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Mindaugui Sinkevičiui 
„apšilimas“ 

nereikalingas
Balandžio �� d. prisiekė naujieji Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai ir inauguruotas me-

ras Mindaugas Sinkevičius. Rajono taryboje dirbs Lietuvos socialdemokratų partijos (�2), Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos (3), visuomeninio rinkimų komiteto „Su Sinkevičiumi ir Osausku“ (3), 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (2), Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (2), 
Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (2) ir Darbo partijos (�) atstovai.

Vyriausia tarybos narė Marijona Širvelienė, gimusi �950 m., o jauniausias – Žilvinas Galimovas, 
gimęs �996 m. Koaliciją sudaro Lietuvos socialdemokratų, Lietuvos socialdemokratų darbo partijų 
ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio atstovai.

Tarybą, merą sveikino Vyriausybės atstovė Irena Ričkuvienė, Seimo Ekonomikos komiteto pir-
mininkas Rimantas Sinkevičius, Jonavos dekanato dekanas Virginijus Birjotas, Jonavos rajono poli-
cijos komisariato viršininkas Šarūnas Martinkėnas, Ruklos įgulos vadų sveikinimus perdavė Jonušo 
Radvilos mokomojo pulko vadas plk. ltn. Ričardas Dumbliauskas, įmonių, įstaigų vadovai, kt.        

Pasibaigus savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, iš rajono savivaldybės administracijos direk-
toriaus pareigų atleistas Valdas Majauskas ir direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė. Iki bus 
paskirtas rajono savivaldybės administracijos direktorius, Valdui Majauskui pavesta eiti direktoriaus 
pareigas. Mero pavaduotoju slaptu balsavimu išrinktas Eugenijus Sabutis.  

„ką gi, startas  duotas. pirmyn į darbus!“ – pabrėžia Jonavos rajono meras mindaugas 
sinkevičius (nuotr.). Jį kalbinome ką tik prisiekus.

 
Gerbiamas mere, kokios mintys aplankė prisiekiant?
 Nors prisiekiau ne pirmą kartą, tai buvo antra kaip tiesiogiai išrinkto mero priesaika. Be to, pri-

siekiau ir prieš pradėdamas dirbti ūkio ministru. Rajono rinkėjai išreiškė man ir Lietuvos socialde-
mokratų sąrašui labai didelį pasitikėjimą. Esu išrinktas per pirmąjį rinkimų turą. Už mane balsavo 
daugiau kaip 57 procentai rajono rinkėjų. Jie socialdemokratų sąrašui suteikė �2 mandatų.  Tai rodo, 
kad rajono gyventojai turi labai didelių lūkesčių. Ir, be abejo, jie nenori laukti ketverių metų. Jie nori, 
kad rinkimų pažadai būtų pildomi jau šiais metais.  Ir kuo greičiau. 

Džiaugiuosi, kad man nereikės daryti „apšilimo“, nes darbas pažįstamas. Įprasta, kad visiškai 
naujai išrinktam merui reikia ir darbą suprasti, ir kolektyvą pažinti, ir su savivaldybės veikla, vykdo-
mais projektais susipažinti. 

Turima mero darbo patirtis, manau, yra gerai, ir esu pasirengęs visa jėga startuoti jau nuo šios 
dienos. Turiu planų, ką reikia aplankyti sostinėje ir išdėstyti savivaldybės lūkesčius. Esu pasirengęs 
nuo pirmos dienos daryti tuos darbus, kuriuos esame įsipareigoję.

 Pirmame tarybos posėdyje trumpai pristatėte koalicijos programą. Į ką labiausiai orien-
tuojatės?

Koalicijos programa susideda iš dviejų stambių sričių. Viena dalis – visuomeninės paskirties  
infrastruktūra. Kad ir kas tai būtų – keliai, takai, dviračių ir bėgimo takeliai, stadionas, baseinas, mo-
kyklų šiltinimas, įvairios aikštelės, viešosios erdvės ir kiti darbai. Šiai sričiai skirta apie 70 procentų 
programos. Ir tai natūralu, nes dažniausi žmonių klausimai – kada bus išasfaltuotas kelias, apšviesta 
gatvė, kada bus galima į namo kiemą išvesti vaiką pažaisti?

Kita programos dalis – Jonavos rajono ekonominio gyvybingumo skatinimas.  Ir Jonavos rajone 

matome visas nemalonias tendencijas, kokios 
yra visoje Lietuvoje. Per pastarąjį dešimtmetį 
Jonavos miestas netenka beveik 9 tūkstančių 
gyventojų. Puikiai suprantame, kad ne vien so-
cialinė infrastruktūra sulaiko žmones. Žinoma, 
gerai turėti baseiną, stadioną, taką, bet žmogui 
reikalinga galimybė dirbti ir užsidirbti, gauti pa-
jamas, leidžiančias išlaikyti savo šeimą. 

Koalicija sieksime, kad Jonavoje kurtųsi dar-
bo vietos. Vienas tokių žingsnių – imsimės žy-
gių, kad Jonavoje atsirastų laisvoji ekonominė 
zona arba jos filialas. Lygiagrečiai peržiūrėsime 
verslo skatinimo programą. Suprantu, savival-
dybė nepaskatinsime stambaus verslo, bet mes 
skatinsime smulkųjį ir vidutinį verslą. Manome, 
kad rajone esančias profesines mokyklas baigę 
specialistai galėtų dirbti rajono įmonėse ar vykti 
užsidirbti į Kauno laisvąją ekonominę zoną, o 
nebūtų ruošiami tik barmenai, floristai ir kiti vė-
liau emigruojantys.

Kas nutiktų Jonavai, jei bankrutuotų 
„Achema“?

 Dar dirbdamas ūkio ministru, paprašiau 
ministerijos specialistų pasižiūrėti, ar Jonava 
nėra monoindustrinis miestas. Įvertinant, kiek 
žmonių dirba vienoje verslovėje, mano nuosta-
bai, Jonava Lietuvos kontekste yra ��–�2  vieto-
je. „Achemoje“ ir su „Achema“ susijusiose įmo-
nių grupėse  dirba iki 20 proc. rajono darbingo 
amžiaus žmonių. Tad sakyti, kad Jonava labai 
glaudžiai susijusi su viena verslove, negalime, 
bet jei „Achemoje“ nutrūktų gamyba ar ištiktų 
kiti sumišimai, be abejo, tai turėtų didžiulį po-
veikį. Todėl mes norime išskaidyti riziką, kad ne-
būtume vieno darbdavio rajonas. Norime, kad 
rajone būtų daugiau darbdavių. Žinoma, mes 
norime, kad „Achemai“ sektųsi, kad įmonė kles-
tėtų ir kad joje dirbtų mūsų rajono žmonės, kad 
jų uždarbiai didėtų, bet kad kurtųsi ir naujos, 
po keliasdešimt ar šimtą žmonių įdarbinančios 
įmonės, kurios būtų potenciali atsvara ir krizės 
atveju amortizuotų grėsmes.

 Kiek savivaldybė yra pasirengusi pri-
traukti investuotojus?

Jei būčiau pirmą kartą išrinktas, galbūt į 
viską žiūrėčiau per rožinius akinius, dabar esu 
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jau dirbęs ir meru, ir ūkio ministru, todėl į vis-
ką žiūriu realiau. Jonava esame už 30 kilometrų 
nuo Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ), 
kuri sėkmingai vystosi ir auga. Šios zonos patogi 
geografinė padėtis. Šalia oro uostas, autostrada 
Vilnius–Klaipėda, geležinkelis. Ne tiek toli yra ir 
Kėdainių LEZ. Ir dabar įtikinti Vyriausybę, kad 
tame trikampyje reikalinga dar viena laisvoji 
ekonominė zona, yra gana sudėtinga. Žinau, 
kad Kauno LEZ planuoja plėstis, ir ta plėtra gali 
būti kitoje savivaldybėje, esančioje netoli Kau-
no. Turime ambicijų pakviesti į Jonavą.

Rajono savivaldybė turi keletą suformuotų 
sklypų, kurie tiktų nedidelei iki kelių šimtų dar-
buotojų įmonei. Taigi investuotojams esame 
pasirengę, tačiau turime suprasti ir kitą dalyką. 
Kai investuotojai turi galimybę pasirinkti Kauną, 
kur yra LEZ ir lengvatinė mokestinė sistema, ir 
Jonavą be mokestinių lengvatų, sentimentų 
mažai. Investuotojų pritraukimas reikalaus kan-
trybės, išmanumo ir kūrybingumo. Vien pasaky-
ti, kad savivaldybė laukia verslo, neužtenka. 

Daug kalbama apie regionų plėtrą. Ko ti-
kitės iš centrinės valdžios?

Tikiuosi ne tiktai daug kalbų, daug kūrinių, 
kurie vadinasi baltosiomis knygomis ar pana-
šiai, tikiuosi realių veiksmų. Iki šiol nėra aišku, 
kokios Kauno regiono perspektyvos. Kas bus 
plėtojama mūsų regione? 

Kitas dalykas, noriu žinoti, kaip valstybė, iš-

leidusi gražias gaires, finansuos tų sumanymų įgyvendinimą. Kol kas Lietuvoje girdžiu diskusiją: ar 
yra Lietuvoje regioninė politika, ar jos nėra? Kažkas sako, kad ji yra, kiti – kad nėra, bet regionai ir yra 
Lietuva. Nenoriu sutikti su tais, kurie teigia, kad Lietuva – tik trys didieji miestai – Vilnius, Kaunas ir 
Klaipėda. Nuo kalbėjimo mes turėtume eiti prie konkrečių priemonių ir konkrečių darbų, su aiškiu 
įsipareigojimu, kas finansuos regionų plėtrą ar konversiją. Savivalda pati iš savęs nėra pajėgi inves-
tuoti į rimtus pokyčius ir transformacijas. Mums reikia ne tik gairių, bet ir aiškios vizijos ir aiškios Kau-
no regiono vizijos, paremtos finansavimo šaltiniais ir ekonomine logika. Žinodami, į ką orientuojasi 
Kauno regionas, mes Jonavoje irgi peržiūrėsime savo strategiją.

Gerai žinote, kiek laiko tenka atiduoti mero darbui. Ši kadencija nuo ankstesnės skirsis  
šiek tiek, nes jau sukurta šeima ir jai reikės skirti dalį laiko ir dėmesio. Ar beliks laiko savo 
pomėgiams?

Manau, savo pomėgių neapleisiu. Juk toliau bus įrenginėjami dviračių takai, kuriais bėgios ne 
tik Jonavos svečiai, jonaviečiai, bet ir meras. Ir nuotoliai bus vis ilgesni, nes įrenginėjami nauji takai. 
Atsiras ir naujos, dar nepatirtos pareigos, nes liepos mėnesį laukia šeimos pagausėjimas. Tikiuosi, 
pavyks viską suderinti.

O dar esate Lietuvos aeroklubo prezidentas?
Sutarėme, kad eisiu tas visuomenines pareigas, nors jos atima nemažai laiko. 
O kada beskraidote?
Aš neskraidau, sprendžiu labai žemiškus dalykus, nes aviatoriai turi labai daug žemiškų klausi-

mų. Stengiuosi būti jų advokatas žemėje.
Kalbino Justė Brigė

nuo kaLbų prie darbų. premJero vizitas JonavoJe
kriStina LukoševičiūtėBalandžio�8 d. Jonavos rajono savivaldybėje lankėsi ministras pirmi-

ninkas Saulius Skvernelis. Premjero delegaciją sutiko rajono meras Min-
daugas Sinkevičius, mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, administra-
cijos direktorius Valdas Majauskas. Susitikime dalyvavo ir kalbėjo Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. 

Susitikime su rajono tarybos nariais, administracijos darbuotojais, ži-
niasklaida gvildentos aktualios Jonavai problemos. Meras M. Sinkevičius 
pabrėžė du klausimus: pietrytinis aplinkkelis ir laisvosios ekonominės zo-
nos teritorijos Jonavos rajono savivaldybės ribose.    

Parengtas vaizdo reportažas apie piko metu susidarančias spūstis ties 
žiedine Plento g. sankryža buvo kur kas informatyvesnis ir įtaigesnis, nei 
apie tai būtų tik pakalbėta. Meras, sakydamas, kad nuo spūsčių kenčia 
ne tik jonaviečiai, bet ir važiuojantieji į Ukmergę, Zarasus, Daugpilį, pri-
minė, kad aplinkkelio „istorijai“ jau daugiau nei dešimt metų. Investuota į 
projektus, išpirkta žemė, tad labai norėtųsi, kad pagaliau prasidėtų realūs 
darbai. Juolab kad Rukloje yra dislokuotos karinės pajėgos, kurioms susi-
siekimas irgi labai svarbus.

Premjeras apgailestavo, kad M. Sinkevičius pasirinko tarnauti Jonavai, 
o ne liko jo Vyriausybėje. Prabilęs apie pietrytinį aplinkkelį, panoro išgirsti 
argumentus, kodėl projektas neįgyvendintas, ir pritarė rajono merui, kad 
aplinkkelis yra labai svarbus užtikrinant karinį mobilumą. 

Susitikime dalyvavęs Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) 
direktorius Vitalijus Andrejevas pripažino, kad darbai turėjo būti atlikti iki 
20�5 metų, tačiau kol kas pietrytiniam aplinkkeliui nėra parengtas techni-
nis projektas. Svarstomi keli variantai, vienas jų – tunelinis pravažiavimas, 
kurio vertė būtų �7 mln. eurų, kitas – aplinkkelio statyba, kainuosianti 
28,6 mln. Pasak V. Andrejevo, šiuo metu svarbiausia yra priimti teisingą 
sprendimą. 

Premjeras buvo konkretus:  „Kada turėsite galutinius paskaičiavimus?“ 
LAKD vadovo tvirtinimu, tą galima būtų atlikti per keturis mėnesius. Kon-
kretumo norėjo ir meras M. Sinkevičius, o S. Skvernelis pabrėžė, kad Vy-
riausybė lauks iš LAKD galutinio alternatyvų vertinimo, ir svarbiausia, kad 

pasirinktas variantas padėtų išspręsti problemą.   
Meras kalbėjo ir apie savivaldybei ne mažiau svarbią temą „Jonava 

– perspektyvi vieta laisvajai ekonominei zonai“. Paminėjęs, kad miestas 
turi ilgametes inžinerinės pramonės tradicijas, meras glaustai išdėstė, 
kuo mūsų rajonas gali būti patrauklus investuotojams, kad, be chemijos 
pramonės, išvystyta miškininkystė, baldų gamyba, kt. Taip pat išskirta, kas 
reikalinga LEZ‘ui Jonavoje: pasiūlymas Ekonomikos ir inovacijų ministeri-
jai dėl teritorijos, Vyriausybės nutarimas dėl Kauno LEZ ribų nustatymo, 
žemės išpirkimo procedūros, žemės perdavimas operatoriui, kad galėtų 
kurtis investuotojai.       

Premjeras pasiūlė pagalvoti apie galimybę tapti Kauno LEZ dalimi. 
Vėliau spaudos konferencijoje S. Skvernelis atsakė į žurnalistų klausimus 
ir vėl patikino dėsiąs visas pastangas, kad dar šiemet būtų svarstoma ir 
daroma sprendžiant transporto spūsčių problemą žiedinėje sankryžoje 
Plento gatvėje.    

Premjeras (dešinėje) su rajono vadovais apžiūrėjo Lietavos stadioną, 
savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą stadiono re-
konstrukciją; susitiko su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jona-
vos filialo verslo atstovais, o vakare – su rajono gyventojais. 
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ignaLinoS rajonui vadovaus socialdemokratas 
Lina kovaLevSkienėPirmajame iškilmingame Ignalinos rajono 

20�9–2023 m. kadencijos tarybos posėdyje pri-
siekė 9 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos na-
riai, 7  Lietuvos socialdemokratų, 2 Darbo par-
tijos, 2 koalicijos „Petys į petį vardan Ignalinos 
krašto!“ nariai ir � partijos Tvarka ir teisingumas 
narys. Po priesaikos posėdį pradėjęs Ignalinos 
rajono  rinkimų komisijos pirmininkas Artūras 
Česliokas pirmininkavimą perdavė savivaldy-
bės merui Justui Rasikui. Jam buvo uždėtos 
mero regalijos, įteiktos gėlės. „Dėkoju visiems, 
kurie mane išrinko, sveikino, tikiuosi sulaukti iš 
gyventojų prasmingų patarimų, kuriuos mes, 
tikiuosi, visi girdėsim ir surasim sutarimą tarp 
skirtingų partijų narių dirbdami kartu dėl Ignali-
nos ateities“, – kalbėjo meras J. Rasikas. 

J. Rasikas (gim. �983-09-08) – vienas jau-
niausių Lietuvos merų. 20�6 m. jis buvo išrink-
tas Lietuvos socialdemokratų partijos Ignalinos 
rajono skyriaus pirmininko pavaduotoju, nuo 
20�7 m. – Ignalinos rajono skyriaus pirmininku. 
Baigęs Vilniaus kooperacijos kolegiją, yra dirbęs 
Ignalinos atominėje elektrinėje. 

Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė 
Kristina Nakutytė naujajai tarybai linkėjo dar-
naus darbo, gerų sprendimų  ir sutarimo. Igna-
linos rajono garbės pilietis signataras  Česlovas 
Juršėnas kvietė visus tarybos narius kartu su-
tartinai dirbti Ignalinos kraštui ir jo žmonėms, 

nes tik esant sutarimui galima pasiekti gerų rezultatų. „Tam tikras etapas baigėsi, prasideda naujas, 
atsakingas. Noriu palinkėti ir vieniems, ir kitiems sėkmingo ir sąžiningo darbo, kalbėti ir daryti tai, 
kas reikalinga Ignalinai, kuri mums visiems yra labai brangi. Taip pat naudodamasis proga noriu 
padėkoti ankstesnei vadovybei ir merui Henrikui Šiaudiniui už ilgametį darbą Ignalinos ir Lietuvos 
labui“, – sakė Č. Juršėnas. 

Tarybos posėdyje buvo atleisti savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas ir direk-
toriaus pavaduotojas Donatas Mačys.  Laikinai eiti savivaldybės administracijos direktoriaus parei-
gas pavesta  D. Mačiui. Meras J. Rasikas į vicemero pareigas pasiūlė tarybos narį Manfredą Žymantą. 
Jis turi gydytojo išsilavinimą, yra buvęs Seimo nariu, Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų 
tarybos pirmininku, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos direktoriumi. Vicemeras kuruos sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos sritis. Po 
slapto balsavimo (�2 balsavo už, 9 prieš) mero pavaduotoju paskirtas M. Žymantas. Šias pareigas jis 
pradės eiti nuo balandžio 30 dienos. 

suformuota koaliciJa buS viena pLačiauSių 
SoStinėje per paStaruoSiuS 30 MetųBalandžio �� d. Vilniaus miesto savivaldy-

bėje oficialiai suformuota nauja valdančioji ko-
alicija, kurią sudarys keturios politinės jėgos: �7 
vietų ir mero postą rinkimuose iškovojęs komi-
tetas „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!“, 9 vietas 
laimėję Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai (TS-LKD), 6 vietas turinti Lenkų rin-
kimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščio-
niškų šeimų sąjunga“ ir 5 vietas – Darbo partija. 
Suformuota koalicija bus viena plačiausių sosti-
nėje per pastaruosius 30 metų – ją sudarys 38 
politikai iš 5� narį turinčios sostinės tarybos.

Naujosios valdančiosios daugumos partne-
riai pasirašė koalicinį susitarimą, taip pat patvir-
tino bendradarbiavimo principus ir planuojamų 
koalicijos darbų programą. „Rinkėjų išreikštas 
pasitikėjimas manimi ir mūsų komitetu sukūrė 
pagrindą, ant kurio buvo formuojama naujoji 
koalicija – buvusios kadencijos darbų tęstinu-
mas ir naujai suformuotos ambicijos Vilniui. 
Ketveri metai – ilgas laikas bet kuriai politinei 
sąjungai, bet esu tikras, kad turime itin palan-
kias galimybes, gerą startinę poziciją, sukauptą 
patirtį ir svarbiausia – dar didesnį norą Vilnių 
paversti dar puikesniu miestu, įgyvendinant 
istorinės reikšmės projektus“, – sakė Vilniaus 
meras Remigijus Šimašius.

Tarp svarbiausių koalicijos programoje 
numatytų darbų – pirmenybė švietimo sričiai, 

susisiekimo gerinimas mieste, miegamųjų rajonų pavertimas gyvenamaisiais, sutvarkant senąją ir 
įrengiant naują infrastruktūrą, Stoties rajono virsmo į pietinį miesto centrą inicijavimas, Vilniaus pa-
trauklumo didinimas turistams ir investuotojams, šilumos kainų sumažinimas, kūrybiškumo mieste 
skatinimas ir kiti darbai.

Koalicijos partneriai taip pat sutarė dėl kandidatų į tris mero pavaduotojus. Frakcijos „Už Vilnių, 
kuriuo didžiuojamės“ atstovas Vytautas Mitalas kuruos švietimą, miesto plėtrą, ūkį, socialinius klau-
simus, kultūros projektus „Vilnius 700“ ir Nacionalinę koncertų salę.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos „Krikščioniška šeimų sąjunga“ frakcijos 
atstovė Edita Tamošiūnaitė, tapusi vicemere, bus atsakinga už asmens sveikatos priežiūrą, ikimoky-
klinį ugdymą, neformalųjį ugdymą (išskyrus sporto ir sveikatinimo neformalųjį ugdymą), kultūrą ir 
saugų miestą. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas Valdas Benkuns-
kas kuruotų sporto ir sveikatingumo, šilumos ir energetikos, atliekų, daugiabučių namų administra-
vimo, vandens ir nuotekų sritis. Balandžio 24 d. Vilniuje rinkosi naujosios kadencijos miesto taryba 
– pirmajame iškilmingame posėdyje savivaldybės tarybos salėje prisiekė 5� rinkimuose išrinktas 
sostinės tarybos narys.

Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.
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Lazdijų rajono SavivaLdybei 
vadovaus ausma miškinienėBalandžio �5 d. įvyko iškilmingas Lazdijų rajono sa-

vivaldybės 9-osios tarybos pirmasis posėdis. Jo metu pri-
siekė 25 naujosios Lazdijų rajono tarybos nariai, tarp jų ir 
naujoji Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinie-
nė (nuotr.).  

Darbą pradėjusi merė A. Miškinienė nuoširdžiai dėko-
jo visiems ja ir jos komanda pasitikėjusiems Lazdijų krašto 
gyventojams. „Džiaugiuosi, kad po atkaklios ir teisingos 
kovos Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai mums pa-
tikėjo šią atsakomybę. Nuo mūsų susitelkimo, bendradar-
biavimo, plataus požiūrio ir gerų ketinimų priklausys šio 
krašto žmonių gerovė. Tikiuosi, kad po šios kadencijos gy-
ventojai galės džiaugtis savo sprendimu ir didžiuosis mūsų 
darbais“, – kalbėjo merė. Už atsakingą ilgametį darbą merė 
dėkojo buvusiam Lazdijų rajono merui Artūrui Margeliui, 
buvusiam mero pavaduotojui Valdui Petrui Mikelioniui, 
buvusiam Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
direktoriui Gintautui Salatkai, direktoriaus pavaduotojui 
Jonui Stankevičiui ir Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų 
komisijos pirmininkei Ramutei Subačienei.

Naujoji Lazdijų rajono merė buvo išrinkta antrajame 
tiesioginių merų rinkimų ture, kuriame už ją balsavo net 
62 proc. rinkimuose dalyvavusių rajono gyventojų.

Po priesaikos merę A. Miškinienę sveikino Seimo na-
rys Zenonas Streikus. Merei ir tarybai sėkmės linkėjo Vy-
riausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė. „Lin-
kiu jums darnos ir susiklausymo, be to, tikiuosi, kad Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos narių, kurie šią pareigą atlieka 

v. Matijošaitis: kauno sėkmės istoriJa tik prasideda
Balandžio �6 d. darbą pradėjo naujai išrinkta Kauno miesto taryba. 

Antrąją kadenciją pradėjo ir pergalę mero rinkimuose iškovojęs Visvaldas 
Matijošaitis.

Po kovo 3 d. vykusių rinkimų paaiškėjo naujosios miesto tarybos 
sudėtis ir miesto meras – juo antrai kadencijai išrinktas visuomeninės or-
ganizacijos „Vieningas Kaunas“ lyderis Visvaldas Matijošaitis. Šio rinkimų 
komiteto atstovams rinkėjai taryboje patikėjo 33 kėdes, 8 – Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovams.

„Į šitą darbą prieš ketverius metus atėjau turėdamas vieną tikslą 
– atgaivinti Kauną. Šiandien Kaunas yra visiškai kitoks miestas nei buvo 
anksčiau. Tvarkingesnis, gražesnis, atsikratęs kompleksų, susigrąžinęs pa-
sitikėjimą savimi ir dideliu greičiu augantis, – inauguracijos ceremonijoje 
kalbėjo V. Matijošaitis. – Pokyčius, kurie pastaraisiais metais įvyko su Kau-
nu, daugelis žmonių vadina sėkmės istorija. O aš juos vadinu gera įžan-
ga arba apšilimu prieš tikrąją sėkmės istoriją, kurią visi kartu pradedame 
šiandien.“

Pirmajame posėdyje naujai išrinkti tarybos nariai ne tik prisiekė dorai 
ir teisingai vykdyti tarybos nario pareigas, bet ir balsavo pirmaisiais klausi-
mais. Taryba paskyrė mero pavaduotojus, kuriais tapo Rasa Šnapštienė ir 
Andrius Palionis. Laikinai vadovauti savivaldybės administracijai paskirtas 
Vilius Šiliauskas.

nebe pirmą kartą, įgyta ir turima patirtis puikiai derės su jaunyste, veržlumu ir entuziaz-
mu“, – sakė ji.  Prie sveikinimų prisidėjo buvęs Lazdijų rajono meras, dabartinės tarybos 
narys A. Margelis. „Linkiu sėkmės, puikaus darbo ir gero bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad 
nuo šios dienos atversime naują baltą gyvenimo puslapį ir Lazdijų kraštas judės tik pir-
myn“, – kalbėjo A. Margelis. Pirmojo posėdžio metu slaptu balsavimu mero pavaduotoju 
išrinktas Audrius Klėjus.   Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus 
vedėjui Kęstučiui Jasiulevičiui pavesta eiti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pareigas, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas savivaldybės admi-
nistracijos direktorius.

„Savivaldybių žinių“ feisbuko paskyra – langas pozityvumui!

„Savivaldybių žinioms“ jau 22!   
Junkitės ir sekite mus facebook savzinios

arnoLdaS bukeLiS

Kauno meras Visvaldas  Matijošaitis pagerbė vyriausią tarybos narę 
Jūratę Eleną Norvaišienę 
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akmenė Savivaldybėje surengtas pasita-
rimas, kuriame daugiausia diskutuota apie 
Akmenės rajono savivaldybėje pradedamą 
įgyvendinti Užimtumo didinimo programos, 
skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo 
paslaugų nedirbantiems ir socialinę para-
mą gaunantiems asmenims, modelį. Rajono 
meras Vitalijus Mitrofanovas pabrėžė, kad 
pirmiausia būtina sudaryti aiškų visų progra-
moje dalyvausiančių žmonių psichologinį 
portretą, kad būtų galima jiems kuo labiau 
pagelbėti, parinkti tinkamiausią darbą, pasiū-
lyti geriausias persikvalifikavimo galimybes. 

alytus Skvere šalia Vilkyškių pieninės firmi-
nės parduotuvės „sutūpė“  bronzinės vove-
rytės. Jas simboliškai atidengė miesto meras 
Nerijus Cesiulis, kadenciją baigęs meras Vy-
tautas Grigaravičius ir „Sodros“ Alytaus sky-
riaus direktorius, Alytaus miesto savivaldybės 
tarybos narys Valerijus Vencius. Bronzines 
pūstauodeges miestelėnams padovanojo 
„Sodros“ Alytaus skyriaus darbuotojai. 

alytaus r. Verslą pradėjusį jaunimą ir jį 
įdarbinusius darbdavius savivaldybė skati-
na pinigine parama. Numatoma mokėti 300 
eurų paramą verslą pradėjusiems rajone de-
klaravusiems savo gyvenamąją vietą jaunuo-
liams iki 25 metų. Gali būti kompensuojamas 
savarankiškos veiklos vykdymas pagal verslo 
liudijimą arba individualios veiklos vykdymo 
pažymą.

ignalina Balandžio �8 d. Ignalinoje lankė-
si Europos Sąjungos komisaras, kandidatas į 
prezidentus Vytenis Povilas Andriukaitis. Kar-
tu su juo atvyko Seimo nariai Juozas Olekas 
ir Algirdas Sysas. Svečius pristatęs savivaldy-
bės meras Justas Rasikas kvietė išklausyti 
jų kalbą, užduoti klausimų, padiskutuoti. 
Susitikime V. Andriukaitis aptarė šiandieni-
nę Lietuvos situaciją, kalbėjo apie socialines  
problemas, didžiulę nelygybę, būtinybę ma-
žinti skurdą, emigraciją, pertvarkyti mokesčių 
ir pensijų sistemas.

Joniškis Balandžio �9 d. rajono meras Vi-
talijus Gailius ir mero pavaduotoja Vaida Ale-
knavičienė su savivaldybės administracijos 
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 
specialistais aptarė skyriaus teikiamas paslau-
gas, statybą leidžiančių dokumentų išdavi-
mo, statybos projektų derinimo, leidimų kirs-
ti medžius išdavimo terminų sutrumpinimo 
galimybes. Pokalbyje daug dėmesio skirta 
Joniškio miesto teritorijoms, kurios numaty-
tos verslui plėtoti.

Jurbarkas Balandžio �6 d. mero Skirman-
to Mockevičiaus kabinete vyko pasitarimas 
su Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro atstovais dėl generolo Jono Žemaičio-
Vytauto metų paminėjimo žygiu, aptartas 
visiems dalyviams patogiausias žygiavimo 
maršrutas, renginio programa ir muzikinės 
stotelės, susitarta dėl parodos įrengimo, žy-
geivių pavaišinimo kareiviška koše.

Žinių ir
IzraelIo ambasadorIus pasveIkIno merą

ElEktrėnai rasa Bartkevičienė

Izraelio ambasadorius Lietuvoje Amiras Maimonas atvyko pasveikinti naujai 20�9–2023 metų 
kadencijai išrinktą Elektrėnų savivaldybės merą Kęstutį Vaitukaitį (kairėje). Ambasadorius merui 
įteikė vieno iškiliausių Izraelio rašytojų Abrahamo B. Yehoshua knygą „Ponas Manis“ ir palinkėjo 
sėkmingos kadencijos. A. Maimonas pasidžiaugė gražiu bendradarbiavimu, savivaldybės kartu 
su Izraelio ambasada vykdomais projektais (mokinių piešinių paroda, mokiniams sudaryta gali-
mybė pasisvečiuoti ir geriau susipažinti su abiejų šalių istorija ir kultūra). Ambasadorius išreiškė 
viltį, kad ir ateityje bus naujų iniciatyvų ir projektų. 

ĮteIktas savIvaldybės garbės ženklas

kElmė Vaida Sutkienė

Balandžio �2 d. rajono meras Vaclovas Andrulis įteikė Johanesui Volfgangui Gėrtei (Johannes 
Wolfgang Gärthe) garbės ženklą už aktyvią ir reikšmingą šviečiamąją veiklą Kelmės rajone, tei-
kiamą finansinę paramą švietimo įstaigoms, tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo plėtojimą ir 
Kelmės vardo garsinimą Europoje. Apdovanojimas įteiktas Vokiečių kalbos šventės metu Kelmės 
kultūros centre. Rajono tarybos sprendimas „Dėl Johaneso Volfgango Gėrtės apdovanojimo sa-
vivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ buvo priimtas sausio pabaigoje.

ŠalIes metų mokytoja – renata burbaItė

PanEVėžyS asta Sarapienė

Panevėžys gali didžiuotis, kad čia vaikus ugdo visoje 
šalyje vertinami pedagogai. Šiemet šalies Metų moky-
toja išrinkta Juozo Balčikonio gimnazijos informacinių 
technologijų mokytoja Renata Burbaitė (nuotr.). Jai ir 
dar penkiems pedagogams balandžio 25 d. Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija oficialiai įteikė 20�8-ųjų 
Metų mokytojo premijas – po 4560 eurų. Metų mokytojo 
premija skiriama už praktinės veiklos nuopelnus, aktyvų 
ir kūrybišką darbą, mokinių laimėjimus, pilietiškumo, 
žmogiškųjų vertybių ugdymą, aktyvų dalyvavimą moky-
klos bendruomenės ir visuomeninėje veikloje. Tai aukš-
čiausias Lietuvos apdovanojimas už mokytojo profesinę 
veiklą. Premija įsteigta 2005 m. 20�3 m. ji skirta ir pane-
vėžietei „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytojai 
Astai Sakalienei.
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kaišiadorys Savivaldybė, siekdama ska-
tinti literatūros klasiko Kaišiadorių krašto 
poeto Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą, sklai-
dą, idėjų tęstinumą ir propagavimą, 2004 m. 
įsteigė Jono Aisčio literatūros premiją. Šiais 
metais premija bus teikiama jau �6-ą kartą. 
Ji skiriama už J. Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir 
sklaidą, už aistiškos lyrizmo dvasios puoselė-
jimą poetinėje kūryboje. Kandidatus premi-
jai gauti gali siūlyti kultūros, meno, mokslo 
ir studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, 
visuomeninės organizacijos, taip pat patys 
kūrinių autoriai.

lazdiJai Prieš 70 metų Kirtiliškės ir Nema-
jūnų kaimų apylinkėse įvyko Lietuvos par-
tizanų kautynės su sovietiniais okupantais 
ir kolaborantais.  Į balandžio �8 d. vykusį 
paminėjimą atvyko rajono merė Ausma Miš-
kinienė, mero pavaduotojas Audrius Klėjus, 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tary-
bos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vy-
tautas Landsbergis, Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos viceprezidentas ir SIA „Global 
BOD Group“ valdybos pirmininkas Vidman-
tas Janulevičius, taip pat Lietuvos partizano, 
žuvusio Kirtiliškės mūšyje, Jono Janulevičiaus  
sūnėnas, kiti garbūs svečiai ir žuvusiųjų parti-
zanų artimieji.

mažeikiai Balandžio �9 d. rajono meras Vi-
dmantas Macevičius ir Seimo narys Kęstutis 
Bartkevičius lankėsi Plinkšių globos namuo-
se. Svečiai globos namų gyventojams nuvežė 
velykinių sveikinimų. Kartu su globos namų 
direktore Birute Vaičkiene apžiūrėjo patalpas, 
įstaigos teritoriją. 

panevėžys Panevėžys – vienas iš trijų 
šalies miestų, kurių darnaus judumo sce-
narijuose iki 2030 m. numatytos labiausiai 
keliavimo įpročius keičiančios, aplinkai 
draugiškiausios judumo priemonės. Atei-
ties miestu Panevėžys su Vilniumi ir Klaipė-
da paskelbtas Darnaus judumo forume. Vi-
soms trims savivaldybėms apdovanojimus 
įteikė susisiekimo ministras Rokas Masiulis. 
Panevėžiui – už aktyvų dalyvavimą dar-
naus judumo iniciatyvose. „Ateities miesto 
apdovanojimas yra savivaldybės ir miesto 
bendruomenių kokybiško bendro darbo 
įvertinimas“, – teigia meras Rytis Račkaus-
kas.

šiauliai Į Šiaulius atvykęs užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius lankėsi žinomoje 
užsienio kapitalo bendrovės „Baltik Vairas“ 
gamykloje, susitiko su Lietuvos ir sąjungi-
ninkų kariais Aviacijos bazėje. Į susitikimą 
su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku 
ministras atvyko... miesto autobusu. Tiesa, 
autobusas ne įprastas, o papuoštas žinomo 
partizano Adolfo Ramanausko-Vanago at-
vaizdu ir citata. Kartu su A. Visocku minis-
tras dalyvavo trumpoje spaudos konferen-
cijoje. Pasidalijęs puikiais vizito Šiauliuose 
įspūdžiais, ministras pabrėžė oro uosto pa-
naudojimo galimybes ne tik karinėms, bet ir 
civilinėms reikmėms.

auk sveIkas Ir protIngas!

ViSaginaS  milda kiškytė

Laikantis gražios tradicijos, balandžio �2 d. buvo 
jau �6-ą kartą pasveikintas ir simboline dovana ap-
dovanotas pirmasis šiais metais Visagine pasaulį iš-
vydęs kūdikis. Mažylis Vitalijus atėjo į Jevgenijos ir 
Valerijaus Giloveinių šeimą sausio 9 d. Tėvai išrinko 
berniukui vardą Vitalijus, kuris kilęs iš lotynų kalbos 
žodžio „vitalis“, reiškiančio „gyvybingas“. Vitalijus 
nuo pat mažų dienų patvirtino savo vardo reikš-
mę – žaismingai šypsojosi ir pozavo žiniasklaidos 
atstovams. Visagino savivaldybės merė Dalia Štrau-
paitė (dešinėje), prieš perduodama mero regalijas, 
nuoširdžiai pasveikino jauną šeimą ir įteikė maža-

skurstantIems IŠdalytI velykInIaI maIsto paketaI

marijamPolė aurelija Baniulaitienė

Didįjį penktadienį labdaros valgykloje maisto 
stokojantiems gyventojams tradiciškai išdalyti 
šventiniai maisto paketai. Saldumynų ir kitų maisto 
produktų paketus kelioms dešimtims vargstančių 
žmonių parengė Mantingos labdaros ir paramos 
fondas. Vykdyti kasdienę labdaros valgyklos veiklą 
– maitinti ateinančiuosius šilta sriuba – Marijam-
polės savivaldybės administracijai, be Mantingos 
labdaros ir paramos fondo, aktyviai padeda Ma-
rijampolės krašto samariečių bendrija. Palinkėti 
šviesių Velykų labdaros valgyklos lankytojams 
prieš perduodant regalijas atvyko Marijampolės 

dangaus takaIs – paskraIdykIme!

ignalina lina kovalevskienė

Savivaldybės administracija spaudai parengė 
nuotraukų albumą „Ignalina dangaus takais“. Kovo 
mėnesį leidykla „Vyzdys“ užbaigė leidybos darbus. 
Dabar knygą galima įsigyti Ignalinos rajono turizmo 
informacijos centre ir parduotuvėje „Liepa“. Ignalinos 
rajono savivaldybė naująjį leidinį naudos reprezen-
tacinėms reikmėms. Albume sudėtos nuotraukos iš 
paukščio skrydžio. Didžiausia padėka – kūrybiškai 
bendradarbiavusiems ir daugiausia nuotraukų patei-
kusiems fotografams Algirdui Panavui, Valdui Martin-

jam visaginiečiui tradicinį sidabrinį šaukštelį su išgraviruota gimimo data, laiku, ūgiu ir svoriu. 
Sveikindama Giloveinių šeimą merė palinkėjo berniukui augti apsuptam meilės ir supratimo, 
sveikam ir protingam ir savo pasiekimais džiuginti tėvelius. 

kui, Vytautui Rafanavičiui, Juozui Navickui. Knygos pristatymas planuojamas gegužės pradžioje, mi-
nint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.  „Ignalinos kraštas garsėja nuostabiais kraštovaizdžiais 
ir darbščiais, kūrybingais žmonėmis.  Ne veltui mūsų simbolis – baltoji vandens lelija. Ji kalba  apie 
tyrą gamtos grožį, švarią aplinką, šviesias mintis ir svajones. Norime, kad Ignalinos grožį pamatytų ir 
įvertintų kuo daugiau žmonių, kad atvyktų pakeliauti po mūsų kraštą ir išsivežtų pačius geriausius 
įspūdžius. Šis nuotraukų albumas pristato gražiausias vietas, kurias gali pamatyti iš paukščio skrydžio. 
Taigi kviečiame pakilti ir pasigrožėti mūsų nuostabaus krašto vaizdais“, – rašoma knygos įžangoje. 
Knygoje pateikiamos vaizduojamų lankomų objektų GPS koordinatės ir išimamas žemėlapis. Tai labai 
patogu keliaujantiems žmonėms.  

savivaldybės merė Irena Lunskienė ir UAB „Mantinga“ valdybos pirmininkas Klemencas Agentas 
(nuotr.). Muzikiniais pasirodymais susirinkusiuosius pasveikino mokyklos-darželio „Želmenėliai“ 
ir „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro vaikai. Gerų švenčių palinkėjo Šv. Vincento Paulie-
čio parapijos klebonas Darius Vasiliauskas. Už rūpinimąsi sunkiai prie visuomenės pritampan-
čiais žmonėmis Mantingos labdaros ir paramos fondo atstovai atsidėkojo Marijampolės krašto 
samariečių bendrijos pirmininkei Loretai Dranžilauskienei, savanorėms Marijai Gelgotienei ir 
Donatai Misiukonienei.
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antrą kartą tiesiogiai išrinktai merei 
regaLijaS įteikė pirMaSiS širvintų MieSto MeraS  

balandžio 15 d. širvintų kultūros centre 
vyko pirmasis 2019–2023 metų kadencijos 
rajono tarybos posėdis, kuriame prisiekė 
antrajai kadencijai tiesiogiai išrinkta merė 
živilė pinskuvienė ir 20 tarybos narių. 

Posėdžiui pirmininkavusi Širvintų rajono 
rinkimų komisijos pirmininkė Jūratė Meškuta-
vičienė informavo, kad Živilė Pinskuvienė mere 
išrinkta pirmojo turo metu surinkusi 72,6� proc. 
balsų nuo  visų galiojančių biuletenių, o naująją 
tarybą sudarys �4 visuomeninio rinkimų ko-
miteto „Živilės Pinskuvienės komanda – už sė-
kmingą Širvintų kraštą“ atstovų,  du mandatus 
turės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lie-
tuvos laisvės sąjunga (liberalai), Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos 
socialdemokratų partija ir Darbo partija turės 
po vieną atstovą. Iš viso šiuose rinkimuose už 
merą balsavo 8353 gyventojai, iš kurių net 6065 
savo balsą atidavė už Ž.  Pinskuvienę.

Šilta ir simboliškai prasminga tarybos posė-
džio akimirka – mero regaliją – pareigos įpras-
minimo simbolį Ž. Pinskuvienei uždėjo pirmasis 
Širvintų miesto meras, Atkurtos Lietuvos šim-
tmečio širvintiškis Stanislovas Sprogis. Tarda-
mas sveikinimo žodį, pirmasis Širvintų miesto 
meras džiaugėsi besikeičiančiu mūsų kraštu ir  
vykdomais didžiuliais darbais,  linkėjo Ž. Pinsku-
vienei ir tarybos nariams stiprybės, sveikatos ir 
sėkmės vykdant pareigas. 

Po simbolinės inauguracijos ceremonijos į 
susirinkusiuosius kreipėsi Ž. Pinskuvienė.  „Atsa-
komybė, pareiga ir pasitikėjimas – trys dalykai, 
kuriuos noriu akcentuoti šiandien, šia ypatinga 
proga, stovėdama prieš jus. Nes būtent tai mane 
vedė į priekį praėjusius ketverius metus, kaip tik 
šie dalykai nulėmė, kad Širvintų rajono žmonės 
jau antrą kartą tiesioginiuose mero rinkimuose 
man suteikė galimybę būti kartu, priimti svar-
bius sprendimus ir toliau vesti visų mūsų my-
limą Širvintų kraštą į sėkmę, – kalbėjo merė. Ž. 
Pinskuvienė ir pažymėjo, kad prisiimdama šią 
atsakomybę kviečia ir visus prisiekusius tarybos 
narius užbaigti tuščias politines kovas, intrigas 

ir prieštaravimus. „Jokie skundai, jokios apkalbos, joks šmeižtas mano pasiryžimui siekti Širvintų 
krašto sėkmės įtakos neturi. Žmonių pasitikėjimui, kaip parodė rinkimų rezultatai – taip pat. Todėl, 
gerbiamieji, tegu Širvintų rajono žmonių išreikšta valia mums – visiems 2� tarybos nariams – būna 
santarvės ir darnaus darbo įstatymas“, – sakė ji, pacitavusi Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą 
Adamkų: „Tik dirbantis žmogus yra orus, linkęs rūpintis visuomenės turtu, tik jis yra moralės verty-
bių išsaugojimo garantas.“ Baigdama savo kalbą, merė padėkojo už išreikštą pasitikėjimą rajono 
žmonėms, savo stipriai komandai, o už supratimą, palaikymą ir kantrybę – posėdyje dalyvavusiems 
jos šeimos nariams. 

Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė, sveikindama 
merę ir tarybos narius, ne tik pasidžiaugė gražėjančiomis Širvintomis, bet ir puikiais širvintiškių 
sportininkų pasiekimais, linkėjo visiems vienybės, gerų, išmintingų sprendimų. Žinoma, po priesai-
kos ceremonijos laukė didžiulis būrys sveikintojų, palinkėjimų, garsių plojimų. Širvintų krašto gar-
bės pilietė Janina Martinaitienė drauge su vyru visiems palinkėjo darnos, o merei –  kuo didžiausios 
sėkmės nelengvame darbe. 

Naujai prisiekusi rajono taryba priėmė svarbius sprendimus dėl vadovų komandos – balsavo už 
vicemero ir administracijos direktoriaus kandidatūras.  

Savivaldybės vadovų komanda bus moteriška ir jaunatviška. Taryba pritarė merės pasiūlytai Ja-
ninos Pažusienės kandidatūrai užimti vicemero pareigas. J. Pažusienė tapo bene jauniausia viceme-
re visoje Lietuvoje.  Pasak merės, pastaruosius trejus metus ši jauna moteris daug laiko skyrė tam, 
kad pažintų Širvintų rajoną, kad susitiktų ir bendrautų su kiekvienu jo žmogumi. Janina Pažusienė 
– jauna, energinga, darbšti ir atsakinga, būsima biomedicinos mokslų daktarė.

Savivaldybės administracijai ir toliau laikinai vadovaus Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.  Kol pra-
dės eiti administracijos direktorės pareigas, ji dar turės įveikti tam tikras biurokratines procedū-
ras. I. Baltušytė-Četrauskienė  buvo išrinkta į tarybą, todėl turės atsisakyti mandato. Kol visa tai bus 
patvirtinta atsakingų institucijų, praeis savaitė kita. 

Prie moteriškos savivaldybės ir administracijos vadovių komandos jau balandžio 26 d. turėtų 
prisidėti ir dabartinė Investicijų skyriaus vedėja Dovilė Audėjūtė, kuri, merės teigimu, yra kompe-
tentinga kandidatė į administracijos direktoriaus pavaduotojo postą.

Širvintų rajono savivaldybės inf.

kvietimas į seminarą
lietuvos savivaldybių asociacija, bendradarbiaudama su lietuvos komunalinių įmonių asociacija (skia), 

š. m. gegužės  9 dieną vilniuje, tolerancijos centre, įsikūrusiame naugarduko g. 10/aguonų g. 2,  rengia seminarą 

„atliekų tvarkymo sektoriaus problemos savivaldybėse ir jų sprendimo būdai“.
seminaro tikslas – analizuojant atliekų tvarkymo sektoriaus problemas, pateikti siūlymus ir rekomendacijas savivaldy-

bėms gamintojų-importuotojų organizacijų savalaikių įsipareigojimų vykdymui.
į seminarą kviečiami savivaldybių administracijų direktoriai, ekologai, savivaldybių specialistai, atsakingi už atliekų 

tvarkymą, komunalinių įmonių atstovai.

išsamiau: agnė kazlauskienė, lsa patarėja aplinkos ir energetikos klausimais, (+370 5) 212 36 14.
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varėnos raJonu rūpinsis 
koaliciJa „MūSų krašto Labui“

rūta averkienė

balandžio 12 d.  įvyko pirmasis varėnos 
rajono tarybos posėdis. Jame prisiekė naujai 
išrinkti meras algis kašėta ir tarybos nariai. 
po slapto balsavimo mero pavaduotoju pa-
skirtas giedrius samulevičius. iš užimamų 
pareigų atleisti administracijos direktorius 
alvydas verbickas ir administracijos direk-
toriaus pavaduotoja vilma miškinienė. 
a. verbickui pavesta eiti savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pareigas, kol bus pa-
skirtas direktorius naujai kadencijai.

Meras A. Kašėta pažymėjo, kad yra atviras 
pasiūlymams, pastaboms ir konstruktyviam 
dialogui tiek su tarybos nariais, tiek su rajono 
gyventojais. „Šiandien gera proga Varėnos rajo-
no gyventojams dar kartą padėkoti už suteiktą 
pasitikėjimą. Tai mane motyvuoja su dar dides-
ne energija tęsti pradėtus darbus ir dirbti kaip 
galima geriau visus šiuos ketverius metus savo 
kraštui ir jo žmonėms. Šiuos ketverius metus 
mūsų laukia dideli suplanuoti darbai, kuriems 
reikia atsakomybės ir  pasišventimo. Duoda-
mi priesaiką įsipareigojome dirbti taip, kad čia 
gyventojai jaustųsi patogiai ir jaukiai, o Varė-
nos miestas ir rajonas būtų sektinu pavyzdžiu 
kitoms savivaldybėms. Sėkmingam darbui ir 
geram rezultatui reikalinga stipri komanda. Sa-
vivaldybės administracijoje ir rajono įstaigose, 
organizacijose dirba daug puikių, atsakingų, 
darbščių ir savo kraštą mylinčių žmonių. Esu įsi-
tikinęs, kad mums kartu pavyks įgyvendinti dar 

daug svarbių projektų ir gražių iniciatyvų. Pažadu būti aktyvus meras – įvairiais klausimais tarsiuosi 
su bendruomenėmis, visuomeninėmis organizacijomis, verslo ir jaunimo atstovais. Visuomet ska-
tinsiu ir palaikysiu geras iniciatyvas. Tikėkime, kad kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, sustiprinti 
ir praturtinti savo bendruomenę ir kraštą – rodydami asmeninį pavyzdį, sąžiningai atlikdami savo 
darbą, būdami pilietiški. Tarsimės ir svarbiausius sprendimus priimsime drauge su jumis. Kartu mes 
galime daug nuveikti mūsų krašto labui“, – kalbėjo meras A. Kašėta.

Tarybos posėdyje buvo perskaitytas viešas pareiškimas, kad visuomeninio rinkimų komiteto 
„Algio Kašėtos sąrašas „Drauge su Jumis“, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietu-
vos socialdemokratų darbo partijos atstovai naujai išrinktoje Varėnos rajono savivaldybės taryboje, 
turėdami �7 mandatų iš 25, jungiasi į koaliciją „Mūsų krašto labui!“ ir savivaldybės taryboje sufor-
muoja daugumą.

Varėnos rajono savivaldybės taryboje taip pat dirbs tris vietas taryboje laimėję Lietuvos social-
demokratų partijos, tris – Centro partijos ir dvi – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai.

r. M. račkauskas: vadovausimės strateginėmis 
miesto kryptimisaSta Sarapienė

Balandžio 24 d. į pirmąjį posėdį susirinko ir 
darbą pradėjo 20�9–2023 m. Panevėžio miesto 
savivaldybės tarybos nariai, inauguruotas an-
trai kadencijai perrinktas meras Rytis Mykolas 
Račkauskas.

„Balsuodami rinkimuose panevėžiečiai 
aiškiai pasakė, kad mato permainas ir teigia-
mus pokyčius mieste, todėl pradėtus darbus 
turime tęsti. Šioje kadencijoje įgyvendinsime 
didžiuosius miesto viešųjų erdvių modernizavi-
mo projektus. Laukia daug darbų miesto ūkio, 
švietimo, sporto, kultūros ir kitose srityse. Toliau 
vadovausimės strateginėmis miesto kryptimis, 
taip kurdami konkurencingą miestą Lietuvos ir 
regiono kontekste. Miestą, su kuriuo norisi sieti 
savo ateitį, kuriame norisi veikti žmogui, ben-
druomenei, verslui. Ir toliau stiprinsime ben-
druomeniškumą – taip vis labiau tapsime mies-
tu, kuriame gerai jaučiasi įvairiausių pomėgių, 
interesų ir amžiaus grupių žmonės. Skirsime 
deramą dėmesį jaunimui – pastaruoju metu jo 
veikla mieste vis labiau matoma. Mūsų darbas 
– įgalinti juos veikti dar aktyviau, drąsiau ir verž-
liau – taip, kad jauni žmonės galėtų kurti savo 
ateities miestą“, – sakė meras R. M. Račkauskas.

20�9–2023 m. taryboje dirbs 27 žmonės. Prieš pirmąjį posėdį balandžio 23 d. pasirašyta Pane-
vėžio miesto savivaldybės tarybos narių koalicijos sutartis. Dėl valdančiosios daugumos sudarymo 
sutarė keturios politinės jėgos: visuomeninis rinkimų komitetas „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ – 9 
nariai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) –  3, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (LLS) 
– 2 ir Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) –  2 nariai. Valdančiajai daugumai iš viso priklausys 
�6 tarybos narių. 

„Žinau, kad ši valdančioji dauguma dirbs Panevėžiui. Neabejoju, kad rasime geriausius sprendi-
mus, dirbsime sklandžiai ir konstruktyviai. Ne kalbos, o atlikti darbai bus geriausias įrodymas pane-
vėžiečiams, kad jų sprendimai rinkimuose buvo teisingi“, – sakė meras R. M. Račkauskas. 

Tarybos posėdyje paskirti du mero pavaduotojai. Jais tapo Seimo narių Ramūno Karbauskio 
ir Juozo Rimkaus padėjėjas-sekretorius 34 metų Deividas Labanavičius (LVŽS) ir Aplinkos apsau-
gos departamento Panevėžio valdybos viršininkas 6� metų Valdemaras Jakštas (LLS).  Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas laikinai, kol naujai kadencijai bus paskirtas ir pradės dirbti 
administracijos direktorius, pavesta eiti dabartiniam pavaduotojui Tomui Juknai.
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birštone jau Laukia mineralinio vandens 
pramogos po atviru dangumiegLė rakauSkaitė

Mineralinio vandens šaltiniais garsėjantis Birštono kurortas pradeda 
ruoštis vasaros sezonui. Nuo šiol birštoniečiai jau gali mėgautis geros sa-
vijautos procedūromis „Kneipo sode“, čiurlena ir vienintelis Baltijos šalyse 
mineralinio vandens garinimo bokštas „Druskupis“. Planuojantiesiems 
apsilankyti Birštone pateikiame turiningą mineralinio vandens maršrutą, 
kurį turėtų pažinti kiekvienas kurorto svečias. 

„Pastebime augantį kurorto lankytojų susidomėjimą įvairiais maršru-
tais – žmonės nori ne tik maloniai pasivaikščioti, bet pakeliui ir kažką ap-
lankyti, sužinoti. Šiemet savo siūlomų maršrutų sąrašą papildėme turinin-
gu mineralinio vandens maršrutu. Jis nesudėtingas, tinkamas šeimoms 
su vaikais – neskubant visus objektus galima aplankyti maždaug per tris 
valandas“, – pasakoja Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta 
Kapačinskaitė. 

Pavyzdžiui, sanatorijos „versmė“ biuvetė, vietinių vadinama tie-
siog „Versmine“, iš išorės neatkreipia į save dėmesio – net nenutuoktum, 
kad pilkame mūriniame pastate slypi gausiai marmuru ir žalvario dekoro 
elementais išpuoštas interjeras. Šalia „Versminės“ – vienas žinomiausių 
Birštono fontanų su skulptūra „Versmė“.  „Versmės“ vanduo padeda gydyti 
įvairias virškinimo ligas, mažina skrandžio rūgštingumą. Natūralus šalti-
nio vanduo turi būti išgertas per 5–�5 minučių, jis nėra tinkamas laikyti 
vėlesniam vartojimui. 

geltonojoje biuvetėje trykštančio vandens ragavo pats prezidentas 
Antanas Smetona. Iš tolo ryški mineralinio vandens biuvetė ne tik puošia 
ūksmingą parką, bet ir kviečia atsigaivinti mineraliniu vandeniu. Atlaikiusi 
Antrąjį pasaulinį karą ir kurorto pakilimus bei nuosmukius, ši biuvetė 
yra vienas  Birštono simbolių ir viena  populiariausių vietų foto-
grafuotis. Ragaudami vandenį – neskubėkite. Tokį pat skonį jautė ir 
prezidentas A. Smetona, ir skulptorius Juozas Zikaras, ir rašytojas kunigas 
Juozas Tumas-Vaižgantas, pavadinęs vandenį sūriosiomis Vytauto kalno 
ašarėlėmis, ir daugybė kitų pirmosios Lietuvos Respublikos šviesuolių.

Mineralinio vandens paviljone „birutės vila“ įrengtas mineralinio 
vandens baseinas, fontanas ir vandens garinimo siena sukuria ypatingą, 
sveikatai naudingą orą. Patogiai įsitaisykite, užsimerkite ir pakvėpuokite 
– pajuskite, kaip plaučiai prisipildo gyvybės ir visą kūną užplūsta energija. 
Rekomenduojama sveikatai naudinga apsilankymo trukmė – iki 20 mi-
nučių. Šis objektas yra atviras visus metus (išskyrus pirmadienius) ir yra 
nemokamas.

„kneipo sode“ sveikatinimas pagal Sebastianą Kneipą sustiprina 
visą organizmą, grūdina kūną ir sielą, stiprina imuninę sistemą. Holistinis 
sveikatos gerinimas pagal Kneipą remiasi penkių elementų sistema: van-
dens, judėjimo, vaistažolių, harmonijos terapijos ir sveika mityba.  Pagal 
Kneipo rekomendacijas įrengtas „Kneipo sodas“ skirtas procedūroms su 
šaltu vandeniu organizmui grūdinti, imuninei sistemai stiprinti. Sekite 
instrukcijas ir būtinai išbandykite visas tris procedūras, kurias siūlo ši iš-
skirtinė erdvė po atviru dangumi. Nenorintys nusiauti gali tiesiog prisėsti 

ant suoliuko ir pasigrožėti pavasarėjančia sodo aplinka. Lankytojams pa-
ruoštas „Kneipo sodas“ jau pradėjo šiltąjį sezoną. 

Po „Kneipo sodo“ pramogų maršrutas tęsiasi palei Nemuną. Neilgai 
trukus prieisite „Eglės sanatoriją“, kurioje lankytojus pasitinka mineralinio 
vandens „gintaras“ biuvetė. Šis mineralinis vanduo reguliuoja skran-
džio sulčių rūgštingumą, skatina skrandžio sulčių sekreciją, mažina ly-
giųjų raumenų tonusą, slopina uždegimą, reguliuoja medžiagų apykaitą. 
Tik nepersistenkite – per vieną kartą nereikėtų išgerti daugiau nei 200 ml 
vandens. Kaip ir kitose biuvetėse, šis vanduo taip pat nėra tinkamas vė-
lesniam vartojimui.

Mineralinio vandens garinimo bokštas „druskupis“ – vienintelis Lie-
tuvoje mineralinio vandens garinimo bokštas, kuriame galima mėgautis 
ypatingai sveiku „jūrinio efekto“ oru. Kurorto gyventojai ir atvykstantys 
poilsiautojai turi galimybę išbandyti inhaliacijas po atviru dangumi, sti-
printi sveikatą, grūdinti organizmą. Originalios architektūros mineralinio 
vandens garinimo bokšte-paviljone tekantis mineralinis vanduo garuoja 
ir 50–80 metrų spinduliu skleidžia mineralais prisotintą orą. Kai sutemsta, 
„Druskupis“ pradeda šviesti įvairiomis spalvomis, taip suteikdamas dar 
daugiau įspūdžių. 

„sofijos“ šaltinis, esantis šalia  „Vytautas Mineral SPA“, Birštono že-
mių gelmėse buvo atrastas dar �960 m., o jo vanduo jungia net 70 skirtin-
gų elementų mineralus. Šis šaltinis savo gerosiomis savybėmis gali būti 
lyginamas su Negyvosios jūros vandeniu – tai pačios gamtos sukurtas 
sveikatos, jaunystės, gyvybingumo eliksyras. Ypatingų mineralų SPA na-
muose ne tik paragaukite sveikatai naudingo mineralinio vandens, bet ir 
apžiūrėkite išskirtinę „Vytautas Mineral SPA“ biblioteką. 

Maršruto žemėlapio ir papildomos informacijos ieškokite Birštono 
turizmo informacijos centre arba www.visitbirstonas.lt.

Mero regaLijoS uŽdėtoS trečią kartą vaida Sutkienė

Balandžio �8 d. įvyko pirmasis naujai iš-
rinktos devintojo šaukimo 20�9–2023 metų 
kadencijos Kelmės rajono savivaldybės tary-
bos posėdis. Iškilmingame posėdyje prisiekė 
25 tarybos nariai. Visiems įteikti tarybos nario 
pažymėjimai. Merui Vaclovui Andruliui, vado-
vausiančiam rajonui trečią kadenciją, uždėtos 
mero regalijos. Priesaikas priėmė rajono Rin-
kimų komisijos pirmininkė Nijolė Šaltmerie-
nė. Mero pavaduotoju, patvirtinus slapto bal-
savimo rezultatus, paskirtas Egidijus Ūksas.
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reikšMingo istorinio proJekto pradžia SiMona daiLydaitė

Druskininkų savivaldybėje balandžio �9 d. vykusiame posėdyje buvo 
aptarta Kultūros ir kongresų rūmų statybos eiga, planuojami darbai ir jų 
vykdymo etapai. Posėdyje dalyvavo  ministras pirmininkas Saulius Skver-
nelis, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Seimo nariai 
Zenonas Streikus, Virginija Vingrienė, Robertas Šarknickas, savivaldybės 
atstovai.

Savivaldybė pranešė apie reikšmingo projekto pradžią – 202� m. du-
ris atvers naujas kultūros centras. Jis išsiskirs universalumu, techninėmis 
naujovėmis ir nedidele statybos darbų sąmata. Kultūros centro statyba 
– vienas didžiausių ir svarbiausių pastarojo meto projektų kurorte. Savi-
valdybė šiam itin svarbiam projektui yra numačiusi skirti 7,8 mln. eurų, 
nors tai jai labai didelė suma. Didžiausio indėlio tikimasi iš Valstybės in-
vesticijų programos – beveik �9 mln. eurų. Bendra projekto vertė siekia 
28,8 mln. eurų. Net �0,2 mln. eurų numatyta išleisti šiuolaikiškai įrangai. 
Nors suma atrodo nemenka, pastaraisiais metais iškilę panašios paskirties 
centrai gretimose šalyse kainavo gerokai brangiau. „Įvertinti skaičiavimus 
paprašėme daug patirties turinčius ekspertus iš Lenkijos. Jie patvirtino, 
kad viskas atlikta teisingai“, – sakė Druskininkų meras R. Malinauskas. 
Išskirtos trys erdvės: pagrindinė (didžioji) ��75 vietų daugiafunkcė žiū-
rovų salė projektuojama pasagos formos su dviem balkonais. Keturios 
pirmos parterio eilės bus transformuojamos, kad prireikus būtų galima 
suformuoti erdvę orkestrui. „Pasikviesti pasaulinio garso atlikėją galima 
tik pasiūlius bent �200 vietų aukšto techninio lygio salę“, – įsitikinęs 
R. Malinauskas. Mažoji daugiafunkcė 5�3 vietų žiūrovų salė projektuoja-
ma su transformuojamomis eilėmis – taip išplečiamos salės panaudojimo 
galimybės įvairiems renginiams. Sustūmus teleskopines eiles ir pakėlus 
transformuojamas platformas iki scenos grindų lygio, salės grindys susily-
gina su pirmo aukšto holo grindų lygiu, sudarydamos bendrą erdvę, tin-
kamą dideliems renginiams. Projektuojama �5� vietos kino salė, numa-
tant joje atskirą zoną scenos apšvietėjui ir garso operatoriui. Dvi repeticijų 
salės projektuojamos požeminiame aukšte po didžiosios salės scena. Sa-
lės gali būti panaudojamos ir įvairiems renginiams, todėl yra numatytas 

sujungimas su požeminio aukšto holu. Akustikai – ypač daug dėmesio. 
Šis Druskininkų koncertų salių kompleksas pasižymės ypatingu universa-
lumu – čia bus galima rengti įvairiausių žanrų pasirodymus: nuo dramos 
spektaklio iki simfoninės ir klasikinės muzikos koncertų, todėl ypač daug 
dėmesio bus skirta salių akustikai.

Balandžio �9 d. �5 val. 30 min. prie buvusios „Nemuno“ sanatori-
jos kultūros centro įvyko reikšmingas, istorinis įvykis – įkasta Kultūros 
ir kongresų centro statybos pradžią pažyminti kapsulė, kurią įkasė ir 
sveikinimo žodžius sakė ministras pirmininkas S. Skvernelis ir me-
ras R. Malinauskas (nuotr.).

Ceremonijoje taip pat dalyvavo kultūros ministras Mindaugas Kviet-
kauskas, Seimo Kultūros komiteto atstovai, Seimo nariai, savivaldybės at-
stovai. „Druskininkai yra vienas svarbiausių kurortinių taškų, kuris visada 
asocijavosi su sveikatingumu. Druskininkų vizija kur kas platesnė, ir šian-
dien žengiamas dar vienas žingsnis link Druskininkų ne tik kaip sveika-
tinimo centro, bet ir kaip laisvalaikio praleidimo vietos, kultūros židinio 
stiprinimo“, – sakė S. Skvernelis.

naujoS taryboS poSėdiS druskininkuose SiMona daiLydaitė

Balandžio �6 d. Druskininkų savivaldybės 
posėdžių salėje įvyko pirmasis naujai išrinktos 
tarybos posėdis. Gerbti ir vykdyti Konstituciją ir 
įstatymus ir sąžiningai atlikti visas savivaldybės 
tarybos nario pareigas prisiekė 22 Druskininkų 
savivaldybės tarybos nariai. Šventiniame posė-
dyje prisiekė kovo 3 d. vykusiuose rinkimuose 
tiesiogiai išrinktas ilgametis savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, jau pirmame rinkimų 
ture surinkęs net 70 proc. rinkėjų balsų. 

Posėdis pradėtas iškilmingu Lietuvos Res-
publikos valstybiniu himnu, priesaikas priėmė ir 
tarybos narių pažymėjimus įteikė Druskininkų 
savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jur-
gita Kunevičiūtė.

Tarybos posėdyje svarstyti Vietos savival-
dos įstatyme numatyti klausimai. Slaptu balsa-
vimu Druskininkų mero pavaduotoju išrinktas 
Linas Urmanavičius. Atleista administracijos va-
dovybė, administracijos direktorei pavesta eiti 
Druskininkų savivaldybės administracijos direk-
toriaus pareigas, kol bus paskirtas savivaldybės 
administracijos direktorius naujai kadencijai.

L. Urmanavičius pažymėjo, kad mero pa-
vaduotojo pareigos yra pripažinimas ir didelė 
atsakomybė už savo darbus rinkėjams, merui, 

tarybai. Dėkojo už pasitikėjimą ir bendrą kartu sėkmingai vykdomą komandinį darbą.
20�9–2023 m. kadencijoje Druskininkų savivaldybės taryboje, kurią sudaro 25 nariai,  dirbs 

meras R. Malinauskas kartu su visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Mali-
nausku“ nariais –�8 tarybos narių mandatų, taip pat taryboje dirbs Tėvynės sąjungos koalicija – 4 
tarybos narių mandatai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 2 tarybos narių mandatai ir Lietuvos 
socialdemokratų partija – � tarybos nario mandatas.

Naująją tarybą ir merą R. Malinauską pasveikino Seimo nariai Virginija Vingrienė ir Zenonas 
Streikus, Vyriausybės atstovė Ona Balevičiūtė. Svečiai linkėjo ir toliau sėkmingai tęsti pradėtus dar-
bus. Šventiniame tarybos posėdyje dalyvavo savivaldybės administracijos specialistai, įvairių įstai-
gų vadovai, asociacijos „Druskininkų klubas“ atstovai ir kiti svečiai.
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laimėti yra lengviau, negu 
išsaugoti pasitikėJimą„Akmenės rajono žmonių pasitikėjimas dar 

labiau didina atsakomybę. Laimėti yra lengviau, 
negu išsaugoti pasitikėjimą. Žmonės nori dar 
didesnio rajono proveržio visose srityse. O jų 
lūkesčiai įpareigoja dar aktyviau dirbti“, – sako 
ketvirtą kadenciją dirbantis Akmenės rajono 
meras vitaliJus mitrofanovas (centre). 
Jis meru išrinktas per pirmąjį rinkimų turą. Už 
jį balsavo 60,42 rinkimuose dalyvavusių rajono 
rinkėjų. 

Balandžio �5 d. prisiekė 25 Akmenės rajono 
savivaldybės tarybos nariai. Dirbti rajono labui 
prisiekė ir rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. 
„Socialdemokratai iškart po rinkimų turėjome 
daugumą. Iš 25 mandatų buvome gavę �3. Pra-
ėjusioje kadencijoje dirbome be opozicijos. Da-
bar ji formuojasi. Norėtųsi, kad ji būtų konstruk-
tyvi, o ne dėl trukdžių, – apie pirmuosius naujos 
tarybos žingsnius pasakoja meras. – Koaliciją 
sudarome dvi partijos – socialdemokratai ir Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Jie praėjusią 
kadenciją turėjo 4 mandatus, šioje 5. Tai rodo, 
kad žmonių pasitikėjimas auga. Be to, ir mūsų 
rajone išrinktas Seimo narys Valius Ąžuolas pri-
klauso Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, tad 
manau, dirbdami kartu galėsime nuveikti daug 
daugiau.“

Gerbiamas mere, kokios mintys kyla pra-
dedant kadenciją?

Kadangi meru dirbu ne pirmą kadenciją, 
visi darbai žinomi. Be abejo, kiekvienoje kaden-
cijoje yra numatomos prioritetinės sritys. Per šią 
kadenciją pirmumą teiksime socialinei aplinkai 
gerinti ir paslaugų kokybei užtikrinti. Šioje sri-
tyje didelė netvarka jau valstybiniu lygmeniu. 
Turi būti sukurtas aiškus socialinių paslaugų ka-
talogas, numatytos aiškios jų vertės. Dabar net 
sunku suprasti, kas socialinių paslaugų steigėjai, 
kas teikėjai, kas gavėjai.

Kitas prioritetas – reikia nuo viešojo admi-
nistravimo proceso persiorientuoti į rezultatą. 
Nors matome, kad ateina didžiulės investicijos, 
yra didelis statybos darbų poreikis, bet rajone 
turime gana didelį nedarbą – �3 procentų. Tai 
rodo, kad dėmesį reikia nukreipti ne tiek į proce-
są, kiek į pasiektus rodiklius. Savivaldybė, siek-
dama mažinti nedarbą, dalyvauja bandomaja-
me projekte dėl ilgalaikių bedarbių įtraukimo į 
darbo rinką. 

Per ankstesnes kadencijas nemažai nuveik-
ta: ir pritraukta investicijų, ir socialinių pašalpų 
mokėjimas tapo tikslingas, ir daug dėmesio 
skirta švietimo problemoms. Rajonas yra pa-
siekęs gerų rezultatų optimizuojant švietimo 
įstaigų tinklą. Šiandien galime pasigirti vienu 
didžiausių švietimiečių vidutiniu darbo užmo-
kesčiu Lietuvoje. 

Kalbant apie šios kadencijos infrastruktū-
rinius objektus, manau, mūsų garbės reikalas 
– sveikatingumo ir sporto kompleksas Nau-

jojoje Akmenėje. Apsisprendėme atnaujinti ir modernizuoti buvusį kompleksą, tad būsimo 
centro vizija sukelia įvairių diskusijų. Ieškome geriausio būdo, išbandėme įvairias formas, ban-
dydami pritraukti privatų kapitalą, pasinaudoti viešąja ir privačia partneryste. Galime daryti 
išvadą, kad verslas mažose savivaldybėse neturi intereso investuoti. Mąstydami, kad tai svarbu 
žmonių sveikai gyvensenai, mokymui plaukti, neįgaliųjų reabilitacijai, jaunimo užimtumui, ma-
tome, kad lieka vienintelis būdas – biudžeto lėšos. Dabar jau rengiamas techninis projektas. 
Prie projekto dirba ne tik sporto, bet ir sveikatos srities specialistai, nes norime, kad šis kompleksas 
būtų universalus.  Kad būtų naudojamas ne tik vaikų neformaliam užimtumui, ne tik sporto tiks-
lams, bet ir gyventojų, turinčių sveikatos problemų, po sunkių operacijų ar kitais atvejais, reabilita-
cijai. Tikiuosi, kad per ketverius metus bendromis pastangomis šį darbą įveiksime.

O kaip dėl šio komplekso finansavimo?
Tenka apgailestauti, kad šis objektas į Valstybės investicijų programą šiemet nebuvo įtrauktas, 

nors tiek su Vyriausybe, tiek su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kalbėta: jei mes prisidedame 
50 proc. lėšų, kitą 50 proc. gausime. Todėl dar tikimės Vyriausybės dėmesio: už daromas pastangas 
sprendžiant investicijų ir socialines problemas būti paskatinti. 

Be to, vykstant sveikatos apsaugos sistemos reorganizavimui, svarbus vaidmuo tenka reabili-
tacijai, tad tikimės, kad ir mūsų pasirinktas profilis bus reikšmingas priimant sprendimą dėl finansa-
vimo. Mes norime labai gerai parengti viešųjų pirkimų dokumentaciją, nes, kaip matome, dėl šios 
procedūros, jei pradiniai darbai nepakankamai gerai padaryti, vėliau atsiranda įvairiausių proble-
mų. 

Kokiais per ankstesnes kadencijas nuveiktais darbais labiausiai džiaugiatės?
Malonus dalykas tai, ką pastebi iš kitur atvykę svečiai. Jie tvirtina, kad mūsų žmonės lengvai 

bendraujantys, visada besišypsantys, mieste juntama bendruomeniška atmosfera. Juk kuriant 
aplinką ir buvo siekiama žmonėms įdiegti, kad tai visų mūsų bendra nuosavybė, kurią turime sau-
goti ir puoselėti.

Kitas džiuginantis dalykas – pagaliau pajudėjo mūsų laisvoji ekonominė zona. Jau turime jos 
operatorių. Dar maloniau, kad ten kuriasi verslas, kurio investicija viena didžiausių Lietuvoje. Nors 
labai nesigiriame, bet į Akmenę yra atėjusi ne viena užsienio kapitalo įmonė. Per septynerius metus 
pastatytos dvi naujos „Eternit  Baltic“ gamyklos. Tai šimtaprocentinis belgų kapitalas. Modernizuota 
Akmenės cemento gamykla. Pramonė Akmenėje auga, tik nelabai galime pasigirti smulkiojo verslo 
plėtra. 

Stambių įmonių atsiradimas Akmenėje padidino ir nekilnojamojo turto vertę. Didėja ir nuomos 
kaina. Tai savivaldybei kelia naują iššūkį – plėsti socialinį būstą. Taigi viena socialinių paslaugų yra 
žmonių apgyvendinimas. 

Be abejo, džiugina ir sėkmingas ES paramos panaudojimas. Tai turėjo įtakos, kad šiandien gali-
me pasidžiaugti didesniu savivaldybės biudžetu, galime daugiau prisidėti prie rajono gyventojams 
svarbių projektų.
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Pokyčiai vyksta visame rajone. Kiekviena didesnė gyvenvietė turi 
daugiafunkcius centrus, kuriuose vyksta ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo užsiėmimai. Yra patalpos bendruomenėms susirinkti. 

Žinoma, yra geriau tvarkytis vieno miesto savivaldybėje, sukoncen-
travus lėšas matome didesnius pokyčius. Akmenės rajonas specifinis 
– turime kelias stambias gyvenvietes. Tai Akmenė, Venta, Papilė ir rajono 
centras Naujoji Akmenė. Tad lėšas turime skirstyti proporcingai. Palaikant 
visų stambesnių miestelių gyvybingumą.

Didžiuojuosi rajone esančiu muzikos mokyklų ir vaikų darželių tinklu. 
Rajone turime tris muzikos mokyklas ir septynis vaikų darželius. Tačiau 
pastaruoju metu vietų vaikų darželiuose jau trūksta. Tai rodo Akmenės 
rajono atsigavimą. Į rajoną atsikelia nemažai jaunų šeimų, nemažai jaunų 
žmonių grįžta iš emigracijos. 

Statistikos departamento duomenimis, Akmenės rajone gyventojų 
skaičius mažėja, o vietų trūkumas vaikų darželiuose, nekilnojamojo turto 
vertės ūgtelėjimas rodo ką kitą. Statistinių duomenų ir realaus gyventojų 
skaičiaus neatitikimas sukelia tam tikrų iššūkių. 

Reikėtų peržiūrėti ir biudžeto formavimo metodiką. Didėjant atlygi-
nimams daugiau gyventojų pajamų mokesčio skiriama savivaldybėms. 
Tačiau man visiškai neaiški darbuotojų apskaita. Investuotojai neslepia, 
kad pas juos dirbs nemažai žmonių iš Ukrainos. Kaip jie figūruoja finansi-
niuose dokumentuose ir kur keliauja jų sumokami mokesčiai? Arba kitas 
atvejis. Turime įmonę, kuri registruota Šiauliuose. Kiek žinau, Šiauliuose 
dirba apie šimtas darbuotojų, o Akmenėje – apie 400. Kyla klausimas, ar 
atlyginimų padidėjimas naudingas Šiauliams, ar ir Akmenei, kad nebūtų 
taip: mes skatiname naujų darbo vietų kūrimą, o visi dividendai tenka ki-
tai savivaldybei. Taigi šioje srityje kol kas nėra aiškios gyventojų pajamų 
apskaitos, tenkančios savivaldybei, tvarkos, tad per šią kadenciją, tikiuosi, 
pavyks išsigryninti šiuos klausimus. Manau, prie to aktyviai prisidės ir Lie-
tuvos savivaldybių asociacija.

Neturime pamiršti, kad eina paskutinis 20�4–2020 metų ES finan-
sinės paramos laikotarpio etapas, o daugelis objektų dar tik svarstymų 
stadijoje. Per praėjusį laikotarpį buvo sakoma, kad dar ne viską mokame, 
ne visur esame pasirengę, bet šiuo laikotarpiu, kaip matome, dar sudėtin-
giau, dar daugiau biurokratijos. 

Esu prieš lėšų įsisavinimą, manau, pirmiausia turi būti orientuojamasi 
į rezultatą. Tačiau kol kas tiek agentūros, tiek ministerijos labiausiai orien-
tuojasi į procedūrinius dalykus, o ne į rodiklius. Tačiau kol kas, nepaisant, 
kad rezultatas pasiektas, bet, jei yra procedūrų pažeidimas, savivaldybė 
yra baudžiama, sumokant baudą iš rajono biudžeto. Tad realiai baudžiami 
rajono gyventojai. Juk tas lėšas, kurias tenka sumokėti kaip baudą už kaž-
kokius procedūrinius pažeidimus, būtų galima skirti mokytojų, socialinių 
darbuotojų atlyginimams padidinti. 

Problemų sukelia ir Viešųjų pirkimų įstatymo netobulumas. Susidaro 
įspūdis, kad tas taisykles ir aprašymus rašo žmonės, patys neatlikę nė vie-
no pirkimo ir ginantys privatų interesą.

Tačiau apie Viešųjų pirkimų įstatymo netobulumus kalbama jau 
gan seniai. Gal vis dėlto savivaldybės susitelkusios motyvuotai galite 
pateikti pasiūlymus ir paskatinti Seimą įstatymą patobulinti?

Įstatymo pakeitimai svarbūs ne tik savivaldybėms, bet ir centrinei val-
džiai. Matome, kas su viešaisiais pirkimais vyksta ministerijose. Susidaro 
įspūdis, kad stebima, kas vyksta savivaldybėse, bet nematoma, kas vyks-
ta panosėje. Į savivaldybes žiūrima kaip į kažkokį darinį, kuriame lengvai 
gali prasidėti korupcija. Mielai finansuotume vieno STT pareigūno arba 
Viešųjų pirkimų tarnybos atstovo išlaikymą ir skirtume jam kabinetą, ir te-
gul mus prižiūri, jei jau toks nepasitikėjimas. Ir nebūtų tai stebuklas. Dirb-
damas meru dešimt metų matau nuolatinį centrinės valdžios institucijų 
funkcijų centralizavimą. 

Paminėjote, kad rajone sunkiau kelią skinasi smulkusis verslas. 
Ar neatrodo, kad tai gyvenimo suformuoto mentaliteto padarinys? 
Juk Akmenė buvo pramonės miestas, ir žmonės buvo pratę dirbti 
įmonėse.

Manyčiau, kad taip. Kaip kuriasi mokytojų, gydytojų, teisininkų šei-
mos tradicijos, tas pats vyksta ir su smulkiuoju verslu. Natūralu, kad tėvai 
savo patirtis perduoda vaikams. Akmenė buvo pramonės kraštas, žmonės 
buvo suvažiavę čia dirbti iš įvairių vietų, dirbdavo, gaudavo atlyginimą, ir 
buvo gerai. Kur pramonės nebuvo, žmonės dar sovietiniais metais buvo 
įpratę rūsiuose megztinius megzti ar užsiimti kita privačia veikla, jiems 
lengviau buvo pradėti kurti savo verslą.

Tačiau viskas keičiasi. Tam tikrų tendencijų įneša ir iš kitur atvažiuo-
jantys žmonės.  Žinoma, verslumą reikia ugdyti ir mokykloje.

Dar labai svarbu atskirti smulkųjį ir vidutinį verslą ir šiandien labiau 
kalbėti apie smulkųjį. O jam reikia daugiau mokestinių lengvatų. Šiandien 
nemažai smulkiojo verslo yra šešėlyje. Paskutinis absurdas, net laikinoms 
prekybos vietoms privalu turėti Nacionalinės žemės tarnybos leidimą. 
Logine prasme suprantu – kas žemės savininkas, tas leidimą ir turi duo-
ti. Šis reikalavimas verslo negąsdintų, jei valstybinės žemės miestuose ir 
miesteliuose būtų perduotos savivaldybėms. Spartinant žemės reformos 
užbaigimą, galbūt tai būtų galima pradėti nuo tų savivaldybių, kuriose 
žemės grąžinimas jau baigtas, ir perleidžiant žemės valdymo funkcijas 
savivaldybėms. 

Valstybinės žemės administravimo perdavimas savivaldybėms ir sko-
linimosi galimybių palengvinimas, manyčiau, yra kertiniai šios kadencijos 
savivaldybių ir Lietuvos savivaldybių asociacijos uždaviniai. Šios funkcijos 
yra savivaldos prigimtinė teisė. Ne kartą tai buvo pabrėžta ir Europos Tary-
bos Vietos ir regionų valdžių kongreso atstovų, vykdančių stebėseną dėl 
savivaldos teisės normų atitikties Europos vietos savivaldos chartijai.  

Beje, ir žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, kol dirbo vidaus reikalų 
viceministru, tvirtino, kad miestuose ir miesteliuose esančios valstybinės 
žemės administravimas turi būti perduotas savivaldybei, tad dabar jis turi 
puikias galimybes tai įgyvendinti.

Kalbino Justė Brigė

posėdis pradėtas iškilmingai joLanta šiurkuvienė

Balandžio �5-ąją meras Vitalijus Mitrofanovas su tarybos nariais 
20�9–2023 metų kadencijos veiklą pradėjo iškilmingai – Akmenės kul-
tūros centre. Rajono rinkimų komisijos pirmininkė Greta Rimkutė priėmė 
tarybos narių priesaiką. Tautiniais drabužiais vilkinčios merginos į sceną 
užnešė mero regalijas. Jas uždėjo buvęs ilgametis rajono meras, Akme-
nės rajono garbės pilietis Anicetas Lupeika. Seimo narys Valius Ąžuolas 
dar vieną kadenciją pradedantį merą pasveikino ne tik savo, bet ir Šiaulių 
krašto bičiulių parlamentinės grupės vardu ir įteikė stilizuotą Vyčio ženklą. 
Savivaldybės lyderį taip pat pasveikino Vyriausybės atstovė Šiaulių apskri-
tyje Asta Jasiūnienė, savivaldybės bičiulystės partneriai iš Latvijos. 

Mero teikimu daugiau kaip penkerius metus buvęs mero patarėjas 
Tomas Martinaitis paskirtas mero pavaduotoju. Praėjusią kadenciją bu-
vusi savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė paskirta 
naujai kadencijai. 

Šiltai atsisveikinta ir su buvusiais vicemeru Apolinaru Niciumi ir admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoju Algirdu Bučiumi, jiems įteikta po at-
minimo dovaną ir gėlių. 

Daugiausia mandatų taryboje gavo Lietuvos socialdemokratų partija 
(�2), meras V. Mitrofanovas taip pat yra šios partijos narys, Akmenės sky-
riaus vadovas.  Po 5 mandatus naujos kadencijos taryboje gavo Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Tėvy-
nės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus palaikė mažiausiai rinkėjų, ir 
jie gavo 2 mandatus. 

Pirmajame posėdyje paskelbta ir apie koalicinę daugumą ir opoziciją. 
Koalicijos bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų 
partija ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Koalicinėje daugumoje 
dirbs �3 socialdemokratų (įskaitant tiesiogiai gyventojų išrinktą merą) ir 5 
valstiečiai ir žalieji). Opozicijoje dirbs 5 liberalai ir 2 konservatoriai. 


