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Utenos regiono plėtros tarybos pirmininkas – Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas: „Utenos regiono 
išskirtinumas – gamtos turtai, tradicijos ir žmonės. Ežerais, upėmis, miškais garsėja Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų  
rajonai. Regiono centras – Utena, kur aktyviausiai regione plėtojama pramonė.“

4–11 p.

Romo Gurklio nuotr.
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
ŽINGSNIS Į PRIEKĮ

Vidaus reikalų ministerija parengtame ir 
Seimui pateiktame Regioninės plėtros įsta
tymo pakeitimo projekte siūloma regionų 
plėtros taryboms suteikti juridinį statusą, 
o skirstant naujojo ES paramos laikotar
pio finansinę paramą regionams suteikti 
didesnį savarankiškumą. „Pritariu abiems 
siūlymams. Tai yra žingsnis į priekį regio
ninėje politikoje,  – sako Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius. – Kol kas, nors ir 
traktuojama, kad savivaldybėms suteikiama 
daugiau savarankiškumo, bet akivaizdu, 
kad centrinė valdžia turėtų labiau pasitikėti 
savivalda ir jos gebėjimais savarankiškai 
tvarkyti patikėtas funkcijas, atsižvelgiant į 
būtiniausius žmonių poreikius. Skolinimosi, 
finansavimo, vidaus sandorių ir kiti savival
dos apribojimai rodo, kad centrinė valdžia 
vis dar nepasitiki savivaldybėmis, nors tam 
nėra jokio pagrindo ir savivaldybės ne kartą 
įrodė, kad prisiima atsakomybę ir geba eko
nomiškai dirbti.“

ANYKŠTĖNŲ SIEKIS – 
UNESCO PRIPAŽINIMAS

„Anykščiai garsėja floristiniais kilimais, 
todėl maloniai nustebino Italijos Pietra Ligure 
ir Lenkijos Unejuvo miestų atstovų pasiū
lymas kartu siekti floristinių kilimų pynimo 
tradiciją įtraukti į UNESCO nematerialaus 
paveldo sąrašą, – praėjusių metų netikėtumu 
pasidalija meras. – Tačiau tai ne svarbiausias 
mūsų siekis. 2020 metais savivaldybės laukia 
pasiruošimo darbai, siekiant kurorto statuso, 
ir tikimės, kad Anykščiai bus įtraukti UNESCO 
sąrašus kaip literatūros miestas.“

Šiemet, kaip teigia meras, planuojama pra
dėti ir kvartalinę daugiabučių namų renovaciją, 
pabaigti A. Vienuolio progimnazijos atnauji
nimą, pradėti Tilto gatvės konversijos projektą.

DARBAI IR ĮVERTINIMAI
„2019ieji – rinkimų metai. Anykščių rajono 

savivaldybėje susiformavo nauja dauguma, 
pasikeitė visa komanda, administracijos 
vadovais, patarėjais tapo jauni ir perspekty
vūs žmonės“, – praėjusius metus apibendrina 
meras Sigutis Obelevičius ir pasidžiaugia, 
kad minint Vietos savivaldos dieną Anykščių 
rajono savivaldybei įteikta Kultūros ministe
rijos įsteigta krivūlė „Savivaldybė  – kultūros 
puoselėtoja“. – Tai labai svarbus savivaldybės 
darbo įvertinimas.“ (nuotr.).

Peržvelgdamas praėjusių metų darbus, 
tarp sėkmingiausių projektų meras įvardija 
Kalėdų rezidencijos 2019  įsteigimą ir šven
tinės eglutės ant vandens sukūrimą. „Tai 
puikus savivaldybės ir verslo bendradar
biavimo pavyzdys. Vien tik eglės įžiebimo 
šventėje dalyvavo daugiau negu 10  tūks
tančių anykštėnų ir miesto svečių, o tiesio
ginę atidarymo šventės transliaciją stebėjo 
apie 300 tūkstančių žmonių“, – teigia Sigutis 
Obelevičius.

2019  metais, pasinaudojant ES lėšomis, 
buvo sutvarkyta vienuolika gatvių, užbaigta 
svarbaus kultūros objekto  – Okuličiūtės 
dvarelio – rekonstrukcija. Baigta žiedinė san
kryža ties įvažiavimu į Anykščius ir dešiniojo 
Šventosios upės kranto projektas.

Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius

Kelkim nykščius už Anykščius!
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MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
REIKALINGOS REGIONINĖS 
POLITIKOS – NĖRA

„Kadangi šį ES finansinį laikotarpį didelė 
savivaldybės įgyvendinamų projektų yra 
finansuojami iš regionų plėtrai skirtų lėšų, 
jų pasidalijimą tarp savivaldybių vadiname 
regionine politika. Išties tokios regioninės 
politikos, kurios tikėtųsi regionai, kol kas 
Lietuvoje nėra. Viena kita ministerija bando 
kažką savo strategijoje dėlioti, bet tai yra 
tik bandymai ir tie bandymai yra pavieniai. 
Visumos, kokia linkme judėti vienam ar kitam 
regionui, nėra. Kiekviena savivaldybė kapsto
mės, kaip išmanome, – mintimis apie regionų 
plėtrą dalijasi Saulius Jauneika. – Padiskutavę 
regione surastume vieną ar kitą sprendimą 
visose srityse, bet dabar esame tokioje situa
cijoje, kad kiekvienas turime galvoti apie savo 
savivaldybę.“

UŽ NAUJESNĮ POŽIŪRĮ
„Turime naujų idėjų dėl infrastruktūrinių 

projektų. Laukia nauji iššūkiai ir nauji projek
tai,  – apie 2020  metų planus kalba Molėtų 
rajono meras. – Norisi sutelkti visas politines 
jėgas. Svarbiais rajonui klausimais turime 
surasti bendrus sprendimus ir sudėlioti pla
nus ne vieneriems, bet keleriems metams į 
priekį. Ir sudėlioti tokį planą, kad pasikeitus 
politinėms jėgoms ar lyderiams, nebūtų blaš
kymosi, o žmonės žinotų, ko iš tikrųjų tikėtis 
po penkerių ar dešimties metų.“

S. Jauneika pabrėžia, kad šiais metais 
rajono politikai, spręsdami daugelį problemų, 
kaip švietimo kokybės, švietimo įstaigų tin

klo, kultūros, socialinių problemų, sveikatos 
apsaugos klausimus, vadovausis naujoviš
kesniu požiūriu, nei iki šiol buvo. „Norėtųsi, 
kad rajonas jaunėtų, bet, deja, kol kas tik 
senėjame. O tai kelia nemažai iššūkių“, – sako 
meras Saulius Jauneika.

PRAĖJUSIŲ METŲ DARBAI
„Asmeniškai man 2019ieji metai buvo 

reikšmingi tuo, kad tapus meru reikėjo nau
jai pažvelgti į savivaldybės problemas,  – 
praėjusius metus apibūdina Molėtų rajono 
meras Saulius Jauneika. – Džiaugiuosi tiek 
mieste, tiek kaime sėkmingai užbaigtais 
projektais. Pirmiausia tai įvairūs infrastruk

tūros projektai. Suginčiuose, Toliejuose, 
Videniškiuose atnaujinome visuomeninės 
paskirties pastatus. Čia įsikuria seniūnijos, 
bibliotekos, bendruomenės centrai, įreng
tos erdvės kultūrinei veiklai ar vaikų ugdy
mui  – formuojami nedideli daugiafunkciai 
centrai.“

Visuomeninės paskirties pastatai pra
dėti atnaujinti ir Mindūnuose, ir Joniškyje. 
Pasisekė sparčiai pasistūmėti į priekį tvarkant 
Videniškių šv. Lauryno bažnyčios ir Videniškių 
vienuolyno kompleksą.

Kompleksiškai tvarkomi daugiabučių 
namų kiemai, mieste įrengti požeminiai kon
teineriai, rengiamos poilsio zonos.

Molėtų rajono meras 
Saulius Jauneika

Žvejų rojus Mindūnai.
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VISAGINO SAVIVALDYBĖ
Elektrinės uždarymas  – neišnaudota gali

mybė regiono konversijai
Visagino savivaldybės meras Erlandas 

Galaguz pabrėžia, kad ypatingai svarbi regio
ninė politika. „Su regiono savivaldybių merais 
siekiame, kad būtų atkreiptas dėmesys į mūsų 
problemas. Viena jų  – Ignalinos atominės 
elektrinės uždarymas. Šis procesas neturėtų 
būti toks tikslinis vienos įmonės uždarymas, 
o turėtų tapti regiono konversijos projektu, – 
svarsto meras. – Sausio 13 d. buvome susitikę 
su energetikos ministru ir aptarėme miesto 
energetinės ateities bei mokesčių už elektros 
energijos lengvatas regionui. Glaudžiai ben
dradarbiaujame su Vidaus reikalų ministerija 
dėl Visagino, kaip pilotinio miesto, infrastruk
tūros projektų finansavimo.

SUKURTA VIZIJA, ĮVARDYTI 
PRIORITETAI

„Kalbant apie 2019  metus, neabejotinai, 
vienas svarbiausių įvykių  – mero ir savi
valdybės tarybos rinkimai. Tai buvo labai 
sunkus etapas. Rinkimų kovos neigiamai 
atsiliepė ir naujai išrinktos tarybos veiklos 
pradžiai  – buvo labai sunku sudaryti koa
liciją. Tačiau galiausiai pavyko susitarti ir 
pasitvirtinti tarybos daugumos programą. 
Pradėjome ją sėkmingai įgyvendinti ir jau 
turime kuo pasigirti. Keletą užsibrėžtų 
darbų jau esame ir įvykdę. Per praėjusius 
metus sukūrėme Visagino miesto plėtros 
viziją, įvardijome mūsų pagrindinius pri
oritetus iki 2030ųjų metų. Manau, tai yra 
labai svarbu“,  – apie pirmuosius vadova

vimo savivaldybei metus įspūdžiais dalijasi 
meras Erlandas Galaguz.

DARBAI BAIGTI LAIKU
Meras pasidžiaugia ir pirmaisiais konkre

čiais darbais, gerinant visaginiečių gyvenimo 
sąlygas. Pakeista apie 5,6 kilometrų (iš 9,4 km) 
šiluminių trasų. „Tiesa, jas keisdami turbūt 
labiausiai per visą savivaldybės gyvavimo laiką 
iškapstėme miestą, – pajuokauja pašnekovas 
ir pasidžiaugia, kad, nepaisant įvairiausių 
sunkumų, suspėjo iki šildymo sezono užbaigti 
darbus ir gyventojams laiku pradėti tiekti 
šilumą ir karštą vandenį. – Šiais metais planuo
jame atnaujinti dar daugiau šilumos trasų.“

KURIASI PASAULYJE 
PIRMAUJANTI GAMYKLA

„Tikimės, kad Visaginas sulaukia labai 
svarbaus investuotojo  – tai „Intersurgical“ 
gamykla. Tai viena pirmaujančių pasaulyje 
plataus asortimento medicininių kvėpavimo 
sistemų kūrėja, gamintoja ir tiekėja visoje 
Europoje. Statybos darbai jau pradėti ir 
galbūt jau šiais metais švęsime gamyklos 
atidarymą. Gamykloje planuojama sukurti 
200 darbo vietų, – pasidžiaugia meras ir pasi
dalija savivaldybės ketinimais. – Turime vilčių 
2020  metais pakeisti mieto stadiono dangą, 
užbaigti rengti irklavimo bazę.“

Visagino savivaldybės meras 
Erlandas Galaguz

Tai Visagino 
moksleivių darbai.

Mes mylim Visaginą.
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„Šie metai Elektrėnams jubiliejiniai. Sukanka 30  metų, kai įsteigta 
Elektrėnų parapija. Dvidešimtmetį švenčia Elektrėnų savivaldybė. 
60  metų sukanka Elektrėnų miestui“,  – pradėdamas šventinį vakarą, 
skirtą Elektrėnų savivaldybės metų žmonėms pagerbti, kalbėjo savi
valdybės meras Kęstutis Vaitukaitis.

Dvylikai labiausiai nusipelniusių asmenų buvo įteiktas pagarbos ir 
dėkingumo ženklas  – „Elektrėnų žiburys“ (nuotr.). Vievio gimnazijos 
direktorius Gintaras Dobilaitis apdovanotas už nuopelnus švietimo 
srityje. 2019 metais gimnazijoje aštuoni kandidatai iš kelių mokomųjų 
dalykų pasiekė aukštesnįjį  – 100  balų pasiekimų lygius. Už nuopel
nus sveikatos srityje pagerbti Anton ir Olga Bataičiai, daugiau kaip 
30 metų dirbantys VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre, 
Semeliškių šeimos gydytojo kabinete. Garsinant Elektrėnų savival
dybę daugiausiai nuveikusiais pripažinti Elektrėnų kultūros centro 
pernai dvidešimtmetį atšventusio vaikų pop choro „Saulės spinduliai“, 
kurį lanko per 50 įvairaus amžiaus dalyvių, vadovai Gaiva Židonytė ir 
Aurimas Medzikauskas.

Už nuopelnus socialinėje srityje pagerbta Birutė Grybaus kienė. 
Kultūros šviesuliu pripažinta renginių fotografė Liud mila Felčinskaja. 
Už pilietiškumą pagerbta Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos anglų 
kalbos mokytoja Vaida Barščevičienė. Labiausiai nusipelnęs vaiko 
gerovei pripažintas UAB Elektrėnų komunalinis ūkis inovačių techno
logijų sistemų administratorius Tomas Maleckis, globojantis mirusios 
sesers dukrą. Metų iniciatyvos apdovanojimą pelnė Gilučių bendruo
menės pirmininkė Vida Vičkačkienė. Jos vadovaujama bendruomenė 
2019 metais įgyvendino keturi projektus. Kanojininkas Artūras Golovač 
pernai tapo absoliutus nugalėtojas kanojos dvivietyje savo pasiekimo 
rezultatais užsitikrino dalyvavimą 2020 metais Europos Pasaulio jau
nių čempionatuose. Pergalę jam primins „Elektrėnų žiburys“.

Pagerbti ir rajono verslininkai Asta ir Darius Braziai, Danguolė 
Dzimidavičienė. „Elektrėnų žiburys“ už sektiną pavyzdį įteiktas bena
mių gyvūnų prieglaudos VšĮ „Keturkojis draugas“ savanorei, šaulei 
Rasai Povilaitienei.

„SŽ“ inf.

JUBILIEJINIUS METUS ELEKTRĖNAI
PRADĖJO APDOVANOJIMAIS

Plojimai ir muzika 
Elektrėnų nominantams

17Savivaldybių žinios 2020 01 25


