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ATEINA INTEGRUOTO MĄSTYMO SEPTYNMETIS:
UŽ MAŽIAU REIKĖS PADARYTI DAUGIAU
Justė BRIGĖ

Kol Regioninės plėtros įstatymo pakeitimas
laukia Seimo sprendimo, Vidaus reikalų ministerijoje ieškoma būdų, kaip greičiau įstatymines nuostatas įgyvendinti. „Tikimės, kad
Seimas priims pateiktą projektą ir tam rengiamės. Dabar ruošiami poįstatyminiai aktai, kad
priėmus įstatymą iškart prasidėtų numatyti
veiksmai“, – kasdieniniais rūpesčiais dalijasi
Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja, atliekanti grupės vadovo
funkcijas, Rasa Tamulevičiūtė (nuotr.).
ARTĖJANTYS POKYČIAI REGIONAMS

„Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo
projektas – tai pokytis regioninėje poli
tikoje. Šis pokytis susideda iš kelių dalių.
Pirmiausia regiono plėtros tarybos tampa
visiškai kitokiu dariniu. Jos tampa juridiniais
asmenimis, su teisėmis, pareigomis, naujomis
galimybėmis, – įstatymo pokyčius apžvel
gia Rasa Tamulevičiūtė. – Kita šio pokyčio
dalis – Regiono plėtros planas. Tai lygiavertis
strateginis dokumentas, esantis strateginio
valdymo sistemoje. Iki šiol regionų plėtros
planas buvo tapęs labiau ES fondų lėšomis
finansuojamų projektų sąrašu. Vidaus reikalų
ministerijos tikslas – pasiekti, kad regiono plė
tros planas būtų tikras planavimo dokumen
tas regione, nustatantis regiono vystymosi
strategines kryptis. Trečia dalis – nacionalinis
pažangos planas, kuriame regioninė terito
rinė plėtra turi savo atskirą tikslą. Iki šio poky
čio regioninė plėtra vadovavosi horizontaliu
prioritetu. Ministerijos būdavo atsakingos už
savo sektorius, o prie regiono plėtros tik „pri
sidėdavo“. Priėmus įstatymą, Vidaus reikalų
ministerija, atsakinga už regioninę politiką,
turės įrankį ir priemones – regionų plėtros
programą, o tai reiškia, kad visi regionų vysty
mui skirti pinigai bus vienoje vietoje.“
Lėšų regionų plėtrai sutelkimas vienose
rankose turi kelis privalumus. Regionų atsto
vams, norintiems įgyvendinti plane numa
tytus projektus, nereikės belstis į atskirų
ministerijų duris, ieškant lėšų sumanymui
realizuoti. Kitas privalumas – tai sumažins
finansavimo sąlygų aprašų ir taisyklių kiekį.
„Įstatyme numatyta, kad visi regioninės plėt
ros sprendimai priimami iš apačios, bet tai
nereiškia, kad nebeliks ryšio su sektorinėmis
ministerijomis. Nacionaliniame pažangos
plane yra numatyti ir su sektorinėmis minis

terijomis suderinti rodikliai, kuriuos turime
pasiekti. Regioninėje politikoje turi būti
suderinti regiono ir valstybės interesai. Tačiau
kokias problemas, kokiomis priemonėmis
spręs ir numatytų rodiklių sieks regionas, bus
regiono reikalas, – pažymi pašnekovė. – Taigi
priimti Regiono plėtros įstatymo pakeitimai
įteisintų visos sistemos pokyčius. Turime pra
dėti galvoti kitaip nei iki šiolei.“

SKATINAMAS BENDRADARBIAVIMAS

Įgyvendinant naują regioninės plėtros
įstatymą, kaip teigia Vidaus reikalų minis
terijos atstovė, labai svarbus bendradar
biavimas – visų pirma bendradarbiavimas
regiono viduje tarp savivaldybių, taip pat
tarp regionų. Ministerijos vykdė savo pro
jektus, kurių dalis buvo įgyvendinama regi
onuose. Kiekviena ministerija atsakinga už
savo sektorių. Pavyzdžiui, Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija dirba su regionais, bet ji
yra atsakinga už švietimo politiką šalyje. Mes
galvojame, kad Vidaus reikalų ministerija yra
ta institucija, kuri mato bendrą vaizdą. for
muoja regioninę politiką ir reaguoja į regionų
problemas, – mintimis dalijasi pašnekovė. –
Naujasis Regioninės plėtros įstatymas sudaro
galimybę savivaldybėms ir regionams veikti
kartu. Toks bendradarbiavimas labai svarbus,
kai problema valstybei per smulki, o vienoms
savivaldybėms – per sudėtinga.“
Tokių pavyzdžių Lietuvoje jau esama.
„Net esant senai teisinei bazei, sėkmingai
veikiantį bendradarbiavimo modelį sukūrė
Klaipėdos regionas. Šiuo metu vis daugiau
bendradarbiavimo
galimybių
suranda
Tauragės regionas. Įgyvendindami pilo
tinį projektą Tauragė+, jie rengia bendrą
regiono strategiją, ieško bendrų problemų
ir priemonių joms spręsti. Pilotinį projektą

įgyvendina ir Šalčininkų rajono savivaldybė.
Bendradarbiavimo galimybių ieškoma su
Vilniaus rajonu. Tikimės, kad į projektą
įsitrauks ir Trakų, Varėnos rajonų savival
dybės. Tokie bendradarbiavimo pavyzdžiai
labai džiugina, – sako Rasa Tamulevičiūtė. –
Malonu, kad regionai rengiasi naujiems poky
čiams. Nors regionų plėtros tarybos nebebus
susietos su ministerija – nebekuruos regiono
plėtros tarybos sekretoriato veikos, regionai
nebus palikti vieni. Ministerijos specialistai
jiems visada padėsime, nes visi kartu sie
kiame bendrų labai svarbių visiems tikslų.
Šiuo metu esantis bendras fonas šiems poky
čiams yra palankus.“

STIPRINAMAS RYŠYS

Regioninės politikos uždavinys – stiprinti
ryšius tarp miesto ir kaimo. Kaip pažymi Rasa
Tamulevičiūtė, svarbiausias veiksnys, lemian
tis kaimo gyvenviečių vystymąsi pastaraisiais
metais, buvo centro-periferijos veiksnys, kai
tam tikros vietos plėtrą lemia jos padėtis
miesto sistemos atžvilgiu. Kaimo gyvenvietės
priemiesčiuose virsta miesto teritorijomis,
gyventojų šiose vietose daugėja. Kaimo
gyvenvietės poilsio zonose pertvarkomos į
poilsio gyvenvietes, kurios yra apgyvendin
tos sezono metu, tačiau bendras gyventojų
skaičius mažėja.
„Kaimo vietovėse vis dar susiduriama su
sovietinės sistemos paveldu, t. y. paslaugų
tinklas, kuris sąmoningai buvo sukurtas labai
tankus (taip pat tikimasi pakankamo kaimo
gyventojų skaičiaus), bet niekada jis nebuvo
tinkamos kokybės“, – teigia pašnekovė.
Mažėjant darbo vietų žemės ūkyje gyven
tojai buvo priversti ieškoti darbo kitose
vietose. Dėl mažėjančių minimalių pajamų
darbo vietų dauguma gyventojų buvo pri
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Šiaulių regionas turtingas patogiai nutiestais keliais, jungiančiais visą Lietuvą ir Europą.

Vitalis LEBEDIS

REGIONE AUKŠTAS GYVENTOJŲ
IŠSILAVINIMAS
Šiaulių regionas pagal gyventojų skaičių
užima ketvirtą vietą šalyje. Didžioji dalis
gyventojų priklauso darbingo amžiaus grupei.
Didesnė dalis 24–64 metų regiono gyventojų
yra įgiję vidurinį išsilavinimą. 30 proc. gyven
tojų turi aukštąjį išsilavinimą. Pastaruoju lai
kotarpiu gyventojų su aukštuoju išsilavinimu
dalis išaugo penktadaliu. Tai iš dalies sudaro
galimybes patenkinti regiono įmonių kvali
fikuotos darbo jėgos poreikius. Kvalifikuotų
specialistų rengimas Šiaulių regione sukon
centruotas trijose švietimo įstaigose: Šiaulių
universitete, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir
Šiaulių profesinio rengimo centre.
Regione taip pat veikia penkios profesinės
mokyklos, dvi iš jų orientuotos į žemės ūkio
specialistų rengimą. Šiaulių regiono mokymo
įstaigose rengiami įvairių sričių ir lygių spe
cialistai. Daugiausia studentų yra pasirinkę
inžinerijos, gamybos ir statybos bei socialinių
mokslų, verslo ir teisės studijas. Tai atitinka ir
regiono įmonių poreikius bei plėtros speci
alizacijos kryptis. Šiaulių aukštųjų mokyklų
absolventai praėjus metams po studijų bai
gimo dirba aukštos kvalifikacijos darbo vie
tose. Tai patvirtina faktą, kad studijos regione
užtikrina geras galimybes įsidarbinti.
Regiono plėtros tarybos pirmininkas
Artūras Visockas pažymi, kad taryba, palai
kydama Švietimo ir mokslo ministerijos ini
ciatyvą skatinti mokinius aktyviau domėtis
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tiksliaisiais ir gamtos mokslais, aktyviai daly
vauja Gamtos mokslų, technologijų, inžineri
jos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės
veiklos atviros prieigos centro (STEAM APC)
Šiauliuose kūrimo veikloje. Kuriant ir vystant
STEAM centrą aktyviai bendradarbiauja
Šiaulių universitetas, visos Šiaulių regiono
savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir
amatų rūmai, UAB „Bodesa“, UAB „Baltik vai
ras“, UAB „Salda“.
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokes
tis 2019 m. antrąjį ketvirtį siekė 1075,6 eurų
ir palyginti su pirmuoju metų ketvirčiu augo
3 procentais. Tai buvo sparčiausias augimas
šalyje.
„Siekiant padidinti regiono pramoninį
patrauklumą, sudaryti palankesnes sąlygas
investicijoms pritraukti, aukštųjų technolo
gijų vystymuisi ir naujų darbo vietų kūrimui,
Šiaulių regione įsteigtos Akmenės ir Šiaulių
laisvosios ekonominės zonos. Investuotojai
baigia užpildyti ir ankščiau įsteigtą Šiaulių
pramoninį parką“, – regioną apibūdina
Artūras Visockas.
Šiaulių regione itin stiprios pramonės
sritys – baldų ir medienos gaminių gamyba,
plastiko gaminių gamyba, metalo gaminių,
įskaitant dviračių, gamyba, kasyba ir staty
binių medžiagų gamyba Žemės ūkio pro
dukcijos gamyba ir perdirbimas. Paslaugų
sektoriuje dominuojančią poziciją užima
logistika ir finansų inžinerija.
„Kalbant apie regiono specializaciją, yra

Artūras VISOCKAS
Šiaulių regiono plėtros tarybos
pirmininkas, Šiaulių miesto meras
išgrynintos dvi Šiaulių regiono specializacijos
kryptys – išmanioji gamyba ir logistika, –
pabrėžia tarybos pirmininkas. – Prie veiksnių,
trukdančių regiono plėtrai, galima įvardinti
beveik visai šaliai aktualų gyventojų ir dar
bingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimą,
santykinai nedideles investicijas, mažesnį
darbo užmokestį.“
Pašnekovas pažymi, kad regiono specia
lizacijos kryptys neatsiejamos nuo tarybos
aktyvumo, bendradarbiavimo ir vieningumo.
„Labai daug kas priklauso nuo to, kaip mes
kartu veiksime, prisidėdami prie verslo
aplinkos gerinimo, infrastruktūros plėtros,
kvalifikuotų specialistų rengimo. Regioninės
plėtros tarybos narių regioninis požiūris,
nebeakcentuojant atskirų savivaldybių porei
kių, leidžia mums siekti bendrų tikslų turi
momis priemonėmis – įgyvendinant įvairius
projektus“, – teigia Artūras Visockas.

SVARBIAIS KLAUSIMAIS
RANDAMAS SUTARIMAS
„Naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros
taryba regiono projektams suplanavo 95 mln.
eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų. Įgyvendinant projektus tvarkomi vieti
nės reikšmės keliai, diegiamos eismo saugos
2020 02 22 Savivaldybių žinios

Joniškis garsus išsaugotomis sinagogomis.

JONIŠKIO RAJONAS
REIKALINGAS DIDESNIS
PASITIKĖJIMAS SAVIVALDA
„Labai tikiuosi, kad dabartinis požiūris į
savivaldybes ateityje keisis. Kai kurios funk
cijos, kaip disponavimas valstybine žeme,
rajono gyventojų užimtumas, įvairūs registra
vimai, yra įgyvendinai centralizuotai, nors jas
puikiausiai gali atlikti savivaldybės. Manau,
kad šie klausimai turi būti sprendžiami vie
toje. Didesnių teisių ir atsakomybės perda
vimas savivaldybėms, yra vienas svarbiausių
regioninės politikos rodiklių“, – mintimis
apie regioninę politiką dalijasi rajono meras
Vitalijus Gailius ir priduria, kad nenoras per
duoti šių ir panašių funkcijų rodo centrinės
valdžios nepasitikėjimą savivalda.
„Matau ir daugiau sričių, kur savivaldybės
susitvarkytų kur kas geriau negu centrinė val
džia, taigi ir esamas problemas būtų galima
spręsti geriau negu dabar jos sprendžiamos.
Valdžia turi būti arčiau žmogaus ir spręsti
konkrečių žmonių problemas, o ne veikti for
maliai“, – pabrėžia pašnekovas.

SVARBIAUSIAS RŪPESTIS –
KIEKVIENO ŽMOGAUS GEROVĖ
„Joniškio rajonas – tai visi jame gyvenan
tys žmonės, todėl savivaldybės svarbiausias
rūpestis – užtikrinti kiekvieno žmogaus
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gerovę, todėl visi darbai yra nukreipti į koky
bišką žmonių gyvenamąją aplinką, gyvenimo
sąlygų gerinimą ir patrauklios vietos čia
gyventi ir dirbti kūrimą, – pastarųjų metų
darbus apibūdina meras. – Kadangi žmogus
jaučiasi geriausia tuomet, kai nereikia gal
voti apie paprastus dalykus – kaip vandens
kokybę, geresnę infrastruktūrą – vienas pir
mųjų uždavinių buvo – geriamojo vandens
kokybės gerinimas rajone. Ne atskiroms
vietovėms – bet visiems miesto ir rajono
gyventojams kompleksiškai. Šiais metais
beveik visos rajono gyvenvietės turės naujai
pastatytus vandens gerinimo įrenginius.“
Vitalijus Gailius pažymi, kad gyventojams
labai svarbu, kaip tvarkomi keliai, gatvės.
„Suprantama, visiems vienu metu pagerinti
infrastruktūros neįmanoma. Sudarant prio
ritetinių darbų sąrašą, pasiūlėme fiziniams ir
juridiniams asmenims prie tų darbų prisidėti.
Ši iniciatyva taip pat sulaukė sėkmės – šešių
akligatvių gyventojai pareiškė norą kuo grei
čiau susitvarkyti savo gatvių dalį“, – privalumą
visiems kartu spręsti opiausias problemas
iškelia meras.
Kaip teigia meras, rajone rūpinantis gyven
tojų gerove ir saugant aplinką, pernai taryba
patvirtino individualių nuotekų valymo
įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervu
arų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašą.

Vitalijus GAILIUS
Joniškio rajono meras
Gyventojams kompensuoja iki 50 proc. įren
ginio vertės išlaidų. Paraiškas jau pateikė apie
120 rajono gyventojų.
Joniškio rajono savivaldybė – viena iš
nedaugelio savivaldybių, pradėjusi rengti
centralizuotus viešuosius pirkimus. Tai
padeda skaidriau ir racionaliau naudoti biu
džeto lėšas, nes perkant didesnį kiekį mažėja
kaina.

PLANUOSE – LAISVŲ
TERITORIJŲ ĮVEIKLINIMAS
Kalbėdamas apie 2020 metus, meras
pažymi darbų tęstinumo svarbą. Toliau bus
vertinamas savivaldybės turimas nekilnoja
masis turtas – nebetinkamas ir nenaudojamas
parduodamas ar išnuomojamas. „Tikimės,
kad pavyks papildomai gauti lėšų rajono
keliams, vedantiems į teritorijas, kurioje
kuriamos darbo vietos, sutvarkyti. Pradėtas
statyti pėsčiųjų tiltas per Švėtę Žagarės
miestelyje. Labai viliuosi, kad pavyks sutvar
kyti poilsio zonos prie Sidabros tvenkinio
aikštyną, – planus praskleidžia rajono meras
Vitalijus Gailius. – Didžiausia siekiamybė –
rajone esančių laisvų teritorijų įveiklinimas ir
naujų investuotojų pritraukimas.“
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Radviliškis - tarptautinės šventės ir entuziastinga bendruomene.

RADVILIŠKIO RAJONAS
REGIONINĖ POLITIKA –
NE MALONĖS LAUKIMAS
„Jei tik visi norime gražios Lietuvos, bet
jos nekuriame, jos ir nebus. Kai laukiama
centrinės valdžios malonės, bet pačiuose
regionuose trūksta aktyvumo, nėra ko daug ir
norėti. Aktyvus regioninės politikos atsiradi
mas ir plėtojimas tik nuo to regiono politikų,
savivaldybių vadovų priklauso, – mintimis
dalijasi Šiaulių regiono plėtros tarybos pirmi
ninko pavaduotojas, Radviliškio rajono meras
Antanas Čepononis. – Ką dabar regionų poli
tikai daro? Susirenka, išsidalija skirtas lėšas ir
vėl laukia. Reikia aktyviai atstovauti savo inte
resams, kad būtų tikslingai kuriama regionų
infrastruktūra, patogi tiek investuotojams,
tiek gyventojams.“

GYVENIMO KOKYBĖ
NEATSIEJAMA NUO APLINKOS
Radviliškio rajono savivaldybė pastarai
siais metais indeksuojant savivaldybes tarp
mažųjų savivaldybių surinko vienodai balų su
Neringos ir Kėdainių rajono savivaldybėmis
ir dalijasi užėmė 13–15 vietas. Jos iš galimų
100 balų surinko po 60. „Tuo džiaugiamės,
bet siekti tikrai turime ko. Turime tobulėti
visose srityse, ypač investicijų pritraukimo,
sąlygų verslui gerinimo srityse“, – teigia meras.
Ir pabrėžia, kad 2019 m. savivaldybė ak
tyviai dirbo įgyvendinant Europos Sąjungos
finansuojamus regioninius projektus. „Pa
grindinis tikslas – pagerinti gyvenimo koky
bę Radviliškio rajono gyvenantojams. Juk
gyvenimo kokybė neatsiejama nuo aplinkos.
Gyvenimiški projektai, kaip viešųjų erdvių
sutvarkymas, padeda sukurti jaukesnį ir pa
trauklesnį gyvenimą regionuose. Šiuo metu
Radviliškyje rekonstruojame Eibariškių parką.
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Eligija ZOLTNERIENĖ

Projektą pradėjome įgyvendinti praėjusiais
metais ir šiais metais planuojame jį baigti.
Parke bus įrengtas amfiteatras, gėlynai, apž
valgos bokštas, iš kurio bus galima pasigrožėti
Radviliškio miestu ir jo apylinkėmis, – darbus
apžvelgia Antanas Čepononis. – Džiaugiuosi,
kad atnaujinta centrinė Radviliškio miesto
Aušros aikštė. Dabar ji yra visų renginių mies
te centrinė ašis. Vasarą prie čia veikiančio
fontano būriuojasi jaunimas, jaunos šeimos
su vaikais, senjorai.“
Kaip teigia meras, viešosios erdvės tvar
komos rajono miesteliuose ir gyvenvietės.
Tęsiami pernai pradėti Baisogalos viešųjų
erdvių tvarkymo darbai. Šaukote, mažame
miestelyje, kuris turi didelį potencialą tapti
atostogų kampeliu, atnaujinta centrinė aikštė,
įrengti pėsčiųjų takai, estrada, vaikų žaidimų
aikštelė, amfiteatras ir kita poilsiui reika
linga infrastruktūra. Gerinamos ir gyventojų
laisvalaikio sąlygos. Pernai sutvarkyti lauko
sporto aikštynai Pociūnėliuose, Aukštelkuose,
Šiaulėnuose ir Grinkiškyje. Sutvarkyti aikš
tynai pagerino jaunimo užimtumą, sukurta
galimybė šių miestelių žmonėms sveikiau
gyventi. Pastatyti savarankiško gyvenimo
namai Aukštelkuose. Atnaujintos Radviliškio
lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darželinukų
grupių ugdymo erdvės. Tvarkant viešąsias
erdves, kuriant sąlygas geresnei kokybei
prisideda vietos veiklos grupė ir bendruome
nės. Savivaldybė finansiškai remia jų idėjas ir
įgyvendinamus projektus. Remontuojamos
švietimo ir kultūros įstaigos, mokyklų sporto
salės. Pradėtas rengti pėsčiųjų ir dviračių takas
Radviliškio mieste link Aukštelkų.
Savivaldybė prisideda prie gyventojų, kurie
neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų
nuotekų šalinimo tinklų – kompensuojama

Antanas ČEPONONIS
Radviliškio rajono meras
dalis lėšų už nuotekų kaupimo rezervuaro ar
vietinių valymo įrenginių įsigijimą.
„Bandome į Radviliškio rajoną prisikviesti
turistų. Suprantame, kad nesame kurortinis
miestas, neturime neišpasakyto grožio gam
tos, bet džiaugiamės turtinga rajono istorija.
Spalio pradžioje pradėjo veikti naujas pus
lapis www.inforadviliskis.lt. Nuo šiol visi, pla
nuojantys laisvalaikį Radviliškio rajone, visą
informaciją, kaip turiningai ir gerai praleisti
laiką, ką pamatyti, kokiais keliais važiuoti, ką
patirti, gali rasti šioje svetainėje.
Radviliškis – geležinkelininkų miestas. To
įrodymas – į nuolatinę vietą pastatytas vago
nas-restoranas, kuris bus pritaikytas radviliš
kiečių ir miesto svečių kultūrinėms reikmėms
ir taps ne tik geležinkelio sostine vadinamo
Radviliškio įvaizdžio dalimi, bet ir jaunimo,
turistų traukos centru.

2020-ŲJŲ IŠŠŪKIAI

Pirmasis ir didžiausias iššūkis – subalansuoti
biudžetą. 2019 metai buvo puikus startas
2020-iesiems. Savivaldybės biudžetas siekia
46,2 mln. eurų, tad visi darbai turėtų vykti be
kliūčių. Tikimės, kad kaip ir pastarąjį dešim
tmetį, taip ir šiais metais, gyvensime be skolų.
Antras iššūkis – peržiūrėti švietimo įstaigų
tinklą ir užtikrinti ugdymo kokybę. Tam būti
nas visų partijų politinis sprendimas, nes tai
neturi būti vienos ar kelių partijų iniciatyva.
Trečiasis iššūkis – užbaigimas visų mūsų
socialinių objektų. Tai ir savarankiško gyve
nimo, ir vaikų namų pertvarka.
Dar vienas šių metų tarybos darbas –
rajono strategijos rengimas ir tvirtinimas.
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Šiaulių rajono (taip pat ir Lietuvos)
objektas Nr. 1 – Kryžių kalnas.

ŠIAULIŲ RAJONAS
REGIONINĖ POLITIKA:
SIEKIAMYBĖ AR REALYBĖ?
Išskirtinę frazę apie regioninę politiką –
„Vilnius ir visa kita Lietuva“ prieš keliolika metų
viešai spaudoje yra pasakęs ir Lietuvą supur
tęs atsitokėti būtent iš Šiaulių rajono kilęs
šviesuolis, intelektualas, menotyrininkas, pro
fesorius, pirmasis Šiaulių rajono garbės pilietis
Vytenis Rimkus. Siekiant tolygaus visos šalies
teritorijos vystymosi, pagaliau buvo atsigręžta
į regioninę politiką, o dabartinė šalies valdan
čioji dauguma labai aiškiai įtraukė į savo vei
klos programą regioninės politikos vystymą.
„Labai gerai, kad buvo atsigręžta į regionus ir
pradėta apie juos kalbėti, juos vertinti ir akty
vinti, – teigia Šiaulių rajono meras Antanas
Bezaras. – Negali būti stipri ir sėkminga šalis,
kurioje vyrauja tik vienas centras ir vykdoma
tik centralizacija – visų įtakos ir veikimo galių
perdavimas iš regionų į centrą.“
Pasak pašnekovo, Šiaulių rajonas yra šiek
tiek išskirtinėje padėtyje. „Mes esame žiedi
nis rajonas, apsupęs vieną šalies didmies
čių – Šiaulius, nesame atokus pakraščio
rajonas. Kita vertus, turime ir aiškią savo
veiklos kryptį – esame žemės ūkio ir aktyvaus
verslo rajonas. Žemės ūkis Šiaulių rajone yra
tikrai stiprus. Greta žemės ūkio gana tvirtai
pozicijas laiko ir yra gana neblogai išvystyta
baldų gamybos pramonė, veikia nemažai
smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, – rajono
geografinės padėties įtaką plėtrai apžvelgia
meras. – Norėtųsi daugiau iniciatyvų, telkiant
ir padedant vystytis verslo įmonėms iš asoci
juotos verslo struktūros – Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmų. Regioninę verslo
politiką formuojame kartu su šia asocijuota
verslo organizacija. Tikimės, kad Šiaulių
rajone ši sritis pagerės, nes, Šiaulių rajono
savivaldybei skyrus patalpas, rūmų padalinys
įkurtas ir Šiaulių rajone – Kuršėnuose.“
Mero teigimu, rajono patrauklumas
pakiltų, jei Šiaulių rajono gyventojai savo
gyvenamojoje aplinkoje gautų dar daugiau
reikalingų paslaugų.
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Rita ŽADEIKYTĖ

Atsižvelgdama į gyventojų poreikius, savi
valdybė atidaro naujas vaikų darželių grupes,
plečia vaikų lopšelių-darželių tinklą.
„Akivaizdu, kad labai gražėja ir Kuršėnų
miestas, kuris sovietmečiu buvo formuo
jamas, kaip pramonės centras. Žlugus pra
monei, gyventojai susidūrė su tam tikromis
problemomis. Žmonės dabar Kuršėnus
atranda, kaip labai patrauklų miestą gyventi,
todėl labai svarbu sukurti tam palan
kią aplinką ir infrastruktūrą. Kuršėnuose
asfaltuojamos gatvės, stiprinamas eismo
saugumas, atnaujinami daugiabučių kvar
talai. Gyvenimui, laisvalaikiui ir turizmui
patrauklios ir kitos rajono vietovės – Bubiai,
Kurtuvėnai. Akivaizdu, kad ir patys turėtume
labiau save pristatyti, garsiau apie save
kalbėti – ką turime gražaus, patrauklaus ir
gero, kad būtume kuo labiau matomi ben
drame Lietuvos kontekste, – sako Antanas
Bezaras. – Džiaugiuosi, kad pagal šalies
savivaldybių gerovės indeksą užimame aukš
čiausias pozicijas tarp visų Šiaulių apskrities,
Šiaurės Lietuvos regiono rajoninių savival
dybių. Esame rajonas, kuriame gyventojų ne
mažėja, o daugėja.“
Meras Antanas Bezaras pasidžiaugė, kad
labai daug regioninės politikos klausimais
padeda aktyvi Seimo narė Rima Baškienė.

PASAULINIO LYGIO TURIZMO
OBJEKTAS – KRYŽIŲ KALNAS
Šiaulių rajonas turi vieną labiausia
Lietuvoje turistų lankomą, pasaulinio lygio
turizmo objektą – Kryžių kalną. „Galbūt
šiek tiek patys per mažai transliuojame,
kad esame Kryžių kalno tvarkytojai, kad čia
įrengėme visą infrastruktūrą. Galbūt patys
šiek tiek per mažai išnaudojame Kryžių kalno
aurą, kuriant viso rajono patrauklumą“, –
svarsto rajono meras.
Vis daugiau turistų suranda vis labiau gra
žėjančius Kurtuvėnus – miestelį juosiančią
nuostabią gamtą ir joje esančias pramogas,
žirgyną.

Antanas BEZARAS
Šiaulių rajono meras
Kuršėnai – puodžių sostinė, visoje Lietuvoje
žinomo ir mėgstamo skanėsto – Kuršėnų
vyniotinio gimtinė.
Kuršėnuose atnaujinamas unikalus medi
nis Gruževskių dvaras, statomas pėsčiųjų
tiltas per Ventą, kuris sujungs pagrindinę
Kuršėnų miesto Lauryno Ivinskio aikštę su
dvaru, senuoju dvaro parku, modernizuotu
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centru.
Parengtas Ventos upės kraštovaizdžio projek
tas, pagal kurį per miestą tekant Venta ir jos
pakrantės turėtų tapti laisvalaikio ir pasivaikš
čiojimo gamtoje vieta.
„Tikimės, kad jaunavedžiai pamėgs mūsų
naująjį pėsčiųjų tiltą. Pajuokausiu – jauni
kiams bus nelengva per pėsčiųjų tiltą nešti
savo nuotakas, nes tiltas bus tikrai nema
žas, – neištveria nepajuokavęs meras ir
priduria. – Dirbame tam, kad Kuršėnai visai
Lietuvai nebūtų tik miestas pakeliui į Palangą,
o tam, kad čia būtų dėl ko sustoti pailsėti,
pasivaikščioti, suvalgyti Kuršėnų vyniotinio
ar nusipirkti puikių tradicinių molio dirbinių.“

TĘSTI PRADĖTUS DARBUS

„Šių metų vienas didžiausių darbų – tęsti
pradėtus projektus. Taip pat didelis dėmesys
bus skiriamas vaikų darželiams, kuriamos
naujos darželių grupės. Džiaugiamės, kad
plečiasi Aukštelkės gyvenvietė, Voveriškiai.
Didžiulis dėmesys bus skiriamas priemies
tinėms gyvenvietėms. Jeigu patys savo
darželiuose užsiauginsime vaikus, jų ateityje
turėsime ir mokyklose, – teigia Antanas
Bezaras. – Puikus pavyzdys – Ginkūnų Sofijos
ir Vladimiro Zubovų mokykla. Joje įkurdinus
naujas darželio grupes, iš karto ėmė daugėti
ir mokyklinio amžiaus vaikų. Todėl drąsiai
galiu sakyti, kad kai tik pradėta atsigręžti į
regionus, regioninė politika pradėjo veikti ir
duoda apčiuopiamų rezultatų“.
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