai žmonėms rūpimų klausimų. Po gali-
mybių integruotis į darbo rinką jis antru klausimu kelia galimybes vai-
kui suteikti kokybišką ugdymą. Ir trečias klausimas – kuo jis realiai galės 
užsiimti po darbo. Į tas sritis Tauragės rajono savivaldybė ir orientuojasi.

Praėjusiais metais savivaldybė teikė dovanas visiems pirmokams, kurias 
galime pavadinti pirmuoju mokinio krepšeliu. Ar tai bus toliau tęsiama?

Ne tik tęsiama, bet ir praplėsta. Mokinio pirminiai krepšeliai bus 
teikiami visiems mokiniams: pradedant priešmokyklinukais ir baigiant 
abiturientais. Taip pat ir mokytojams. Tas savivaldybės dovanas gaus 
apie 5 tūkstančiai asmenų.

Savivaldybė ir toliau skatins ir besimokančius dešimtukais, ir 
padariusius didžiausią pažangą, taip pat bus skatinamos ir didžiausią 
pažangą padariusios klasės. Šiam skatinimui savivaldybės biudžete 
numatyta 30 tūkstančių eurų.

Be abejo, siekiame, kad mūsų mokiniai gautų geriausias neformaliojo 
švietimo paslaugas. Sukūrėme sistemą, pagal kurią neformaliojo švie-
timo paslaugas gali teikti ir nevyriausybinės organizacijos. Džiugu, kad 
nemažai nevyriausybinių organizacijų į šią veiklą sėkmingai įsitraukia.

Savivaldybė taip pat skatina sportinį judėjimą. Biudžete yra numa-
tyta 20 tūkstančių eurų geriausius rezultatus pelniusiems sportinin-
kams ir jų treneriams.

Esate jaunas žmogus ir, be abejo, kitaip matote rajono plėtrą. Tęsiate 
ankstesnių tarybų priimto strateginio plano įgyvendinimą ar bandote jį 
koreguoti?

Strateginis planas kaip tik 2020 metais baigiasi, ir mes turėsime 
rengti naują. Mūsų siekis – strateginius planus parengti pagal 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir darbotvarkę. Taip mes 
savo strateginį planą priartinsime prie to kelio, kuriuo eina pasaulis, ir 
įgyvendinsime tuos tikslus, kurie svarbūs pasaulio žmonijai.

Žinoma, kai kuriuos tikslus ir priemones priderinsime prie savo 
Tauragės rajono poreikių, nes ne visi jie yra mums aktualūs. Pavyzdžiui, 
bado mažinimas. Tai mūsų rajonui tikrai nėra aktualu. Tačiau tokie 
tikslai, kaip skurdo, socialinės nelygybės mažinimas, darnaus miesto ir 
darbo vietų kūrimas, kokybiškas švietimas su tinkamu švietimo įstaigų 
tinklu, Tauragės rajonui yra ne mažiau svarbūs.

Kokius pokyčius matyčiau savivaldybės veikloje? Jau ir per ankstesnę 
kadenciją savivaldybė stengėsi kiek įmanoma labiau viešinti savo vei-
klą, būti atvira visuomenei, kalbėtis su rajono gyventojais. Tačiau toje 
srityje galima dar daugiau padaryti. Nuo rudens planuojame paleisti 
interneto puslapį atviratauragė, kuriame bus skelbiamos laisvos darbo 
vietos savivaldybėje, savivaldybės ir biudžetinėse įstaigose. Rajone toje 
srityje yra daugiau kaip 2 tūkstančiai darbo vietų, be abejo, yra kaita, 
bet neretai žmonėms susidaro įspūdis, kad į jas ateina dirbti kažkaip 
neaiškiai parinkti žmonės. Atsiradus tam puslapiui kiekvienas galės 
pasižiūrėti, kokių darbuotojų kokiai įstaigai reikia, ir jei kuris darbas 
žmogų sudomins, jis su dokumentais galės kreiptis į konkrečią įstaigą.

Prie to puslapio planuojame prijungti ir viešuosius pirkimus, auk-
cionus. Mes stengiamės, kad viskas būtų vieša. Kai žmogui pasakai, 
kad apie viešuosius pirkimus yra paskelbta savivaldybės puslapyje, 
bet tą informaciją galima pasiekti paspaudus dar keturis mygtukus, 
gyventojams tai nėra patogu ir jie nenori tos informacijos ieškoti. Tai 
savivaldybės bendravimui su gyventojais suteikia tam tikro neigiamo 
atspalvio. Viešumas lyg ir yra, bet kartu jo lyg ir nėra.

Atskirą puslapį turime ir savivaldybės vykdomiems projektams 
darbaitauragėje. Informacija apie visus vykdomus projektus suplaukia 
vienam specialistui, o jis ją įkelia į interneto puslapį. Tai labai patogu 
gyventojams, o kartu ir savivaldybei, nes tada labai parodoma, kokią 
biurokratiją neretai tenka įveikti.

Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas (centre)  
regioninės politikos pavasario forume dalijosi savo patirtimi.
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Kitas sumanymas – norime ir Tauragės rajone įgyvendinti daly-
vaujamojo biudžeto modelį. Jau šį rudenį planuojame pradėti rinkti 
pasiūlymus, kad svarstant biudžetą galėtume juos įtraukti ir svarstyti, 
o kitų metų vasarą jau daryti darbus, kuriuos pasiūlė rajono gyventojai. 
Rajone problemų labai daug, ir norisi skatinti gyventojus aktyviau įsi-
traukti į jų sprendimą. Žinoma, visų pasiūlymų galbūt nepavyks įgyven-
dinti, bet savivaldybė ir taryba sužinosime, ko rajono gyventojai nori.

Per tą laiką stengiuosi kiek įmanoma visur dalyvauti, kad kuo geriau 
išsiaiškinčiau gyventojų lūkesčius ir galimybes juos įgyvendinti.

O kaip vidinė komunikacija savivaldybėje?
Pakeista dokumentų valdymo sistema, prie jos darbuotojai jau pri-

prato, ir ta sistema pakankamai gerai veikia.
Kartu su direktoriumi naudojamės sistema, kuri mums padeda 

žinoti, kur esame ir kuo užsiimame. Taip labai patogu susiderinti dar-
botvarkes, padeda operatyviau spręsti iškylančius klausimus, ypač kai 
reikalingas abiejų dalyvavimas.

Danijos spaudoje esate pavadintas Danijos meru Tauragėje. Kur ir kaip 
praverčia užsienyje gyvenant įgyta patirtis?

Gyvenimas užsienyje nereiškia, kad įgyji kažkokių įgūdžių. Tu tie-
siog matai, kaip žmonės gyvena. Kad ir ten esantys dviračių takai. Šiuo 
metu Vilniuje vyksta dviračių metamorfozė, bet tai turėtų persikelti ir į 
kitus šalies miestus. Ir jei rengiame dviračių taką, jo viduryje neturi sto-
vėti stulpas, kaip galima pamatyti Lietuvos regionuose prieš dešimt 
metų ar anksčiau rengtuose dviračių takuose. Žinoma, tai galima 
suprasti, nes tada ir tokio dviračių takų poreikio nebuvo, koks yra 
šiuo metu. Tas pat pasakytina ir apie viešąjį transportą. Gyvendamas 
užsienyje pamatai, kaip jis veikia, ir supranti, kad žmonės juo naudo-
tųsi, jei jis būtų. Dabar ieškome viešojo transporto plėtros galimybių, 
nedrąsiai mąstome ir apie tai, kaip jis veiktų, jei gyventojai juo galėtų 
naudotis nemokamai. Vertinant skaičius atrodo, kad tai įmanoma, o ar 
taryba pritars tokiam sprendimui – dar klausimas.

Taigi gyvenimas užsienyje yra svarbus susiformuojant požiūrį.
Tauragė – automobilių miestas. Kaip ketinate užlaipinti žmones ant 

dviračių?
Tauragės rajono viena iš strateginių sričių yra aktyvus laisvalaikis, 

sveikatinimas ir sportas, ir žmonės vasarą labai aktyviai važinėja 
dviračiais.

Tai gal ir Jūs savo asmeniniu pavyzdžiu paskatinate persėsti ant dviračio?
Galbūt, nes kelerius metus pats kultivuoju triatloną.
Buvote vienas Globalios Tauragės pradininkų? Kaip ta idėja rutuliojasi, ir 

gal jau matote šios iniciatyvos konkrečią naudą?
Globali Tauragė buvo ankstesnio mero Sigito Mičiulio iniciatyva. 

Aš tik ją ėmiausi realizuoti per konkretų projektą, o tam labai padėjo 
Lietuvos savivaldybių asociacija, konkrečiai asociacijos darbuotoja 
Modesta Kairytė. Neseniai iš vieno Airijoje gyvenančio tauragiškio 
gavau žinutę, kad jis rugpjūčio mėnesį ketina atvykti į Tauragę, nori 
susitikti ir galvoja apie grįžimą. Jei jis grįš, manau, bus puikus pavyzdys.

Tačiau be kontaktų, kurie užmegzti įgyvendinant projektą, žmogui reika-
lingos ir socialinės garantijos, galimybė dirbti ir uždirbti.

Kaip tik iš Airijos atvykstantis tauragiškis ir nori aptarti šiuos klau-
simus. Išties mes šia linkme turime dar daug padaryti, kad būtų bent 
galimybė emigravusiems pasvarstyti apie sugrįžimą.

Dabar svarstome galimybę įsteigti Globalios Tauragės projekto 
koordinatoriaus etatą žmogui.

Kiek užsienyje gyvenančių tauragiškių įsitraukė į Globalios Tauragės 
projektą?

Yra 15 ambasadorių. Su jais palaikomas ryšys, o duomenų bazėje yra 
apie 400 žmonių. Tačiau dabar matome problemą – naujas Duomenų 
apsaugos įstatymas trukdo tų žmonių paieškai. Be to, keičiasi ir žmo-
nių poreikiai, ir elektroninio pašto adresai.

Nors darbas savivaldybėje Jums gan gerai pažįstamas, praėjusią kaden-
ciją dirbote mero patarėju, bet pradėjus dirbti meru galbūt teko susidurti su 
iššūkiais, kurių nesitikėjote ar nemanėte jų esant?

Pirmieji darbo mėnesiai buvo daugiau susiję su komandos, tarybos 
komitetų, komisijų formavimu ir asmeniniais reikalais, susijusiais su 

konkrečiais tarybos nariais, gyventojais. Viskas vyko gana sklandžiai. 
Žinoma, atsiradęs naujas amplua – tarybos posėdžių vedimas šiek 
tiek kėlė nerimo, buvo nemažai jaudulio, bet kiek kalbu su kolegomis, 
atrodo lyg ir viskas neblogai. Kol kas dar nebuvo sudėtingų klausimų 
ir neteko priiminėti sudėtingų sprendimų. Beveik viskas buvo susiję 
su organizaciniais klausimais. Žinoma, yra pozicija, yra opozicija, ban-
dome derinti ir kol kas randame sutarimą.

Taryboje yra išrinktas ir kandidatas į rajono merus, kurio rezultatas 
nuo Jūsiškio atsiliko labai nežymiai. Ar tai neatsiliepia priimant tarybos 
sprendimus?

Ne, dėl to darbas nenukenčia. Kelis kartus buvome susitikę atskirai, 
pasikeitėme mintimis, kokią rajono viziją matome, ir konstruktyviai 
bendradarbiaujame.

Kaip savivaldybėje sekasi suderinti santykius su vyresniosios kartos 
specialistais?

Vertinu ne amžių, bet profesionalumą. Tik, deja, įstatymai reika-
lauja, kad sulaukę pensinio amžiaus valstybės tarnautojai turi išeiti 
į užtarnautą poilsį. Teko ir mums atsisveikinti su dalimi savivaldybės 
administracijos darbuotojų. Mes jiems tik galime padėkoti už darbą ir 
skirti savo pagarbą.

Lietuvoje esate jauniausias meras: tai privalumas ar tam tikrais atvejais 
iššūkis?

Puikiai suprantu, kad rinkėjų pasitikėjimą gavau avansu, bet mano 
pagrindinis rinkimų šūkis ir buvo „Į priekį!“, tad stengiuosi tą pasitikė-
jimą užsitarnauti. Ir dirbdamas patarėju, ir meru, dar nesu turėjęs tik 
aštuonias valandas trunkančios darbo dienos. Visada darbui tenka 
skirti daugiau laiko. Matyt, ir neturėsiu, bent jau neplanuoju. Žinoma, 
amžių žmonės vertina skirtingai, vieni pasitiki, kitai žiūri su atsarga. Iš 
kolegų merų sulaukiu tik pagalbos ir palaikymo.

Kalbėjosi Justė Brigė

TAURAGĖS JAUNIMAS: 
KĄ PAGALVOS KITI?

„Nors vasara jau baigiasi, tai ne kliūtis nuveikti kažką sma-
gaus ir įsimintino“, – teigė Tauragės jaunimas, rugpjūčio 12-ąją 
kvietęs kartu minėti Tarptautinę jaunimo dieną. Jono Viktoro 
Kalvano parke vykusiame jaunimo renginyje jaukiai diskutuota, 
žaista, iš arčiau susipažinta su Tauragės jaunimo organizacijomis. 
Tarptautinės jaunimo dienos proga susirinkusiuosius pasveikino 
Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas. Smagaus renginio 
viešnia Aurelija Ivanauskaitė pakvietė dalyvauti atviroje diskusijoje 
„Ką pagalvos kiti?“. Jaunuoliai diskutavo apie vaikinų ir merginų 
panašumus ir skirtumus, svorio problemas, patyčias ir užgaulias 
replikas, savigarbą ir kitomis jaunimui aktualiomis temomis.
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ŠARŪNAS VAITKUS: 
SVARBU IŠSAUGOTI 
TURIMĄ SAVARANKIŠKUMĄ

Apie Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) perspektyvas ir Klaipėdos regiono 
asociacijos patirtį kalbamės su LSA viceprezidentu, asociacijos „Klaipėdos regio-
nas“ prezidentu, Palangos miesto savivaldybės meru ŠARŪNU VAITKUMI.

Būdamas asociacijos viceprezidentu, kokius 
savivaldybėms svarbius klausimus norėtumėte 
išspręsti?

Savivaldybės susiduriame su daugybe 
problemų. Neretai priimant įstatymus ar 
jų pataisas neatsižvelgiama į savivaldybių 
poreikius, neįsigilinama į realią situaciją. Tad 
kai kurie įstatymai kartais prasilenkia su rea-
lybe. Vienas iš tokių – siekis visą savivaldybių 
komunalinį ūkį perduoti į privačias rankas. 
Neseniai lankiausi Kopenhagoje ir kalbėjausi 
su viena miesto tarybos nare, kuri teigė, 
kad danai tokį bandymą buvo padarę prieš 
15 metų – savivaldybėms buvo nurodyta 
konkurso būdu visą komunalinį ūkį išnuomoti 
privačioms įmonėms. Tačiau tai nepasitei-
sino, ir danai grįžo prie ankstesnės sistemos. 
Bet koks verslas, atėjęs į viešąjį sektorių, sieks 
pelno, ir tai normalu. Palangiškiai turime kar-
čios patirties, kai 2000 metais miesto šilumos 
ūkis buvo išnuomotas privačiai įmonei. Kai, 
pasibaigus sutarčiai, savivaldybė prieš trejus 
metus perėmė šilumos ūkį, palangiškiams 
šilumos kaina atpigo 30, o karšto vandens – 
20 procentų. Miesto šilumos ūkis išsilaiko, bet 
nebeliko ankstesnės pelno maržos.

Taigi nereikėtų visų viešųjų paslaugų 
perduoti privatininkams. Apie tai jau kalbė-
jomės su asociacijos prezidentu Mindaugu 
Sinkevičiumi. Šiuo metu įstatymas savival-
dybėms yra palankus, juo vadovaudamosi 
savivaldybės gali turėti komunalines pas-
laugas teikiančias įmones, bet kelia nerimą 
vis garsesnės kalbos apie tai, kad miesto 
tvarkymo paslaugos konkurso būdu turi būti 
perduotos privačioms įmonėms. Pavyzdžiui, 
Palangos miesto savivaldybė atsidūrė 
Konkurencijos tarnybos akiratyje dėl vidinio 
sandorio, kuriuo savivaldybės komunaliniam 
ūkiui pavedėme tvarkyti miestą. Kaip galima 
sutvarkyti miestą, jei neturi svertų konkursą 
laimėjusio privatininko veiklai koordinuoti? 
Juk skelbiant konkursą neįmanoma numa-
tyti, kiek kurią dieną Palangoje apsilankys 
poilsiautojų ir kiek kartų per dieną reikės 
išvežti šiukšles. Kartais, esant prastam orui, 
žmonių labai mažai ir užtenka kartą per 
dieną išvežti atliekas, o kitą dieną tenka tai 
daryti ir šešis kartus. Kokį šiukšlių išvežimo 
dažnumą numatyti sutartyje? Sutartyje 
numačius išvežti šiukšles konkretų skaičių 
kartų per dieną, bus laikotarpių, kai miestas 
neišvengiamai ims skęsti šiukšlėse, nes, esant 

didesniam miesto tvarkymo poreikiui, pri-
vatininkas paprašys skelbti naują konkursą 
ir papildomai mokėti. O konkursui paskelbti 
vienos dienos tikrai nepakanka.

Šią problemą rengiamės aptarti tiek su 
Seimu, tiek su Vyriausybe, ir sieksime, kad pri-
imant įstatymų pataisas būtų atsižvelgiama į 
savivaldybių poreikį.

Kitas asociacijos keliamas klausimas – prail-
ginti mokslo metai. Prieš priimant sprendimą 
pailginti mokslo metus, nebuvo atlikta jokių 
studijų, nėra jokio skaičiavimais paremto 
pagrindimo, užtat šį pavasarį pajutome nei-
giamas pasekmes. Lietuvos mokyklos nėra 
pritaikytos dirbti ekstremaliomis sąlygomis, 
tad mokiniai neturėjo naudos iš prailgintų 
mokslo metų. O mokyklų pritaikymas rei-
kalauja milijoninių investicijų. Todėl LSA, 
surinkusi informaciją iš visų savivaldybių, 
jau kreipėsi į Vyriausybę dėl senosios tvarkos 
grąžinimo.

Kaip viceprezidentas esate atsakingas už 
savivaldos reikalus. Lietuvos savivaldybės labai 
skirtingos tiek savo dydžiu, tiek ekonominiu 
potencialu. Kaip suderinti įstatyminę bazę, kad 
įstatymai būtų naudingi visoms savivaldybėms?

Su dauguma problemų susiduria visos 
savivaldybės. Kad ir ta pati mokslo metų tru-
kmė – tai visoms savivaldybėms aktuali pro-
blema. Žinoma, yra ir tokių, kurios būdingos 
tik tam tikroms savivaldybėms. Pavyzdžiui, 
kurortams neaktualu žemės ūkio problemos. 
Todėl prieš priimant sprendimus būtina viską 
labai atidžiai įvertinti.

Tačiau su žeme susiję klausimai aktualūs ir 
kurortui?

Taip. Šiemet baigsime žemės reformą ir 
turėsime daugiau laisvių pritraukdami inves-
tuotojus. Nebaigta žemės reforma neigiamai 
atsiliepė Palangos plėtrai. Kodėl kurorte nėra 
pramogų komplekso? Todėl, kad nebuvo 
užbaigta žemės reforma. Potencialūs inves-
tuotojai galėjo žemę pirkti tik iš privačių 
asmenų, o kai žemės kaina sudaro 25 proc. 
projekto vertės, jie renkasi tą teritoriją, kur 
žemė pigesnė. Pasibaigus žemės reformai 
valstybė investuotojams konkurso būdu 
galės pasiūlyti nemažai teritorijų.

Grįžkime prie LSA reikalų. Kiek tenka ben-
drauti su savivaldybėmis, visos pasigenda 
savarankiškumo. Gal esate numatęs, kur ir kaip 
galima būtų padidinti tą savarankiškumą?

Dabar mums svarbiausia išsaugoti tą sava-

rankiškumą, kurį turime, ir aiškiai įvardyti, kas 
būtinai turi būti savivaldybių pavaldume. Juk 
savivaldybės yra arčiausiai žmonių ir geriau-
siai mato, ko jiems reikia. Kaip minėjau, savi-
valdybės turi apsispręsti ir aiškiai pasakyti, 
kad šilumos, vandentvarkos ir komunalinis 
ūkiai turi būti savivaldybių dispozicijoje, nes 
šios paslaugos neturėtų būti pasipelnymo iš 
gyventojų šaltinis.

Dar viena problema – užstrigę skolini-
mosi limitai. Palikus tokį skolinimosi limitą, 
koks yra dabar, pasibaigus ES finansavimui 
savivaldybės negalės judėti į priekį. Visas 
pasaulis skolinasi. Gyvenimas juda į priekį, 
ir savivaldybės turi spręsti atsirandančias vis 
naujas problemas, susijusias su augančiais 
gyventojų poreikiais. Todėl asociacija sieks, 
kad skolinimosi limitai savivaldybėms būtų 
peržiūrėti. Kol kas tik žadama peržiūrėti 
Fiskalinės drausmės įstatymą. Savivaldybėms 
reikia konkrečių sprendimų.

Vadovaujate ir asociacijai „Klaipėdos regionas“. 
Kuo naudingas toks savivaldybių susivienijimas?

Regioną vienijančios asociacijos veiki-
mas leidžia savivaldybėms lengviau siekti 
savo tikslų, naudingiau įgyvendinti bendrų 
pastangų reikalaujančius savivaldybių užda-
vinius ir stiprinti tarptautinius Klaipėdos regi-
ono bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių 
regionais. Pasiekta nemažai – nuo bendrų 
iniciatyvų, kaip, pavyzdžiui, regioninės spe-
cializacijos rengimo, pasiekiamumo didinimo 
programų rengimo ir įgyvendinimo, dalyva-
vimo tarptautiniuose turizmo renginiuose. 
Pavyko sutarti ir susitarti dėl esminių veiklos 
krypčių ir darbų – tai rodo visų savivaldybių 
suinteresuotumą.

Be kitų pasiekimų, džiugina tai, kad suvie-
nijus jėgas mums pavyko atgaivinti Palangos 
oro uostą. Septynios regiono savivaldybės 
prieš penkerius metus sutarėme, kad reikia 
gaivinti Palangos oro uostą. Tada oro uostas 
turėjo tik tris skrydžių kryptis. Pradėjome 
rašyti laiškus pigioms oro linijoms, siekdami, 
kad jie bent susidomėtų Palangos oro uostu ir 
skraidytų populiariausiais maršrutais, pavyz-
džiui, į Londoną. Po ketverių metų darbo 
„WizzAir“ susidomėjo Palanga. Pasirašėme 
penkerių metų sutartį, per tą laiką visas regi-
onas turėjo sumokėti už skrydžio rinkodarą. 
„WizzAir“ atėjimo rezultatus labai greitai 
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KUR KELIAUJA 
SOCIALINEI PARAMAI 
SKIRTI EURAI PLUNGĖJE?

Audra ZDRAMIENĖ

Lietuvoje pajamų nelygybė ir skurdas tebėra vieni didžiausių Europos 
Sąjungoje. Savivaldybės privalo užtikrinti, kad socialinė parama pasiektų 
visus gyventojus, kuriems ji reikalinga, ir užtikrintų minimalius asmens 
vartojimo poreikius. Kita užduotis – galinčius dirbti asmenis integruoti į 
darbo rinką.

Pagal Valstybės kontrolės atlikto ir liepos 29 d. paskelbto audito 
ataskaitą savivaldybės būtų pajėgios užtikrinti papildomą paramą savo 
gyventojams, nes kasmet nepanaudojama apie pusė jų biudžetams įsta-
tymu piniginei socialinei paramai teikti skirtų lėšų: 2012–2018 m. skiriamų 
lėšų dydis beveik nepakito, tačiau jų faktinis panaudojimas sumažėjo du 
kartus (2014 m. skirta 187,7, panaudota 105,5 mln., 2016 m. skirta 226,8, 
panaudota 85,9 mln., 2018 m. skirta 223,3, panaudota 105,8 mln. eurų).

Valstybės kontrolė teigia, kad šalyje įstatymu nustatytos lėšos socialinei 
piniginei paramai nemažėjo, didėjo ir savivaldybių biudžetai, tačiau savi-
valdybės buvo linkusios didinti švietimo, ekonomikos, sveikatos apsau-
gos, poilsio, kultūros ir kitas, o ne socialinės apsaugos išlaidas.

Po visuomenėje ir per žiniasklaidos priemones kilusių diskusijų apie 
skurdą ir skiriamą socialinę paramą yra gera proga pasakyti, kaip panau-
dojamos socialinei apsaugai skirtos lėšos Plungės rajono savivaldybėje.

Tiek 2018 m., tiek šiais metais Plungės rajono savivaldybės biudžete 
socialinei paramai numatyta 2 660 000 eurų. Pagrindinės socialinės para-
mos formos yra socialinė parama pinigais ir socialinė parama paslaugomis. 
2018 m. išmokoms panaudota 1 190 000 eurų, o šiemet išmokoms, įver-
tinus praėjusių metų poreikį, planuojama panaudoti per 1 200 000 eurų. 
Kita socialinei paramai numatytų lėšų dalis vadovaujantis įstatymu 
Plungės rajono savivaldybėje skiriama kitoms socialinėms reikmėms.

2018 m. Plungės rajono savivaldybėje buvo skirta lėšų socialinę riziką 
patiriančių asmenų (šeimų) socialinei reabilitacijai ir integracijos priemo-
nėms. Plungės krizių centrui, kuris apgyvendina, padeda socialinės rizikos 
asmenims įveikti krizes ir teikia jiems kitas paslaugas, skirta 155,1 tūkst. 
eurų.

Buvo apsispręsta, kad Plungėje reikia ir blaivyklos (nuotr.). Modulinis 
namelis su keturiomis miegamosiomis vietomis ir sanitariniais mazgais 
buvo pastatytas ir įrengtas prie savivaldybės ligoninės. Blaivyklos įrengi-
mas ir išlaikymas atsiėjo 125,5 tūkst. eurų.

Dalis socialinei paramai numatytų lėšų skirta šeimoje ir bendruome-
nėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asme-
nims: remtos vaikų dienos centrų veiklos, taip pat teikta savivaldybės 
parama tėvų globos netekusiems vaikams, gyvenusiems globėjų šeimose, 
mokant pagalbos pinigus globėjams. Šioms sritims skirti 86 tūkst. eurų.

Rajono tarybos sprendimu kompensuojama pusė patirtų išlaidų už 
komunalinių atliekų surinkimą mažas pajamas turintiems vieniems gyve-
nantiems senyvo amžiaus asmenims, taip pat skiriamos kitos pašalpos 
asmenims, siekiant mažinti skurdą, socialinę atskirtį. Tam 2018 m. skirta 
55,9 tūkst. eurų.

Savivaldybėje įgyvendinama priklausomybių mažinimo programa, 
skirta tikslinei Plungės rajono savivaldybės gyventojų grupei, nesaikingai 
vartojančiai alkoholį, taip pat asmenims, kenčiantiems ir nuo kitų priklau-
somybių. Šios programos priemonėms įgyvendinti per metus panaudota 
42,9 tūkst. eurų.

Neįgaliųjų socialinei integracijai skatinti, NVO programoms remti 
pernai buvo skirti 23,2 tūkst. eurų. Pagyvenusių žmonių bendruomenės 
„Pilnatis“ veiklai – 5 tūkst. eurų.

27,2 tūkst. eurų buvo numatyta ir Užimtumo didinimo programai, 
trumpalaikių darbų organizavimui Plungės rajono seniūnijose, didinant 
rajone gyvenančių ir darbo ieškančių asmenų užimtumą.

Neįgaliųjų būstui pritaikyti skirta 12,8 tūkst. eurų, socialiniam būstui 
atnaujinti – 34,7 tūkst. eurų.

Daug socialinių paslaugų Plungės rajono savivaldybės gyventojams 
suteikia Plungės socialinių paslaugų centras. Labdaros valgyklai, pagal-
bai namuose, specialaus transporto paslaugai, integraliai pagalbai, 
kitoms centro teikiamoms paslaugoms apmokėti per 2018 metus skirta 
480,8 tūkst. eurų. Reorganizavus Plungės vaikų globos namus buvo pra-
dėtos organizuoti bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems 
vaikams, tam panaudota 199,3 tūkst. eurų. Buto įrengimas ir pritaikymas 
bendruomeniniams vaikų namams atsiėjo 20,7 tūkst. eurų.

Už ilgalaikę globos paslaugą nesavarankiškiems asmenims globos 
namams sumokėta 166,6 tūkst. eurų.

Plungės rajono savivaldybėje dalis lėšų buvo skirta socialinių paslaugų 
srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti (14,1 tūkst. eurų) ir jų darbo 
užmokesčiui didinti (20,1 tūkst. eurų).

Taip prasmingai panaudojamas kiekvienas socialinei paramai skirtas 
euras Plungės savivaldybėje.

pamatėme – po kurio laiko atsiliepė ir ben-
drovė „Ryanair“ ir pareiškė norą skraidyti į kitą 
Londono oro uostą. Paskui norą skraidyti iš 
Palangos pareiškė ir kitos aviacijos bendro-
vės. Tikslas buvo pasiektas, ir dabar Palangos 
oro uoste turime 12 skrydžių krypčių. Nuo 
spalio norvegų avialinija atidaro skrydį į 
Bergeną Norvegijoje.

Tai, kaip rodo asociacijos „Klaipėdos regio-
nas“ rezultatai, dirbantiems regioninė politika 
nėra jau taip prasta?

Ne viską gali padaryti vienas regionas. Šiuo 
metu rengiamasi priimti regioninių tarybų 
veiklą koordinuojančio įstatymo pataisas. 

Manau, prieš tai reikia susitikti su visais regi-
onais ir labai išsamiai padiskutuoti, kuo nau-
dingos teikiamos pataisos. Mūsų komanda 
tose pataisose įžvelgia daug taisytinų dalykų.

Kokios Šventosios uosto perspektyvos?
Šventosios uostas svarbus ne tik Palangai, 

bet ir visai Lietuvai. Pavyzdžiui, švedai net 
nesupranta, kodėl Lietuva neturi mažų uos-
telių. Pas juos kas 50 kilometrų yra tokie uos-
teliai, ir juose verda gyvenimas. Šventojoje 
taip pat turėtų atsirasti pramoginis ir žvejų 
uostelis. Juo būtų sukuriama ne tik žvejams 
reikalinga infrastruktūra, bet ir sąlygos įvai-
rioms jūrinėms pramogoms.

Neilgai trukus prasidės vieno iš Šventosios 
uosto atstatymo darbų etapas. Atlikti darbai 
pasitarnaus priekrantės žvejų patogumui.

Jūsų manymu, ar reikalingi tokie griežti reika-
lavimai dėl pajūrio juostos?

Mane, gimusį, augusį ir dirbantį Palangoje, 
labai džiugina, kad yra tie suvaržymai. Jei jų 
nebūtų, Palanga šiandien veikiausiai niekuo 
nesiskirtų nuo Egipto ar Turkijos kurortų, kur 
užstatyti visi paplūdimiai. Pasaulis vis labiau 
ieško natūralumo, tad išsaugotas natūralus 
pajūris yra stiprioji Palangos kurorto pusė.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Justė Brigė
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