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PirmOji Prisiekė ir darBą 
PradėjO trakų rajono taryba

2019–2023 metų kadencijai išrinkta Trakų 
rajono taryba balandžio 8 dieną – pirmoji Lietu-
voje – susirinko į pirmąjį posėdį.  Antrąją kaden-
ciją tarybos darbui vadovauja tiesiogiai išrinkta 
merė Edita Rudelienė.

Naujosios tarybos nariai prieš pirmąjį posė-
dį susirinko bendrai maldai Trakų Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo bazilikoje. Mišias aukojo 
Trakų bažnyčios klebonas dekanas Jonas Va-
raneckas. Naujosios tarybos nariams jis nuošir-
džiai linkėjo didelės išminties dirbant visuome-
nei, matyti ir suprasti kiekvieną žmogų, puoselėti 
dvasines vertybes, auginti gėrį žmonių, kuriems 
tarnauja, širdyse.

Posėdį rajono savivaldybės didžiojoje salėje 
pradėjo Trakų rajono savivaldybės rinkimų apy-
linkės Nr. 52 komisijos pirmininkė Alina Kuleš. 
Sugiedojus Lietuvos himną, prisiekė 25 tarybos 
nariai. 

 Išrinktai merei E. Rudelienei buvo suteikti 
įgaliojimai ir įteiktos mero regalijos. Mero simbo-
linę grandinę įteikė Seimo pirmininko pavaduo-
tojas Jonas Liesys.

Po sveikinimų taryba iš pareigų, pasibaigus 
įgaliojimams, atleido rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorių Darių Kvedaravičių ir pati-
kėjo jam laikinai eiti šias pareigas, kol bus naujas 
paskyrimas. Taip pat taryba iš pareigų atleido 
administracijos direktoriaus pavaduotoją Karo-
liną Narkevič. 

Merės teikimu taryba mero pavaduotoja pa-
skyrė Mariją Puč. 

Naująją Trakų rajono tarybą sudaro Lietu-
vos liberalų sąjūdžio (9 nariai), Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (4 nariai),  Lietuvos socialdemo-
kratų partijos (4 nariai), visuomeninio rinkimų 
komiteto „Renkuosi ateitį“ (3 nariai), Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų (3 nariai) 
ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (2 nariai) 
atstovai. 

Vyriausia 2019–2023 m. kadencijos Trakų 
rajono tarybos narė – Jadvyga Dzencevičienė, 
gimusi 1953 m. lapkričio 29 d. (Lietuvos social-
demokratų partija). Jauniausias – Andrius Šate-
vičius, gimęs 1991 m. balandžio 11 d. (Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis).

apie praėjusios kadencijos džiaugsmus 
ir iššūkius, laukiančius darbus kalbamės su 
trakų rajono mere edita rudeliene.

Gerbiama mere, pradedate antrą kaden-
ciją. Kaip ir anąkart, taip ir dabar darbą pra-
dėjote mišiomis bažnyčioje. Kokios emocijos 
Jus aplankė per šias iškilmes?

Nors tokios iškilmės vyksta jau antrą kartą, 
bet jaudulys ne ką mažesnis negu buvo prieš 
ketverius metus. Gal net didesnis, nes dabar 

geriau negu prieš ketverius metus suprantu, kokia tai atsakomybė. Žinau, kad tie ketveri metai 
bus pilni veiklos, pilni darbų ir renginių, kad liks mažai laiko šeimai, tėvams, artimiesiems. Tačiau 
pasirinkau tokį kelią, jis man įdomus ir prasmingas ir einu juo.

Kuo Jums mero darbas įdomus?
Kai darai darbus, kurie pasiseka, ir sulauki žmonių dėkingumo. Kad ir per rinkimų kampaniją 

ėjimas nuo durų iki durų. Džiaugiuosi, kad sutikti žmonės dėkojo už pokyčius, kaip jie teigė, už 
tai, kad dabar turime gražesnį Trakų miestą, kad gyvena atnaujintame name. 

Žinoma, tai nėra mano asmeniškas darbas. Tai mano komandos darbas.  Girdint žmonių pa-
dėkas, supranti, kad komandą vedi teisingu keliu. Kai vedi teisingu keliu komandą, tada ir žmo-
nės laimingi, ir pačiai malonu, o tai  motyvuoja dar aktyviau darbuotis.

Kuo šios kadencijos koalicija skirsis nuo ankstesnės?
Dabartinė bus stipresnė. Koalicijoje politinės partijos nesikeičia, lieka tokios, kokios buvo ir 

praėjusioje kadencijoje, bet daugiau tarybos narių. Savivaldybės valdančiąją koaliciją sudaro Lie-
tuvos liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos  ir visuome-
ninio komiteto „Renkuosi ateitį“ atstovai. Tarybos darbe dalyvauja dar kelių politinių jėgų atsto-
vai – tai Lietuvos socialdemokratų, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų partijos atstovai. Esu atvira ir visus tarybos narius kviečiu dirbti rajono labui 
– ne griauti, o kurti, ne trukdyti, o stengtis kartu padaryti. Visada bendradarbiauju su visais.

Kokie didžiausi praėjusios kadencijos džiaugsmai?
Per pastaruosius kelerius metus drauge su savivaldybės tarybos ir administracijos komanda 

įgyvendinome gausybę projektų, lėmusių didelius pokyčius visame Trakų rajone. Esame gerai 
įsukę investicijų apsukas ir vien į Lentvario –  didžiausio rajono miesto – infrastruktūrą investicijų 
vertė didesnė nei 20 mln. eurų. Geras įdirbis padėjo šiemet suformuoti rekordinį – beveik �2 
mln. eurų rajono biudžetą, kuris yra pats didžiausias rajono istorijoje. Palyginti su 2018 metais, 

Toks užrašas stovi šalia savivaldybės

Iškilmingas Trakų rajono tarybos posėdis savivaldybės didžiojoje salėje 
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šių metų biudžetas yra 2,6 mln. eurų dides-
nis nei pernai. Be to, pernai per 3� mln. eurų 
skirta įvairiems sektoriams, kad gyvenimas ir 
svečiavimasis Trakų rajone būtų dar geresnis 
ir malonesnis.

Įprasta manyti, kad Trakų rajonas – tai tu-
rizmo kraštas, tačiau daug kas nustebs, kad 
esame labai patrauklūs verslui. Dėl to, kad ne-
toli Vilnius, kad rajone išvystyta infrastruktūra, 
sėkmingai veikia įsikūrusios ir kuriasi naujos 
verslo įmonės. Džiaugiamės, kad rajone vei-
kia sėkmingas verslas ir pagal vidutinį darbo 
užmokestį mūsų rajonas yra ketvirtoje vietoje 
tarp visų Lietuvos savivaldybių. 

Taip pat džiaugiamės didelėmis investi-
cijomis į švietimą. Tai ir atnaujintos švietimo 
įstaigos, ir pasikeitusi ugdymo kokybė, tai ir 
padidėjęs vietų vaikų darželiuose skaičius. 
Į švietimą buvo investuota per 7 mln. eurų. 
Praėjusioje kadencijoje daug investavome į ra-
jono kelius, į gatvių apšvietimą. Labai svarbu, 
kad žmonės jaustųsi patogiai, kad jiems būtų 
darbo vietų. Trakų rajonas yra vienas tų rajo-
nų, kuriame labai nedidelis nedarbas. Rajone 
mokami vieni didžiausių Lietuvoje atlyginimai. 
Tikrai turime kuo džiaugtis, ir džiaugiamės.

Tačiau buvo ir iššūkių, kurie persikelia ir 
į šią kadenciją?

Žinoma. Vienas tokių yra Trakų autobu-
sų stotis. Kitas – geležinkelio pervaža-tunelis 
Lentvaryje. Vis dar sprendžiamas Trakų aplink-
kelio klausimas. Taigi šie darbai persikelia į šią 
kadenciją. 

Be didelių projektų, yra ir smulkesnių. Tai 
ir seniūnijų, ir miestelių gražinimas. Tai ir mo-
kymo kokybės užtikrinimas, ir daugelis kitų su-
manymų, svarbių Trakų rajono gyventojams.

Paminėjote turizmą. Kokius iššūkius esa-
te pasiryžusi įveikti, kad Trakuose būtų dau-
giau lankytojams patrauklių pokyčių?

Trakų laukia nemažai pokyčių. Pirmiausia 
tai Trakų autobusų stoties ir Trakų kultūros 
rūmų rekonstrukcijos projektai. Kartu su gy-
ventojais aktyviai diskutuojame dėl parengtų 

Bernardinų (Lukos) ir Totoriškių ežerų pėsčiųjų takų projekto techninių pasiūlymų. Su pastaruoju 
projektu netrukus ketiname ir startuoti. Tikimės netrukus baigti dviračių maršrutų, jungsiančių 
Trakus ir Vilnių, projektą.  

Kokius kitus planus puoselėjate šiai kadencijai?
Tęsti tai, kas pradėta. Žmonių gerovės indeksą visada parodo investicijų apimtys. Pernai mes 

„užkūrėme“ 33 investicijų projektus, kurie skirti įvairioms sritims – kultūros, švietimo, transporto, 
kelių infrastruktūros ir kitoms. Panaši suma investuota į kelių būklės gerinimą. Pagreitį įgauna 
ypač reikšmingi rajonui Lentvario geležinkelio pervažos-tunelio ir Trakų aplinkkelio statybos pro-
jektai.  Stengsimės toliau dirbti šiomis kryptimis ir nepaleisti gero tempo.

Kokia reikšmingiausia patirtis, įgyta per praėjusią kadenciją, bus naudingiausia šioje ka-
dencijoje?

Darnaus, sutelkto darbo ir įvairiapusės veiklos patirtis. Jos nebūtų be drąsių, darbščių, ku-
riančių žmonių. Todėl didžiuojuosi, kad gyvenu krašte, kur žmonės padeda vieni kitiems ir vieni 
kitus palaiko.  

Esate moteris, o moterys paprastai jautriau priimame visa tai, kas aplink mus vyksta. 
Rinkimų kampanija nei praėjusioji, nei dabartinė nebuvo paprasta. Gal šiemet mažiau žeidė 
skleidžiama netiesa, siekis pažeminti ir panašiai?

Negatyvūs dalykai visada žeidžia, ypač melas, išgalvoti faktai. Nesakyčiau, kad užsiauginau 
„kažkokią skūrą“. Gal tik išmokau ramiau reaguoti. Tačiau ši kampanija, palyginti su praėjusiąja, 
buvo ramesnė. 

Ko palinkėtumėte sau ir savo komandai pradėjus naujos kadencijos darbus?
Visiems dirbti taip, kad po ketverių metų per paskutinį tarybos posėdį galėtume pasakyti: 

„Padarėme, ką norėjome padaryti, ir tuo didžiuojamės.“ 
Justė Brigė

Naujosios tarybos nariai prieš pirmąjį posėdį susirinko bendrai maldai Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje

Mero pavaduotoja paskirta Marija Puč (dešinėje)

Priesaiką priėmė vyriausioji tarybos narė buvusi 
ilgametė Aukštadvario seniūnė 

Jadvyga Dzencevičienė
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kvietimas įvertinti kLaipėdos savivaLdybės darbą
Ar jums tenka ilgai laukti priėmimo pas Klaipėdos miesto savival-

dybės administracijos skyrių specialistus?
Ar jūs buvote atidžiai išklausyti jus aptarnavusių vieno langelio 

specialistų? Šie ir kiti klausimai pasitinka apsilankius uostamiesčio sa-
vivaldybės interneto svetainėje. Nuo 201�-ųjų kasmet organizuojama 
apklausa siekiama išsiaiškinti, kaip klaipėdiečiai vertina tarnautojų 
darbo kokybę. 

„Rezultatus visada įvertiname atsakingai. Vienas tikslų – būti įver-
tintiems geriau nei praėjusiais metais. Be to, respondentai turi galimy-
bę ne tik žymėti atsakymus, o ir įrašyti juos patys“, – sakė Klaipėdos 
miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas. 

Apklausoje taip pat teiraujamasi apie uostamiesčio savivaldybės 
teikiamas elektronines paslaugas – ar gyventojai apie tokias žino, ar 
jomis patogu naudotis. „Savivaldybė iš viso teikia 229 viešąsias paslau-

premjeras: „BūKiTE aKTyvūs, EiKiTE iR BElsKiTE...“
Lina kovaLevskienėBalandžio 1 d. Ignalinoje lankėsi ministras 

pirmininkas Saulius Skvernelis. Savivaldybėje 
buvo surengtas susitikimas ir diskusija, vė-
liau lankytasi verslo įmonėje, mieste apžiūrėti 
daugiabučių namų atnaujinimo projektai. Su-
sitikimuose dalyvavo Seimo nariai Gintautas 
Kindurys, Vytautas Rastenis, vidaus reikalų vice-
ministras Tautvydas Tamulevičius. Susitikime su 
savivaldybės vadovais premjeras ir jo komanda 
išklausė Ignalinos rajono mero Henriko Šiaudi-
nio informaciją apie rajono ir regiono aktualijas, 
atsakė į  probleminius klausimus, susijusius su 
ES remiamais projektais, biurokratiniais truk-
džiais juos įgyvendinant. Kalbėta ir apie renova-
cijos problemas, kai viešųjų pirkimų konkursus 
laimi įmonės, vėliau nesugebančios užtikrinti 
sklandaus darbo. Aptartos Ignalinos AE regio-
no, verslo pritraukimo perspektyvos. Pristatyta 
švietimo situacija ir aptarta naujoji Mokymo 
lėšų metodika, kuri ypač nepalanki mažoms 
kaimų mokykloms. Premjeras sakė, kad būtinos 
pataisos, kuriomis bus bandoma koreguoti šią 
situaciją. Meras H. Šiaudinis atkreipė dėmesį į  
Ignalinoje esančios geležinkelininkų poilsio ba-
zės (vaikų vasaros stovyklos) išsaugojimą ir siūlė 
tokio svarbaus objekto neatiduoti privatizacijai, 
o išsaugoti jo paskirtį.  

Į vėliau vykusią diskusiją „Regionų plėtra“ 
gausiai susirinko rajono bendruomenių atsto-
vai, verslininkai, savivaldybės įstaigų, įmonių 
vadovai, darbuotojai. Pagrindinis dėmesys 
buvo skirtas investicijų pritraukimui į regioną. 
Premjeras pažymėjo, kad šiame regione nėra 
proveržio ir jis dar vis neatsigauna po atominės 
elektrinės uždarymo. Minėta, kad pernai pirmą 
kartą Lietuvoje regionai sulaukė daugiau inves-
ticijų negu Vilnius. Tai, pasak S. Skvernelio, rodo, 
kad investicijas pritraukti į regionus įmanoma, 
tačiau tam reikia kvalifikuotų darbuotojų, gerai 
išplėtotos infrastruktūros. Investuotojai taip pat 
reikalauja, kad vietoje būtų profesinio moky-
mo įstaiga. Premjeras atkreipė dėmesį į naujas 
priemones įsisavinant ES struktūrinių fondų 
lėšas, gamybos investicijų pritraukimą. Paminė-

gas, iš kurių elektroniniu būdu galima užsisakyti 117.
2018 m. startavo penkios paslaugos IV brandos lygiu – dvi visiš-

kai naujos, o trys jau buvusios, bet pakeltas jų brandos lygis“, – pa-
sakojo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir 
e. paslaugų skyriaus vedėja Vilija Venckutė-Palaitienė. Kaip ir kokias 
paslaugas galima užsisakyti internetu, yra sukurtas informacinis vaiz-
do filmukas. Jis paskelbtas savivaldybės paskyrose socialiniame tinkle 
Facebook ir YouTube. 

Dalyvauti apklausoje kviečiama iki gegužės 1� d., apsilankius savi-
valdybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt. Pirmą kartą atsidarius 
šį puslapį, informacija apie vykdomą apklausą ir nuoroda į ją pasirodys 
iš karto. Anketą taip pat galite rasti svetainės kairiajame meniu, mėly-
name laukelyje. 

Klaipėdos m. savivaldybės inf. 

ta Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonė, pagal kurią paraiškas gali teikti tik regionuose 
įsikūrusios įmonės. Išskirta ir atskira Lietuvos automobilių kelių direkcijos eilutė, kurioje numatyta 
finansuoti kelių asfaltavimą prie konkrečių gamybinių investicinių objektų.

Verslininkai išdėstė savo pastebėjimus dėl didelės mokesčių ir biurokratinės naštos,  sudėtingo 
darbuotojų išlaikymo, dėl būtinybės didinti paramos intensyvumą. Premjeras sutiko, kad smulkia-
jam ir vidutiniam verslui reikia padėti ir kiek įmanoma labiau mažinti biurokratizmą. Kalbėta ir apie 
bandomąjį penkių savivaldybių projektą, kurio esmė – Užimtumo tarnybos funkcijas perduoti sa-
vivaldybėms, nes dabar šios tarnybos veikla nėra veiksminga. Diskusiją vedusi Ignalinos rajono vie-
tos veiklos grupės kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė Ligita Smagurauskienė pristatė 
bendruomenių projektus, teiravosi apie tolimesnes paramos perspektyvas. Pažymėta, kad vietos 
bendruomenių veikla yra labai svarbus įrankis stiprinant regionus ir ateityje bendruomenėms ir 
apskritai regionams bus suteikta dar daugiau savarankiškumo. Pabrėžta, kad netrukus Ekonomikos 
ir inovacijų ministerija įgyvendins beveik 3 mln. eurų vertės priemonių programą, kurioje numatyta 
skatinti socialinį verslumą. Taip socialinis verslas skatinamas teikti bendruomenei reikalingas pas-
laugas, prekes. Teigta, kad tiek Vyriausybė, tiek atskiros ministerijos ir joms pavaldžios institucijos 
yra pasiruošusios pagal poreikį pagelbėti pritraukiant investicijas, tačiau būtinas tvirtas regiono 
žmonių iniciatyvumas ir apsisprendimas. Savo ruožtu Vyriausybės ir kitų institucijų tikslas – padėti, 
kad šie planai taptų realybe. „Būkite aktyvūs, eikite, belskite, sirkite už savo nuostabų kraštą“, – susi-
tikimo pabaigoje linkėjo Vyriausybės vadovas.

Ministras pirmininkas taip pat lankėsi „Romnesoje“ (kairėje), apžiūrėjo cechus, šakočių kepy-
klą, bendravo su įmonės vadovu Romualdu Spuliu. Pažymėta, kad įmonė yra didžiausia minėtos 
produkcijos gamintoja Lietuvoje. Pristatyta ir turizmo bei poilsio veiklos kryptis. Iš Ignalinos Vyriau-
sybės vadovas dar vyko į Zarasus. 
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OPūs klausimai dėL keLių ernesta badaLova

Su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotoju ČeslOvu BaneviČiumi (nuotr.) kalbamės apie pasiruo-
šimą kelių priežiūrai ir remontui, 2020–202� m. ilgalaikio susisiekimo 
infrastruktūros objektų vystymo plano rengimą. 

Neseniai vyko susitikimas su seniūnais dėl kelių priežiūros. Kas 
buvo aptarta? 

Sprendėme einamuosius klausimus dėl kelių priežiūros, remon-
to ir kelių registracijos, naujos finansavimo tvarkos. Pasitarime taip 
pat dalyvavo rangovai, atsakingi už vietinės reikšmės kelių (gatvių) 
paprastojo ir kapitalinio, išdaužų remonto, kelių ženklų įrengimo ir 
remonto darbus. Buvo nutarta, kad seniūnai artimiausiu metu su ran-
govais aptars planuojamų darbų apimtis, vykdomų darbų vertes ir su-
derins preliminarius darbų vykdymo kalendorinius grafikus. 

Kaip savivaldybes informavo Lietuvos automobilių kelių direkcija, 
norint gauti finansavimą kelių priežiūrai ir remontui, reikia inventori-
zuoti kelius (gatves) ir atlikti turto teisinę registraciją Nekilnojamojo 
turto registre. Nuo 2020 metų Lietuvos automobilių kelių direkcija 
lėšas savivaldybėms skirstys pagal registruotus kelius. Jei neturėsime 
registruotų kelių Nekilnojamojo turto registre, atitinkamai mažės do-

tacijos keliams (gatvėms) rekonstruoti. Buvo siūlymų paslaugas pirkti 
centralizuotai, tačiau dėl laiko trūkumo pasiūlyta seniūnijoms pro-
porcingai paskirstyti lėšas, skirtas viešiesiems pirkimams ir pirkimo 
procedūroms vykdyti, ir koordinuoti skubų kelių (gatvių)  kontrolinių 
(geodezinių) nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimą. Turto valdymo 
skyrius organizuos statinių įregistravimą Nekilnojamojo turto regis-
tre. Statybos ir kelių priežiūros skyrius seniūnams pasiūlė pirmiausia 
vykdyti ir koordinuoti kelių, kuriuos planuojama rekonstruoti, įregis-
travimą Nekilnojamojo turto registre, paskui registravimą vykdyti 
centralizuotai. Pasitarime nutarėme, kad seniūnai  vienus metus vyk-
dys viešųjų pirkimų procedūras, koordinuos kontrolinių (geodezinių) 
nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimą. Tuo pat metu Geodezijos ir 
GIS skyrius kartu su Turto valdymo skyriumi centralizuotai organizuos 
viešųjų pirkimų procedūras visų kelių (gatvių) teisinei registracijai Ne-
kilnojamojo turto registre.

Pradedamas rengti ir 2020–2025 m. ilgalaikis susisiekimo inf-
rastruktūros objektų vystymo planas. Kas jame numatoma? 

Pirmiausia, finansavimo tvarka nesikeičia. Lėšos kelių priežiūrai ir 
remontui seniūnijoms skiriamos pagal deklaruotų gyventojų skaičių ir 
inventorizuotų kelių (gatvių) ilgį. 

2020–202� m. Klaipėdos rajono savivaldybė planuoja gauti 20 
mln. eurų ir už juos rekonstruoti �0 km kelių. Kol kas planuojame, kad 
tokias lėšas 2020–202� metams gausime iš Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos, ES struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto. Šiuo metu 
seniūnai turėtų peržiūrėti ilgalaikį susisiekimo infrastruktūros objektų 
vystymo planą iki 2020 metų ir nustatyti, kas liko neįgyvendinta, kokie 
keliai aktualiausi šiuo metu, ir, žinoma, su seniūnijos gyventojais, jų 
atstovais, seniūnaičiais, bendruomenių lyderiais aptarti, kokius kelius 
būtina rekonstruoti 2020–202� m. Mes siūlome pirmenybę suteik-
ti gatvėms, kurios tiesiogiai veda eismo dalyvius prie visuomeninių 
objektų, pavyzdžiui, kultūros namų, vaikų darželių, mokyklų, bažny-
čių, lankytinų vietų ir kt. Seniūnai iki rugsėjo 1 d. savivaldybei turės pa-
teikti planuojamų rekonstruoti kelių sąrašą, kurį tvirtins naujai išrinkta 
rajono taryba. Kviečiu gyventojus aktyviai dalyvauti susirinkimuose, 
bendrauti su seniūnais, drąsiai siūlyti, kokių kelių rekonstrukcija jiems 
aktualiausia. 

projekto partnerių susitikimas rOkiškyje rasa vingeLienė

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka, įgy-
vendindama 201�–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradar-
biavimo per sieną programos projektą „Verslo paramos sistemos kūrimas 
ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje“, pakvietė 
visus projekto partnerius iš Latvijos ir Lietuvos į bibliotekos, NVO ir verslo 
klasterio „Versli biblioteka“ veiklos pristatymą. Susitikime dalyvavo Rokiš-
kio rajono mero pavaduotojas Stanislovas Dambrauskas ir Aizkrauklės 
meras Leonas Līdumas.

Renginio pradžioje projekto vadovė Alicija Matiukienė pristatė klas-
terio „Versli biblioteka“ kūrimo istoriją, pasidžiaugė projekto rezultatais 
ir galimybe prisidėti prie verslo kūrimo Rokiškio rajono teritorijoje, or-
ganizuojant įvairius mokymus ir seminarus, padedant pradedantiems 
verslininkams įgyti reikalingų žinių ir patirties, suteikiant galimybę tapti 
aktyviais tarptautinės verslo paramos sistemos dalyviais. Vadovės kalbą 
papildė projekto metu sukurtas filmas. 

Klasterio „Versli biblioteka“ narė Kotryna Laucytė pasidžiaugė, kad jai 
pradėti ir plėtoti verslą įkvėpimo suteikė kita klasterio narė – Raimonda 
Stankevičiūtė-Vilimienė. R. Stankevičiūtė-Vilimienė svečius supažindino 
su Vietos veiklos grupės darbais, kurių vienas pagrindinių tikslų – padėti 
kaime gyvenantiems žmonėms kurti savo verslus. Apie projekto metu su-
kurtus verslus papasakojo ir savo darbus pristatė dar trys klasterio narės 

–  Nadiežda Ivanova, Inga Belovienė ir Irina Kalnietienė. Klasterio veiklų 
pristatymo kulminacija buvo klasterio nario, kavinės „Senas Grafas“ šeimi-
ninko Algimanto Šablinsko kalba. Jis pasidalijo savo patirtimi dalyvaujant 
projekte, pristatė svečiams Rokiškio krašto tradicijas, žymiausias vietas, 
krašto kultūros paveldo gamintojus, vėliau visiems pasiūlė produktų 
degustaciją. Susitikimo pabaigoje partneriai aptarė tolesnio bendradar-
biavimo galimybes pasibaigus projektui, aplankė naujai įkurtą bibliote-
kos verslo centrą, naujai rekonstruotą viešąją biblioteką ir Rokiškio krašto 
muziejų. 

ES fondų finansuojamo projekto biudžetas – daugiau kaip 720 tūkst. 
eurų. 201�–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 
per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos 
vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, 
dirbti ir apsilankyti.
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kuo gyvena lietuviai 
Pietinėje isPanijOje

PASAULIO L IE TUVIų ME TAI

ispanijos kastilijos–la manšos ir mursijos regionai žymūs savo spalvinga istorija ir vi-
same pasaulyje garsėjančiais vynuogynais, alyvuogėmis ir mančego sūrio gamyba. ten įsi-
kūrę ir nemažai lietuvių, todėl kalbiname lietuvos garbės konsulą šiame regione ir ispani-
jos–lietuvos prekybos rūmų prezidentą andre FOrnes (nuotr.). jau dešimtmetį lietuvos 
garbės konsulu pietinėje ispanijos dalyje, albacetės mieste, dirbantis ispanas padeda lie-
tuviams spręsti įvairias problemas, su kuriomis tautiečiai susiduria šioje saulėtoje šalyje. 

Kokios nuotaikos ir kokie 2019 metų planai ispanijos lietuvių bendruomenėje? 
Pirmasis šių metų renginys – fotografijų paroda „Lietuva iš paukščio skrydžio“, kuria vieti-

niams ir Ispanijos lietuviams pristatoma Lietuva ir jos grožis. Šie metai – panašūs ir į praėjusius 
– dažniausiai mes atsakinėjame į lietuvių Ispanijoje užduodamus klausimus, padedame spręsti 
teisines problemas, teikiame pagalbą dokumentų, įsidarbinimo klausimais, sulaukiame apie 100 
įvairių pagalbos skambučių per metus, apie 60 žmonių ateina asmeniškai su turimais klausimais, 

konsultacijomis. Per metus aš ir konsulato 
atstovai aplankome apie �0 įvairių vietinių, 
regioninių renginių Ispanijoje ir tarptautinių 
renginių kitose šalyje, kur atstovaujame Lie-
tuvai. Kiekvienais metais daugiausia dėmesio 
skiriame Vasario 16-osios šventei. Joje sulau-
kiame ir daugiausia svečių. Per Kalėdų vaka-
rienę, per rugsėjo mėnesį  vykstančią mūsų 
regiono šventę, įvairiausius pabuvimus ir 
šventes svečius vaišiname lietuviškais valgiais 
ir gėrimais, pristatome lietuviškas tradicijas. 
Lietuvos šimtmečiui paminėti vyko lietuvių 
bendruomenės Ispanijoje organizuotas Šven-
to Jokūbo kelio ėjimas, o birželį planuojame 
surengti Rasos (El Rocio isp. Rasa) piligriminio 
kelio ėjimą ir Joninių šventę Andalūzijos regi-
one. 

Ispanijoje yra net penki regionai su savo 
lietuvių bendruomenėmis ir garbės konsu-
latais. Mūsų regione, Kastilijos–La Manšos ir 
Mursijos, yra apie �000 registruotų lietuvių. 
Šie du regionai užima tokį pat plotą, kaip 
visa Lietuva. Jau trejus metus iš eilės lietuvių 
bendruomenė šiame regione išlieka stabili, 
o žmonių skaičius nesikeičia. 2009 metais 
Ispanijoje buvo užregistruoti �2 tūkstančiai 
lietuvių, o 2018 metų duomenimis, oficialiai 
šiuose regionuose gyvena apie 30 tūkstančių 
lietuvių. 2007 m. Ispanijoje prasidėjo ekono-
minė krizė, kainos kilo, nedarbas didėjo, daug 
lietuvaičių išvyko į kitas šalis ieškoti geresnio 
gyvenimo. 

Kas naujo Pasaulio lietuvių metais? 
Kadangi, kitaip nei ispanai, lietuviai yra 

individualistai, Pasaulio lietuvių metų paskel-
bimas sujungia mūsų pačių lietuvių bendruo-
menę, skatina dažniau susitikti, susipažinti, 
burtis ir inicijuoti naujus renginius. Ispanai 
dažnai juokiasi, kad lietuvių charakterio 
bruožas – būti užsisklendusiems, bet dabar 
šiuose regionuose gyvenantys lietuviai sten-
giasi mokytis iš ispanų ir daugiau bendrauti 
tarpusavyje. 

Taip pat bendraujame ir su kituose regi-
onuose esančiomis lietuvių bendruomenė-
mis, nuolat ieškome atstovų, aktyvių žmo-
nių. Ispanija – didelė šalis. Tarkime, Galicijos 
regione gyvenantys lietuviai, sumanę atvykti 
į mūsų regioną, turi  įveikti nemažą atstumą 
– mus skiria net 600 kilometrų. Tačiau Jokūbo 
piligriminio kelio metu pamatėme, kad labai 
daug lietuvių iš įvairių Ispanijos vietų nepa-
tingėjo ir susiorganizavo kelionę, pabuvimą 
kartu su kitais Ispanijos nariais. Kiekvienais 

Ant kalvų pastatytas Kastilijos miestas
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diskusija dėl reFerendumO inesa vaigauskienė

Artėjant privalomajam referendumui dėl Lietuvos Respublikos pi-
lietybės išsaugojimo Tauragės bendruomenių namuose surengtas su-
sitikimas su Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovu Ričardu Savicku 
ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto profesoriumi 
dr. Ryšardu Burda (nuotr.). Susitikime diskutuota apie referendumo orga-
nizavimo tvarką, referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 
straipsnio pakeitimo – pilietybės išsaugojimo – socialinius ir ekonominius 
aspektus. Vyko diskusijos, atsakyta į pateiktus klausimus.

Diskutuojant su savivaldos bendruomenės nariais, pažymėta, kad 
referendumu siūloma pakeisti Konstitucijos 12 straipsnį taip, kad pilie-
čiai, išvykę į ES ir NATO erdvės šalis, galėtų išsaugoti pilietybę.

Susitikimo iniciatorių klausta, kaip bus užtikrintos dvigubą pilie-
tybę turinčių asmenų teisės, galimybė dalyvauti valstybės gyvenime, 
kiek sudėtinga atlikti Konstitucijos pakeitimus ir pan.

Kad įvyktų referendumas, pirmiausia reikia, kad žmonės ateitų ir 
balsuotų. Startavus dvigubos pilietybės referendumo viešinimo kam-
panijai, tikimasi, kad žiniasklaidoje, oficialiuose ir naujienų portaluo-
se, socialiniuose tinkluose skelbiama informacija apie referendumą 
paskatins rinkėjus ateiti prie balsadėžių ir pareikšti savo pilietinę po-
ziciją.

„Nebebijokim, lietuviai, gyventi drąsiai. Esame smalsūs, protingi 
– ir tai mus veda į priekį. Ateikim gegužės 12-ąją , išsakykim savo nuo-
monę“, – teigė susitikime dalyvavusi ir  pareikšti savo pilietinę poziciją 
kvietusi Seimo narė Aušrinė Norkienė.

metais aktyvių ir bendrauti norinčių lietuvių 
skaičius visoje Ispanijoje sparčiai didėja. 

Turime Ispanijos lietuvių ir mūsų regionų 
lietuvių „Facebook‘o“ grupę, regioniniame 
laikraštyje bent kartą per kelis mėnesius ra-
šome straipsnius apie Kastilijos–La Manšos ir 
Mursijos regionuose gyvenančius lietuvius, jų 
renginius, pažintinius interviu ispanams apie 
Lietuvą, tautiečių maistą, gamtą ir lankytinas 
vietas. Apie �0 oficialių Ispanijos įstaigų mūsų 
bendruomenės narius kviečia būti Lietuvos 
atstovais įvairiuose renginiuose šiame re-
gione – pristatymuose, svečių sutikimuose, 
parodose, koncertuose ir išvažiuojamuo-
siuose renginiuose.

O kaip su švietimu? 
Lietuvių, taip pat mišriose šeimose gana 

opi mažiems vaikams yra dvikalbystės pro-
blema. Lietuvių kalba – sudėtinga, o moky-
klėlės mūsų regione neturime, nepakanka 
mažų vaikų, kurie mokytųsi lietuvių kalbos. 
Kituose Ispanijos regionuose yra sekmadieni-
nės lietuvių kalbos mokyklos, turinčios dides-
nį vaikų skaičių, savanorių, mokančių kalbos 
ir tradicijų. Mūsų regione yra labai nemažai 
registruotų lietuvių, tačiau aktyvių bendruo-
menės narių skaičius svyruoja tarp �0–�0 
žmonių. Norėtume, kad lietuvių įsitraukimas 
bendruomenės veikloje būtų didesnis. 

Lietuviai mūsų regione yra labai inte-
gravęsi į Ispanijos gyvenimo ritmą. Daugu-
ma žmonių iš Lietuvos yra atvykę dėl mišrių 
santuokų, todėl jiems išmokti kalbą ir tradi-
cijas, pajusti gyvenimo ypatybes yra kur kas 
lengviau. Tai – nedidelis regionas, visi vieni 
kitus žino ir pažįsta, todėl didelių problemų 
dažniausiai nekyla. 

Referendumas dėl dvigubos pilietybės ribų išplėtimo vyks gegu-
žės 12 d. kartu su Lietuvos prezidento rinkimų pirmuoju turu. Piliečių 
ketinama klausti, ar jie sutinka leisti dvigubą pilietybę asmenims, išvy-
kusiems į šalis, atitinkančias „euroatlantinės integracijos kriterijus“.

ar esate užmezgę dialogą su lietuvos savivaldybėmis? 
Kol kas jokių Lietuvos seserinių (susigiminiavusių) miestų neturime, tačiau naudodamiesi 

proga labai kviečiame Lietuvos savivaldybes siūlyti miestus, norime bendrauti ir bendradarbiau-
ti. Kalbamės su kelių miestų savivalda Ispanijoje, norime, kad mūsų regiono sostinėje – Albacetės 
mieste būtų bent keletas gatvių su lietuviškais pavadinimais. 

Ką manote apie dvigubos pilietybės įteisinimą? 
Galima būtų imti Ispanijos pavyzdį. Ši šalis yra įteisinusi dvigubą pilietybę su 2� pasaulio 

šalimis, kur gyvena daugiausia ispanų ir kurios turi draugiškus ryšius su Ispanija. Manome, kad 
dvigubos pilietybės priėmimas labai palengvintų užsienyje gimusių vaikų statusą. Dviguba pilie-
tybė užtikrintų, kad šie vaikai užaugę galėtų palaikyti ryšį su Tėvyne. 

Kaip tapote lietuvos garbės konsulu? 
2002 metais viešėjau Lietuvoje darbo klausimais (A. Fornes – inžinierius, red. past.), susipa-

žinome su tuometiniu Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Ispanijoje Vytautu Dambrava, jis 
pasiūlė tapti garbės konsulu ir reprezentuoti Lietuvą Ispanijoje. Pati pradžia, be jokios abejonės, 
buvo sunki ir komplikuota, didžiosios emigracijos bangos iš Lietuvos, ekonominis sunkmetis pri-
sidėjo prie lietuvių problemų, daug žmonių prašė pagalbos. 

Kastilijos–La Manšos ir Mursijos lietuvių bendruomenė yra atvira ir draugiška, mes esa-
me pasiruošę padėti ir norime bendrauti su visais lietuviais, taip pat visus kviečiame apsilan-
kyti mūsų regione. 

 Kalbino ieva Cataldo

Lietuvos Respublikos garbės konsulas su Kastilijos–La Manšos ir Mursijos regionų lietuvių 
bendruomenių atstovais 
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siekis – teigiamOs PermainOs jOnavOje kristina Lukoševičiūtė 

Balandžio 8 d. jonavoje buvo pristatyta 
trijų politinių partijų suformuota jonavos 
rajono savivaldybės tarybos valdančioji ko-
alicija.

Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietu-
vos socialdemokratų darbo partijos ir Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio išrinkti į Jonavos 
rajono tarybą nariai sutarė prisiimti atsakomy-
bę už Jonavos rajono valdymą 2019–2023 m. 
Valdančiosios koalicijos (ją sudaro 16 tarybos 
narių) tikslas – siekti teigiamų permainų rajone, 
įgyvendinti partijas vienijančias programines 
nuostatas. 

Plati koalicijos 2019–2023 m. veiklos pro-
grama apima dešimt sričių. Tai susisiekimas, 
saugumas keliuose, verslo plėtra, darbo vietų 
steigimas, sportas, laisvalaikis, bendruomenės ir 
kitos.  „Šiandien čia dalyvauja tie, kurie parašais 
patvirtins savo įsipareigojimą sutardami dirbti 
ketverius metus, – sakė naujai išrinktas meras 
Socialdemokratų partijos atstovas Mindaugas 
Sinkevičius. –  Trys partijos, pelniusios gyven-
tojų pasitikėjimą, nutarė sujungti savo jėgas ir 
susiburti į šešiolikos narių komandą.“      

Būsimasis rajono meras padėkojo darbo 
grupei, parengusiai 2019–2023 m. veiklos pro-
gramą, ir pažymėjo, kad iškart po rinkimų ne-

marijamPOlės valdanČiOji dauguma

Balandžio � d. Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės 
skyriaus pirmininkas Povilas Isoda, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos Marijampolės skyriaus pirmininkas Dainius Gaižauskas ir Darbo 
partijos Marijampolės skyriaus pirmininkė Vaida Giraitytė pasirašė ko-
alicijos sutartį (nuotr.). 

Daugumą sudarys 21 tarybos narys, iš kurių 13 socialdemokratų, 
7 žaliųjų ir valstiečių atstovai ir viena Darbo partijos išrinkta tarybos 
narė. Koalicijos partneriai sutarė įgyvendinti visų partnerių 2019–2023 

buvo imtasi formuoti koalicijos, kad procesas vyko be streso, pakankamai laiko skirta programų 
analizei.    

Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovės Alinos Matulevičienės teigimu, koalicijai rūpi visuma, o So-
cialdemokratų darbo partijos atstovė Rita Latviūnienė pabrėžė, kad, rengiant koalicijos 2019–2023 
m. veiklos programą, pirmumas teikiamas darbams, kurie pagerintų Jonavos rajono žmonių gyve-
nimą – darbo sąlygoms, medicinos paslaugoms, infrastruktūrai ir kt.

Sutartį pasirašo (iš kairės) R. Latviūnienė, M. Sinkevičius ir A. Batulevičienė  

metų savivaldybių tarybų rinkimų programose numatytas vienodas 
nuostatas, o visais kitais klausimais jie tarsis remdamiesi geranorišku-
mo, skaidrumo ir teisingumo principais.

„Džiaugiuosi, kad sėkmingai baigėme derybas ir visi kartu sutarė-
me, kad pagrindinės naujosios koalicijos kryptys – darbų tęstinumas ir 
auganti, stiprėjanti Marijampolės savivaldybė, kurioje bus gera dirbti 
ir gyventi visiems. Sudarome plačią koaliciją, kad vyktų tikras darbas, 
o ne politinės peštynės. Kaip ir minėjome rinkimų metu, esame pasi-
ruošę dirbti su visomis partijomis, kurios norės ne žodžiais, o darbais 
prisidėti prie mūsų žmonių gyvenimo gerinimo“, – pasirašant sutartį 
kalbėjo naujasis Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda.

„Gerbiame Marijampolės rinkėjų valią ir norime įgyvendinti savo 
rinkimų programą dirbdami krašto žmonėms. Tai ir buvo dvi priežas-
tys, kodėl pasirinkome eiti į koaliciją. Joje būsime  atsakingi už verslą 
ir investicijas, aplinkosaugą, žemės ūkį, jaunimo klausimus, kultūros 
paveldą. Padarysime viską, kad Marijampolėje visas verslas veiktų vie-
nodomis sąlygomis. Įgyvendindami pranešėjų apsaugą, inicijuosime 
antikorupcinės sistemos įkūrimą savivaldybėje. Tai bus mūsų pirmasis 
darbas. Koalicijoje dirbsime vadovaudamiesi skaidrumo, atskaitingu-
mo visuomenei principais. Esame informavę koalicijos partnerius, kad 
remsime tik šias vertybes atitinkančius sprendimus. Manau, kad ta-
pus koalicijos partneriais klausimus ir žmonių problemas pavyks 
išspręsti daug greičiau, o parlamentinė kontrolė bus efektyvesnė“, 
– kalbėjo D. Gaižauskas. SŽ inf.

„savivaldybių žinių“ feisbuko paskyra – langas pozityvumui!

„savivaldybių žinioms“ jau 22!   
Junkitės ir sekite mus facebook savzinios
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ežerų krašto savivaLdybės: 
mOkytis niekada nevėlu 

inga šidLauskienėGajus stereotipas, kad ES fondų paramos 
lėšų investavimas į viešąją infrastruktūrą, 
gamybos plėtojimą yra svarbesnis ir užtikri-
nantis didesnę finansinę grąžą nei investicija 
į patį žmogų. Tačiau Ežerų krašto savivaldy-
bėse vykdytas projektas akivaizdžiai parodė, 
kad investicija į darbuotojų gebėjimų stipri-
nimą, kolektyvinį ir asmeninį potencialo au-
ginimą, požiūrio keitimą yra ne mažiau svarbi 
ir reikalinga. 

Kai prieš dvejus metus startavo 201�–
2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos ben-
dradarbiavimo per sieną programos remia-
mas projektas „Praktinių mokymų ir renginių 
ciklas, skirtas stiprinti institucijų bendradar-
biavimą ir jų darbuotojų gebėjimus“ (projek-
to akronimas ATVIRA LYDERYSTĖ, angl. OPEN 
LEADERSHIP), požiūris į prasidedančius LEAN 
(paslaugų kokybės gerinimo metodo diegi-
mo sistema) mokymus buvo labai atsargus. 
Daugelio  savivaldybių vadovų ir darbuotojų 
galvose sukosi mintis, kad ateinant LEAN pra-
sidės etatų mažinimas ir kardinalūs struktūri-
niai pokyčiai. 

Šį mėnesį projektas baigiasi, bet akivaiz-
du, kad viešojo sektoriaus darbuotojų susi-
pažinimo su nauja jiems vadybos sistema 
rezultatas yra sustiprėjusios savivaldybių 
administracijų komandos, išbandyti darbo 
tarpinstitucinėse grupėse metodai, įsivertin-
ta klientų aptarnavimo kokybė ir rasti veiklos 
tobulinimo sprendimai – kaip mažesnėmis 
sąnaudomis pasiekti geresnį rezultatą. 

Projekto tikslai – stiprinti tarptautinį ir 
regioninį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 
didinti savivaldybių administracijų ir joms 
pavaldžių įstaigų darbuotojų gebėjimus, kelti 
klientų aptarnavimo kokybę – buvo pasiekti 
pasitelkiant tokius darbo su tikslinėmis gru-
pėmis metodus, kaip mokymų, seminarų, 
darbo grupių, konferencijų organizavimas.

Įgyvendinant projektą Lietuvoje ir Latvi-
joje įvyko 1120 valandų konsultacijų vadybos, 
teisės, investicijų ir LEAN priemonių taikymo 
temoms nagrinėti. Ežerų krašto savivaldybė-
se surengti �9 seminarai klientams teikiamų 
paslaugų temomis ir �6 mokymų ciklo „Įkve-
piančios lyderystės ir efektyvaus organizacijų 
valdymo“ seminarai, kuriuose kalbėta apie 
efektyvų projektų valdymą, komandinį dar-
bą, streso ir konfliktų valdymą ir kitas aktua-
lias temas taikant LEAN metodologiją. Viena 
pagrindinių seminarų lektorių, sertifikuota, 
ilgametę patirtį turinti vadybos konsultantė, 

psichologė  Jolanta Nėjutė, jau per pirmą susitikimą atkreipė visų dėmesį, kad 70 proc. įmonės 
klimato priklauso nuo tiesioginio vadovo vadovavimo stiliaus, o geras klimatas  pagerina 30 
proc. organizacijos rezultatų. 

Didelės sėkmės susilaukė didieji projekto renginiai. Vienas jų – 2018 m. birželį Utenoje 
vykusi praktinė konferencija „Inovatyvi vietos savivalda: susitelkimas ties paslaugų kokybe ir 
efektyvumu“. Joje dalyvavo 19� dalyviai. Kitas renginys – 2017 m. rudenį Anykščiuose vykusi 
tarptautinė konferencija „Inovatyvūs ir efektyvūs vietos savivaldos veiklos metodai ir būdai“. 
Ji subūrė per 1�0 savivaldybių administracijų darbuotojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. 
Konferencijose daug dėmesio buvo skirta savivaldybių ir rajonų naujam įvaizdžiui, paslaugų 
kokybės gerinimui, naujiems darbo organizavimo metodams pristatyti. Renginiuose savo pa-
tirtimi dalijosi Alytaus, Birštono, Kauno savivaldybių, Daugpilio Marko Rothko meno centro, 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, reklamos agentū-
rų ir kitų įstaigų lyderiai.

Greitai besikeičiančiame pasaulyje nėra lengva išlikti inovatyviems ir greitai persiorientuo-
ti į besikeičiančius klientų poreikius. Todėl įvaizdžio mokymai, skirti turizmo informacijos cen-
trų darbuotojams ir administracijų viešųjų ryšių atstovams, buvo aktualūs ir naudingi. Mokymų 
tikslas išties labai praktiškas: išmokti ir naudoti įvairias viešinimo priemonių galimybes (Face-
book.com, svetainių tvarkymas, dizainas, Google Ads ir pan.). Šie mokymai suteikė daug trūks-
tamų įgūdžių, kuriuos dalyviai palaipsniui pritaikė atstovaujamų įstaigų įvaizdžiui formuoti: 
tiek socialinių tinklų pranešimuose, tiek svetainių dizaine. 

Stipri lektorių komanda ne tik supažindino su pažangiais vadybos sprendimais, bet ir mo-
tyvavo dalyvius komandiniam darbui, kūrybiškam požiūriui, nuolatinio tobulėjimo siekimui. 
Tarp projekto rezultatų Lietuvoje galima vardyti ir kitus mokymus teisės, emigracijos mažini-
mo, informacinių technologijų ir kitomis temomis. O įgyvendinus kultūros ir turizmo darbo 
grupių susitikimus vietiniu ir regioniniu lygmeniu, bendradarbiavimą su Latvijos savivaldy-
bėmis ypač sustiprino aštuoni tarptautiniai darbo grupių susitikimai, kuriuose buvo siekiama 
sukurti turistui patrauklų, prestižinį regioną. 

Kai kuriais projekto pasiekimais norime sudominti ir pasidalyti su visomis Lietuvos savival-
dybėmis. Visų pirma tai kartu su projekto konsultantais Ignalinos rajono socialinių paslaugų 
centro darbuotojų parengtu leidiniu „Aptarnavimo ir paslaugų tiekimo standartas“ – pirmu 
iš žingsnių link centro aptarnavimo kultūros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Šiame 
dokumente surašytos centro darbuotojų vertybės, aptarnavimo principai, kriterijai išvaizdai, 
elgesio modeliai bendravimui su klientais tiek centre, tiek paslaugų gavėjų namuose. Taip pat 

Latgalės planavimo regiono ir VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro“ atstovės pasirengusios 
dalytis įgytomis žiniomis
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mero pusryčiuose – Padėka šviesiausiems
justė baLytaitėBalandžio � d. beveik aštuonios dešimtys Lazdijų rajono mokinių ir 

mokytojų susirinko į savivaldybės posėdžių salėje vykusius tradicinius 
Mero pusryčius. Toks gražus būrys – tai šių mokslo metų vasario mė-
nesio įvairių konkursų ir olimpiadų vietinių turų pirmų vietų laimėtojai, 
regiono ir šalies olimpiadų, konkursų, varžybų prizinių vietų nugalėtojai 
ir juos ruošę mokytojai.

Renginio dalyvius pasveikino ir atminimo dovanas tradiciškai įteikė 
Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, pažymėdamas, kad būtent dėl 
visų bendro ir nuoširdaus darbo ir noro tobulėti Lazdijų rajono savival-
dybė šalyje buvo pripažinta Šviesiausia savivaldybe, o joje įdiegta ir pui-
kiai funkcionuojanti elektroninė dokumentų valdymo sistema yra viena 
pažangiausių šalyje.

Gražių žodžių susirinkusiems negailėjo Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kazlauskienė. Ji sakė, kad kiekvie-
nas dalyvaujantis įvairiose olimpiadose ir konkursuose yra pasiruošęs 
priimti iššūkį, kurį įveikęs gali didžiuotis savimi, nes kaskart paaugo 
savo žiniomis, patobulėjo. Taip pat buvo padėkota merui už nuolatinį 
palaikymą ir skiriamą ypatingą dėmesį rajono švietimui, pasidžiaugta 
kūrybingais mokytojais, kurie suranda įvairių būdų, kaip mokinius su-
dominti ir motyvuoti.

Šį kartą Mero pusryčiuose dalyvavo Lietuvos mokinių istorijos, lie-
tuvių kalbos ir literatūros, dailės, technologijų, etninės kultūros olimpi-
adų pirmųjų vietų laimėtojai, konkurso „Ugniagesio profesija – tai pa-

šaukimas“, Lietuvos jaunųjų pianistų konkurso „Etiudas ir ne tik“, vaikų 
ir jaunimo teatrų šventės-apžiūros „Šimtakojis“, liaudies dailės konkurso 
„Sidabro vainikėlis“ ir liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ 
nugalėtojai.

Pastarojo konkurso laureatai – Lazdijų kultūros centro tradicinė 
vaikų kapela „Anūkuciai“ ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimoky-
klinio ugdymo skyriaus ugdytinis Naglis Jasinskas susirinkusiems atliko 
nuotaikingus meninius kūrinius. Tradiciškai renginys pasibaigė pusry-
čiaujant ir prie arbatos puodelio dalijantis patirtais įspūdžiais aptariant 
ateities planus.

aprašytos galimos probleminės situacijos ir 
jų sprendimo būdai. Leidinys – lyg vadovas 
tiek naujai ateinantiems darbuotojams, tiek 
savikontrolei ir kasdieninei pagalbai jau dir-
bantiems. 

Zarasų rajono savivaldybė taip pat neša 
gerąją žinią – siekdama efektyvių pokyčių 
aktyviausia Zarasų rajono savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojų grupė, padedama 
konsultantų Jolantos Nėjutės ir Ario Lencevi-
čiaus, pasirinko inovatyvios LEAN vadybos ir 
valdymo įrankių sistemos požiūrio ir metodų 
panaudojimą gerinant įstaigos veiklą. Pro-
jekto veiklų metu buvo sėkmingai peržvelgti 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
teikiamų administracinių paslaugų srautai, 
apimtys. Siekiant aktyviai tobulinti ir greitin-
ti gyventojų aptarnavimo paslaugų teikimą, 
mažinti administracinę naštą piliečiams ir 
ūkio subjektams, pakeisti ir vis keičiami pri-
imti teisės aktai. Pateikti pasiūlymai dėl teisės 
aktų tobulinimo Lietuvos savivaldybių asoci-
acijai. Šios savivaldybės administracijoje pra-
dėta diegti KAIZEN–LEAN sistemos dalis įstai-
gos veiklai tobulinti. Gauti ir įvertinti pirmieji 
pasiūlymai, kurie jau ir pradėti įgyvendinti.

Kovo 28 d. baigiamojoje projekto kon-
ferencijoje Latvijos Livanų miestelyje šiltų 
plojimų sulaukė Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Teritorijų planavimo skyriaus 
vedėjo Vaclovo Stankevičiaus perskaitytas 
pranešimas „Teikiamų paslaugų „vieno lange-
lio“ principu gerinimas LEAN metodais Zarasų 
rajono savivaldybės administracijoje“. Lekto-
rius išsamiai pateikė informaciją apie įveiktus 
sunkumus, pasiektus ir siekiamus rezultatus, 
įvykusius pokyčius įstaigoje. 

Baigiamoji konferencija savivaldybių at-

stovams buvo puiki proga pasidalyti rezultatais, išgirsti pritarimo, palaikymo žodžius iš kai-
myninių savivaldybių – kolegų sudėtingame LEAN kelyje. Juk daugeliu panašių rezultatų gali 
pasigirti ir projekte dalyvavusios Latvijos savivaldybės, kuriose LEAN žingsnis po žingsnio taip 
pat bando atrasti savo vietą. 

Projekto pagrindinis partneris – VšĮ „Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato biuras“ kartu 
su partneriu „Latgalės planavimo regionas“ džiaugiasi pasiektais rezultatais ir yra pasirengę 
dalytis su kitais siekiančiais įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus. 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. 2014–2020 m. 
Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie 
darnaus programos teritorijos vystymosi, padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga 
vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Programos tinklalapis internete: www.latlit.eu. Oficialus ES 
tinklalapis: www.europa.eu. Visas projekto biudžetas – per 380 tūkst. eurų. Iš jų – bendrasis 
Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 325 267.50 euro. 

Daugiau informacijos teiraukitės biuro tinklalapyje 
www.inppregion.lt/ekbiuras esančiais kontaktais.

Konferencijos anykščiuose akimirka 


