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VALERIJUS MAKŪNAS:
Į SAVIVALDĄ REIKIA ŽIŪRĖTI
NE PRO VERSLO PRIZMĘ,
O KAIP Į SOCIALINĮ MODELĮ
Su Kauno rajono meru
Valerijumi Makūnu kalbamės
apie savivaldybės, kuri pagal
gyventojų iki 30 metų dalį yra
jauniausia Lietuvoje, veiklą,
gyvenimą karantino ir pūgų
gniaužtuose, nujaučiamas
pavasarines grėsmes.
Gerbiamas mere, kaip apibūdintumėte
2020-uosius metus. Be pandemijos, kokius dar
iššūkius teko įveikti ir kokie atradimai?
Pandemija – didžiulis iššūkis visiems, o
labiausiai – gyventojams, kurie dėl karantino
neteko darbo, itin sunkioje situacijoje atsidūrė
smulkieji verslininkai, vieniši senjorai. Žmonės
pasiilgo betarpiško bendravimo, kultūros
renginių. Nuotolinis mokymas irgi neatstoja
mokyklų.

Vis dėlto džiaugiuosi, kad pandemija nesustabdė svarbiausių mūsų darbų, kad Kauno
rajonas auga, o gimstamumas gerokai lenkia
mirtingumą.
Registrų centro duomenimis, 2021 m. sausio
3 dieną Kauno rajone gyvenamąją vietą buvo
deklaravęs 102 271 asmuo arba 1 217 gyventojų daugiau nei pernai tuo pat metu. Iš viso
per pastaruosius 5 metus gyventojų skaičius
mūsų savivaldybėje padidėjo daugiau kaip
7 tūkstančiais.
Šie skaičiai patvirtina, kad žmonės palankiai
vertina mūsų krašto geografinę padėtį, galimybes įsidarbinti, kurti šeimas ir verslus.
Į Kauno rajoną iš įvairių Lietuvos kampelių
dažniausiai atsikelia jauni žmonės, kuriems
svarbu, kad po ranka būtų mokykla, vaikų
darželis, sporto klubas. Jie nori dviračių takų,
aikštynų, parkų, ieško erdvesnių būstų.
Žmonės teigiamai vertina Kauno rajono
savivaldybės dėmesį jaunoms šeimoms.
Kiekvienam mūsų savivaldybėje deklaruotam
naujagimiui jau ketvirtus metus teikiame
300 eurų vertės kūdikio kraitelį. Pernai startavome su nauja iniciatyva: visi pirmaklasiai
buvo pradžiuginti pirmoko kraiteliais. Mums
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irgi smagu, kad Kauno rajono savivaldybė
pagal gyventojų iki 30 metų dalį yra jauniausia
Lietuvoje.
Tai – ne tik džiugūs faktai, bet ir dideli
iššūkiai. Pernai darželinukams sukūrėme net
tūkstantį naujų vietų. Šiemet darželių plėtra
vyks Garliavoje, Ringauduose ir Užliedžiuose.
Per šiuos metus esame pasiryžę sukurti dar
mažiausiai 400 vietų mažiesiems Kauno rajono
gyventojams.
Savivaldybės prioritetu lieka švietimas,
kultūra, sveikatos priežiūros ir socialinės
paslaugos.
Pernai kartu su Lietuvos futbolo federacija
(LFF) Garliavoje pastatėme šiuolaikinį, tarptautinius reikalavimus atitinkantį stadioną, šiemet
toliau tęsime sporto aikštynų atnaujinimo
programą. Pagal viešojo ir privataus sektorių
partnerystės modelį iki 2022 metų bus rekonstruotas Mastaičių baseinas, greta jo pastatyta
pradinė mokykla su darželiu. Kačerginėje
irgi bus pastatyta moderni mokykla, o greta
Zapyškio pagrindinės mokyklos iškils priestatas su sporto sale ir technologijų kabinetais.
Didelės permainos vyksta ir Šlienavos pagrindinėje mokykloje.
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Sparčiai didėjant gyventojų skaičiui, plečiasi
problemų ratas. Į mūsų kraštą keliasi verslo
įmonės, todėl reikia naujų kelių, geresnės
infrastruktūros. Tai ypač aktualu Karmėlavos,
Akademijos, Ringaudų, Garliavos, Domeikavos,
Užliedžių seniūnijoms. Tankiai apgyvendintose
teritorijose skuba įsikurti ir prekybos centrai, o
tai dažnai sukelia transporto spūstis.
Kauno rajoną kerta daug valstybinės reikšmės kelių, todėl šias problemas siekiame
spręsti kartu su Lietuvos automobilių kelių
direkcija.
Atsiranda ir specifinių iššūkių. Vienas
tokių – gresiantis potvynis Neryje. Jo tikimybė
šią snieguotą žiemą padidėjo, nerimą kelia ir
susiaurėjusi upės vaga ties statomu tiltu per
automagistralę Vilnius–Klaipėda. Jau surengėme keletą pasitarimų su tilto statytojais,
specialistais bei atsakingomis institucijomis ir
ėmėmės prevencinių priemonių.
Paminėjote, kad kelis mėnesius besitęsiantis
karantinas skaudžiai atsiliepė smulkiajam ir vidutiniam verslui. Galbūt savivaldybė padeda verslui
išgyventi?
Kauno rajone mažos ir vidutinės įmonės
sudaro daugiau kaip 70 proc. visų verslo
subjektų. Jos yra nepaprastai svarbios, nes
kuria darbo vietas, moka mokesčius. Turime
daug šeimos verslų, pagal verslo liudijimą dirbančių žmonių.
Iš tiesų, šiai grupei karantinas smogė
skaudžiausiai. Daug įmonių, dar nespėjusių
atsigauti po pirmojo karantino, vėl netenka
pajamų, susiduria su sunkumais pildant įvairius dokumentus.
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras pasirašė sutartį su teisininkais ir
teikia nemokamas teisines paslaugas verslo
subjektams.
Savivaldybė dar praėjusių metų pavasarį
priėmė sprendimus dėl pagalbos priemonių
verslui, nukentėjusiam dėl pandemijos. Rajono
taryba pritarė, kad asmenys, įsigiję verslo
liudijimus, bus atleisti nuo fiksuotų pajamų
mokesčio, kurio nereikėjo mokėti už laikotarpį
nuo 2020 m. kovo 1 iki rugpjūčio 31 d.
Pernai gruodį vykusiame tarybos posėdyje
priimtas sprendimas palengvino mokesčių
naštą verslo subjektams, kurie buvo atleisti
nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio karantino laikotarpiu.
Taryba taip pat pritarė Kauno rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimo
fondo valdybos siūlymui keisti fondo lėšų
sąmatą, taip suteikiant daugiau galimybių
remti vietos verslą.
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Tautodailininko Raimundo Uždravio ir Kauno rajono
savivaldybės pastangomis Samylų seniūnijoje įrengtas
skulptūrų parkas ant vandens

Dėl karantino apribojimų nukentėję žmonės
labai tikisi ir centrinės valdžios dėmesio. Žinau,
kad suformuotas naujas Vyriausybė pagalbos
verslui priemonių paketas, todėl galima teikti
paraiškas gauti paskolų ir subsidijų.
Per karantiną žiedinės savivaldybės susidūrė su
problema – apribojus judėjimą tarp savivaldybių,
miesto gyventojai liko atskirti nuo priemiesčio
gamtos, o rajono gyventojai – nuo įprastų miesto
paslaugų? Galbūt tokio apribojimo Kauno rajonas
išvengė ar vis tik susiduriate?
Esame žiedinė savivaldybė, kur miesto ir
rajono gyventojai labai persimaišę: nemažai žmonių gyvena Kauno rajone, o dirba
Kaune ir atvirkščiai. Kauniečiai – dažni svečiai
mūsų miesteliuose, ypač kurortinėje teritorijoje, Raudondvaryje. Daug kauniečių dirba
Karmėlavos seniūnijoje veikiančiose LEZ įmonėse, Domeikavos, Ringaudų, Alšėnų, Babtų
logistikos ir agroverslo centruose.
Dėl karantino taisyklių ne kartą diskutavome su Kauno vyriausiojo policijos komisariato vadovais, Kauno rajono VPK viršininku
Aleksejumi Chraminu. Jie žadėjo situaciją
vertinti lanksčiai.
Vyriausybė palaipsniui mažina karantino
apribojimus. Mes irgi nuėmėme draudžiamuosius ženklus, kuriuos anksčiau buvome pastatę
prie labiausiai lankomų objektų.
Kaip klostosi rajono ir miesto santykiai pastaruoju metu? Kėsinasi ar ne miestas į rajono
teritorijas?
Mūsų santykiai su Kauno miesto savivaldybe
yra dalykiški. Turime daug problemų, kurias
galima sėkmingai spręsti tik kartu surėmus
pečius. Tai transportas, atliekų tvarkymas,
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bendros infrastruktūros kūrimas, švietimas,
turizmo plėtra.
Su Kauno miesto meru Visvaldu Matijošaičiu
ir jo komandos nariais nuolat susitinkame ir
apie tai diskutuojame.
Kartu jau esame nuveikę nemažai darbų.
Ir tai ne vien dviračių jungtys. Sėkmingai veikia abiejų savivaldybių įkurta viešoji įstaiga
„Kauno tvirtovė“, kartu dalyvaujame projekte
„Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.
Tikiu, kad mūsų santykiai ateityje taps dar
glaudesni.
Taigi santykiai keičiasi, o kas sudaro didžiausias
prielaidas ginčams, kurie vyko prieš kelerius metus
tarp miesto ir rajono?
Manau, kad prieš kelerius metus įvykusį
konfliktą lėmė skirtingi požiūriai į kai kurias
problemas.
Verslas ir savivalda turi skirtingus tikslus:
pirmasis grindžiamas konkurencija ir siekia
pelno, savivaldos paskirtis – teikti paslaugas
gyventojams. Ir dabar tvirtai tikiu, kad į savivaldą reikia žiūrėti ne pro verslo prizmę, o kaip
į socialinį modelį, kur kaimyninės savivaldybės ne konkuruoja, o konsoliduoja išteklius ir
kartu sprendžia problemas. Todėl ir gyventojų
nederėtų skirstyti: čia tavo, o čia mano. Visi jie –
Lietuvos vaikai.
Tačiau jungti į bendrą administracinį vienetą miestą ir kaimiškas teritorijas, kuriose yra
begalė specifinių problemų, manau, būtų labai
neatsakinga. Toks požiūris mus nublokštų į
praeitį.
Pažangiausios Europos valstybės savivaldą
grindžia demokratiniais principais, kur svarbiausi klausimai sprendžiami tariantis su vietos
bendruomenėmis, gretimomis savivaldybėmis.
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Stebėdamas situaciją Kauno regione, matau
didžiulius pokyčius. Žmonės juda iš vienos
savivaldybės į kitą, vienoje gyvena, kitoje
dirba, dar kitur ilsisi. Kauno miestas, Kauno
rajonas, Jonava, Birštonas, Kėdainiai, Prienai,
Kaišiadorys – viskas persipynę. Todėl ir kalbame apie bendrą regiono transporto sistemą,
elektroninį bilietą, kitų paslaugų teikimą
gyventojams.
Žmonės dažnai net nežino, kur prasideda ir
baigiasi savivaldybių ribos, jiems svarbu, kaip
keičiasi jų gyvenimo kokybė. Dar svarbu, kad
kultūros, švietimo, medicinos ir kitas paslaugas
žmonės gautų arti gyvenamosios vietos, kad
senjorams nereikėtų važiuoti dešimtis kilometrų į polikliniką ar biblioteką, o vaikams – į
mokyklą.
Ne tik megapolių, bet ir nedidelių miestelių,
kaimų gyventojai turi teisę gyventi visavertį
gyvenimą.
Lietuva Europoje išsiskiria nevienodo
dydžio savivaldybėmis, kur vienai savivaldybei
tenkantis vidutinis gyventojų skaičius nuolat
mažėja. Be to, šalis išlieka viena labiausiai centralizuotų ES.
O štai kaimynė Lenkija ne tik turi beveik
2,5 tūkst. savivaldybių (gminų), kurios vidutiniškai yra smulkesnės už lietuviškas, bet ir
įgyvendina savivaldą dar dviem aukštesniais
lygmenimis. Panašiai sudėliotas ir Vokietijos
administracinis žemėlapis.
Gerokai mažesnė už Lietuvą Estija po
2017 m. reformos išlaikė 79-ias savivaldybes,
tik dar labiau apibrėžė kaimo ir miesto savivaldybių specifiką. Berlyną, Paryžių ir kitus
Europos didmiesčius supa dešimtys priemiestinių savivaldybių, ir niekam nešauna į galvą
kėsintis į kaimynų teritorijas.
Ar centralizacijos didinimas padėtų spręsti
socialines problemas? Juk liktų apnuoginti
pakraščiai, dar labiau merdėtų regionai, didėtų
skurdas. O juk pagal pajamų nelygybę ir socialinę atskirtį esame ES dugne.
Šiuo metu rengiamas Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kokie pokyčiai
jame atsiranda?
Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano
pakeitimų svarbiausi tikslai – aiškesnis teritorijų planavimas, didesnė socialinė darna.
Turime daugiau kaip 3 tūkst. verslo subjektų,
penkias verslo zonas, kurių didžiausia –
Karmėlavos seniūnijoje įsikūrusi Kauno LEZ.
2017 metais Vyriausybė suteikė kurortinės
teritorijos statusą Kauno rajone esantiems
Kačerginės ir Kulautuvos miesteliams bei
daliai Zapyškio. Ši teritorija su unikaliu kultūros
paveldu, jaukiais pušynais ir Nemuno slėniu,
dviračių takais, vandens ir pėsčiųjų maršrutais skirta aktyviam poilsiui. Sveikatą stiprinti
galima LSMU Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje, aktyviam poilsiui tarnauja vandenlenčių
parkas, baigiame įrengti mineralinio vandens
biuvetę. Taip pat esame pasiryžę atnaujinti visų
trijų kurortinių miestelių urbanistinius veidus,
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Kulautvos reabillitacijos ligoninė - moderniausia Baltijos šalyse.

Raudondvario darželio „Vyturėlis“ atidarymas.

sutvarkyti pagrindines gatves, sukurti daugiau
poilsiui skirtos infrastruktūros.
Priemiestinės teritorijos, ypač Domeikava,
Užliedžiai, Akademija, Ringaudai, sparčiai urbanizuojamos. Tikimės, kad nuo sausio 1 dienos
įsigaliojęs Savivaldybių infrastruktūros plėtros
įstatymas padės darniau, atsakingiau spręsti
urbanistikos problemas.
Jau surengėme kelis pasitarimus, kuriuose
buvo pristatytos bendrojo plano 2-ojo keitimo
koncepcijos alternatyvos, su pakeitimais supažindinti gyventojai.
Pirmoji alternatyva paremta devyniais stipriais urbanistiniais centrais, kuriuose sukoncentruotos pagrindinės viešosios paslaugos.
Ekonominė aplinka, transportas, mokslas ir
kultūra būtų plėtojami spinduliniu principu.
Tai reiškia, kad urbanistiniuose centruose teikiamos paslaugos būtų prieinamos aplinkinių
gyvenviečių žmonėms.
Antroji alternatyva – urbanistinės struktūros
optimizavimas, prioritetą teikiant gyvenviečių
partnerystei. Įgyvendinant šią alternatyvą būtų
formuojamos kompaktiškesnės urbanizuojamos teritorijos ir viešųjų paslaugų išdėstymas
sutelkiamas keliose vietovėse, kurios papildytų
viena kitą. Kitaip tariant, rajono patrauklumo
stiprinimas būtų paremtas paslaugų priartinimu prie gyventojų.

Abi alternatyvas vertinusios institucijos ir
nepriklausomi ekspertai patvirtino, kad antroji
alternatyva yra tvaresnė ir labiau tausojanti
aplinką, ji sukurtų daugiau ilgalaikių teigiamų
pasekmių.
Ir pabaigai, kaip sekasi išgyventi šią sniego
nepagailėjusią žiemą? Kaip pavyksta gelbėti
gyventojus nuo sniego izoliacijos?
Šalį užklupusi pūga pridarė daug rūpesčių,
kartu ji atskleidė Kauno rajono bendruomenės
pilietiškumą: daugybė žmonių griebė kastuvus, seniūnams į pagalbą su technika atskubėjo ūkininkai.
Kauno rajoną kerta daugybė valstybinės
reikšmės magistralių už kurias atsakinga
Susisiekimo ministerijai pavaldi įmonė „Kelių
priežiūra“. Su šios įmonės vadovais nuolat
palaikome ryšį, prašome laiku ateiti į pagalbą
gyventojams.
Vietinės reikšmės kelių priežiūra patikėta
seniūnijoms, kurios sudaro paslaugų teikimo
sutartis su įmonėmis arba ūkininkais.
Šiemet žiema nepagailėjo sniego, todėl teko
pasitelkti ir savanorius. Už tokį solidarumą esu
dėkingas visai bendruomenei. Smagu, kad
padėkos žodžius gyventojams socialiniuose
tinkluose taria ir seniūnai.
Kalbino Justė Brigė
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PANDEMIJOS PAKOREGUOTAME
2021 M. KAUNO BIUDŽETO PROJEKTE
DAUGIAUSIA DĖMESIO – GYVENTOJAMS
Aušrinė VAŠČĖGAITĖ

Vasario 23-iąją Kauno miesto taryba
tvirtins šių metų biudžeto projektą. Planuojama, kad šiemet jis sieks
390,4 mln. eurų. Nepaisant to, kad pasaulinė pandemija gerokai pakoregavo
planus, atsisakius mažiausios svarbos
išlaidų pavyko pasiekti, kad lėšų užtektų
ne tik kasdieniams miesto ir gyventojų
poreikiams užtikrinti, didžiųjų projektų
tęstinumui, bet ir švietimo, kultūros bei
socialinės srities darbuotojų atlyginimams didinti.
PLANUS PAKOREGAVO PANDEMIJA

„Praėję metai Kaunui, kaip ir visiems, buvo
nelengvi ir pilni iššūkių. Pandemija sukėlė sunkumų ir skirstant bei surenkant miesto biudžetą.
Tačiau į situaciją pažiūrėjome racionaliai –
„nukarpėme“ nebūtinas išlaidas, sumažinome
finansavimą infrastruktūrai, kad didesnė dalis
lėšų galėtų būti skirta šiuo laikotarpiu ypač
svarbius darbus dirbantiems ir kartais finansiškai nepelnytai nuvertinamiems kauniečiams.
Dedame visas pastangas ir tam, kad tęstinumą
išlaikytų visai Lietuvai svarbūs projektai“, – teigė
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Didžiausią miesto biudžeto dalį šiemet
sudarys švietimo, socialinės ir sveikatos apsau
gos, sporto bei kultūros sritims skriamas finansavimas. Visoms joms planuose numatomas
augimas. Kiek mažiau nei pernai lėšų bus
skiriama infrastruktūros tvarkymui ir bendrosioms išlaidoms. Tiesa, finansavimo prireiks
ir didžiųjų projektų tęstinumui. Šiemet biudžete lėšų bus skirta tolimesniam S. Dariaus ir
S. Girėno stadiono atnaujinimui, „Mokslo salos“
ir daugiafunkcinio vandens sporto centro
Nemuno saloje statyboms, baigiamai sporto
halės rekonstrukcijai, naujojo lengvosios atletikos maniežo projekto įgyvendinimui.

MAŽIAU GATVĖMS,
DAUGIAU ŽMONĖMS
Švietimo įstaigų veiklai užtikrinti 2021
metams iš savivaldybės biudžeto numatyta
67,8 mln. eurų asignavimų. Švietimo darbuotojų darbo užmokesčio eilutėse suplanuotas
augimas – bus skiriama 7,3 proc. daugiau
nei 2020 m. Taip pat solidi suma biudžete
suplanuota ugdymo reikmėms, skaitmeninio
ugdymo plėtrai, neformaliojo vaikų švietimo
programos įgyvendinimui bei mokymosi
sunkumų patiriančių mokinių konsultacijoms
finansuoti.
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Kita, kaip planuojama, didesnio finansavimo sulauksianti
sritis – kultūra. 2021 m. Kauno
biudžeto projekte jai numatyta
15,9 mln. eurų. Šiais metais
išskirtinis dėmesys teks projektui „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022 m.“ ir programos „Iniciatyvos
Kaunui“ finansuojamiems kultūros projektams. Kaunas tęsia prieš kelerius metus duotą
įsipareigojimą nuosekliai didinti kultūros darbuotojų atlyginimus. Tam biudžete šiemet bus
skirta 4 proc. daugiau lėšų nei pernai.
Darbo užmokesčio augimą pajus ne tik
švietimo ir kultūros srityse dirbantys kauniečiai. Bene ryškiausias pakilimas, palyginti
su 2020 m., matomas socialinės ir sveikatos
apsaugos eilutėje. Šiai sričiai 2021 m. biudžeto
projekte numatyta daugiau kaip 38 mln.
eurų, t. y., net 15,7 proc. daugiau nei 2020 m.
Socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti per šiuos
metus suplanuota virš 6 mln. eurų asignavimų,
o jų darbuotojų atlyginimams finansavimas
padidės 14,3 proc.
„Nepaisant sunkių metų, turime kuo
pasidžiaugti. Ypač smagu, kad karantinas
nesutrukdė dažnai nepelnytai pamirštamų
švietimo, kultūros, socialinės srities darbuotojų atlyginimų augimui. Šiemet būtent tai, o
ne gatvių tvarkymas yra pagrindinis prioritetas
biudžete. Žinoma, norėtųsi, kad skaičiai šių
darbuotojų algalapiuose būtų dar didesni,

tačiau turime tikslą, kad kasmet biudžeto dalis
šioms sritims didėtų“, – kalbėjo Kauno vicemeras Andrius Palionis.

DĖMESYS SPORTO PROJEKTAMS

Ne mažiau svarbią vietą miesto biudžete
užima sportas. Šiai sričiai šiemet suplanuota
skirti 45,6 mln. eurų. Didžiausios išlaidos čia
numatomos sporto infrastruktūros plėtrai įgyvendinant tokius projektus kaip S. Dariaus ir
S. Girėno stadionas, daugiafunkcinis vandens
sporto centras, naujasis lengvosios atletikos
maniežas, sporto halė ir kiti.
Per paskutinius metus Kaune užbaigta
nemaža dalis reikšmingų infrastruktūros tvarkymo darbų, įgyvendinti stambūs projektai.
Todėl naujajame biudžete, atsižvelgiant į koronaviruso situaciją, finansavimas šiai sričiai bus
kuklesnis, daugiau lėšų nukreipiant į kitas šiuo
metu prioritetines sritis.
2021 m. miesto infrastruktūrai ir tvarkymui
nukreipti asignavimai orientuoti į kokybišką
ir saugią susisiekimo infrastruktūrą, švarią
aplinką, efektyvų atliekų tvarkymą, miesto teritorijų planavimą.
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RIČARDAS JUŠKA:
MŪSŲ ĮSTATYMUOSE
RODOMAS NEPASITIKĖJIMAS
SAVIVALDOS GEBĖJIMAIS

Apie savivaldybių savarankiškumo ir regionų plėtros skatinimo galimybes, talentingų žmonių pritraukimą į valstybės tarnybą, kalbamės su Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininku Ričardu Juška.
Šioje kadencijoje tapote Valstybės valdymo
ir savivaldybių komiteto pirmininku. Be abejo,
imantis tokių pareigų yra pergalvojami veiklos
tikslai, uždaviniai. Tad kokie artimiausi darbai
laukia šio komiteto? Priimant įstatymus, kaip bus
atsižvelgiama į COVID-19 sukeliamas pasekmes?
Komitetas, kaip ir visi Seimo nariai, laukiame
Vyriausybės programos patvirtinto priemonių
plano jam įgyvendinti. Pagal tai komitetas
planuos darbus ir naujas iniciatyvas. Komitetas
taip pat teikia įvairias pataisas savo iniciatyva,
tačiau tai darome dažniausiai bendru sutarimu
arba pritarus komiteto daugumai. Paprastai tai
nutinka svarstant Vyriausybės pateiktus įstatymų projektus, kai komiteto nariai turi kitokią
nuomonę, nei formuluoja Vyriausybė. Aš, kaip
komiteto pirmininkas, noriu, kad šią kadenciją
daugiau dėmesio būtų skirta savivaldybių iniciatyvoms ir regioninei politikai. Ši sritis man
suprantama, nes savivaldoje teko dirbti du
dešimtmečius.
COVID-19 sukeltos pasekmės – Vyriausybės
tema. Aišku, Seimas, jeigu yra poreikis, reaguos. Pvz.: turizmo sritis ir konkurencija
šiame sektoriuje jau pareikalavo Seimo darbo.
Komitetai vykdo parlamentinę kontrolę ir,
esant būtinybei, reaguoja. Svarbu, kad būtų
skatinama ekonomika ir efektyvus viešųjų
finansų valdymas.
Liberalų Sąjūdžio rinkimų programoje teigiama: „Viešąjį sektorių ir valstybės tarnybą
pertvarkysime taip, kad jis taptų patrauklia vieta
dirbti, kad ten ateitų talentingi žmonės.“ Kokius
kelius šiam siekiui įgyvendinti matote ir kaip tai
atsispindės komiteto veikloje?
Darbas valstybės tarnyboje yra nepelnytai
nuvertintas. Ankstesniame įstatyme buvo aiškiai susistemintos grupės, kategorijos, koeficientai. Prieduose matėme darbo užmokesčio
koeficientus pagal atskiras grupes, matėme
visos valstybės tarnautojų darbo užmokesčius.
Palaipsniui buvo „išimamos“ atskiros institucijos ir didinami jų atlyginimai: statutiniai pareigūnai, prokuratūra, kalėjimų departamentas…
Liko tik tie, kurie stokojo valdžios dėmesio ir
teisingo atlygio už darbą valstybės tarnyboje…
Asmeniškai man nepatinka, kad VTD (Vals
tybės tarnybos departamentas) užsiima tik
konsultacijomis, kai savivaldybės skirtingai
traktuoja ir taiko įstatyminių nuostatų įgyven14

dinimą. Viešai skelbiama oficialiame puslapyje
rašant, kad pareiginės algos koeficientas
yra 176! Savivaldybė pateikė klaidingai, VTD
net nepatikrinę sukelia į internetinį puslapį.
Atlyginimas dirbant valstybės tarnyboje
nemotyvuoja, nes dar neatstatytas ikikrizinis
bazinis dydis. O kodėl tik Valstybės tarnautojams, kai kitiems pareigūnams buvo randama
pakankamai lėšų? Taip pat už tą patį darbą taikomi skirtingi koeficientų dydžiai. Deklaruoto
pareigybių standartizavimo nesulaukėme.
Nėra kontrolės.
Kadangi Valstybės valdymo ir savivaldybių
komitete dirbote ir per praėjusią Seimo kadenciją,
tad gal yra pradėtų darbų, kuriuos reikia tęsti šioje
kadencijoje?
Nuolat kintantis gyvenimas pasaulyje ir
Lietuvoje verčia spėti reaguoti į pokyčius.
Praėjusią kadenciją komitetas įvykdė savo
darbo planą. Ar viskas gerai padaryta? Tikrai
ne. Kiekviena valdančioji dauguma įgyvendina
savo programą. Buvo nesutarimų dėl priimamų
įstatymų. Tačiau tai natūralu. Sieksiu, kad šioje
kadencijoje būtų daugiau įsiklausoma į suinteresuotų pusių siūlymus. Įstatymo projektų
turi būti mažiau, bet jie turi būti kokybiškesni.
Galiu pasakyti, kad kompromisinis valstybės
tarnybos įstatymas ir jo įgyvendinimas nuvilia.
Todėl ir šioje kadencijoje jam vėl turėsime skirti
daugiau dėmesio. Paskutiniu metu vykdoma
komiteto parlamentinė kontrolė tik patvirtino,
kad reikės papildomai peržiūrėti pasiektus ir
nepasiektus tikslus. Manau, VTD turi pereiti
į naują kokybę, o komitetas turi rasti naujus
būdus.
Praėjusioje kadencijoje buvo priimta nemažai
svarbių įstatymo pataisų, viena jų – Regionų plėt
ros įstatymo nauja redakcija, suteikianti savivaldybei naujas teises ir naujus įpareigojimus. Kaip
tos pataisos suderintos su Vietos savivaldos įstatymu ar derinimas yra šios kadencijos rūpestis?
Įstatymas priimtas neįvertinus socialinių
partnerių siūlymų. Tačiau tai buvo daugumos valia. Manau, kad pradėjus jį įgyvendinti
paaiškės visi pliusai ir minusai, o mes, komiteto
nariai, esame pasiruošę ne griauti, bet tobulinti. Man nepriimtina, kad neatsižvelgiama
į savivaldybių siūlymus ir primetama Seimo
valia. Niekas geriau nežino, nei dirbantys

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių
komiteto pirmininkas Ričardas Juška.

kasdieninį darbą ir suprantantys visus niuansus. Bendro rezultato siekimui reikia glaudesnio bendradarbiavimo, o ne tik išsakyti
„pritariame“ arba „nepritariame“. Sveikinsiu
glaudesnį Lietuvos savivaldybių asociacijos ir
komiteto bendradarbiavimą.
Turite didelę darbo ir Seime, ir savivaldoje
patirtį, kokias savivaldos ir centrinės valdžios santykių tendencijas pastebite, ar tie santykiai turėtų
keistis, jei taip, kokia linkme?
Dešimtmečius nesikeičia centrinės valdžios
požiūris į savivaldą. Pirmiausia išskirčiau finansus. Metų eigoje keičiami ir priimami nauji
įstatymai su tam tikrais pavedimais savivaldybėms. Deleguojamos funkcijos, tačiau lėšų
klausimas lieka paraštėse. Yra du Konstitucinio
teismo sprendimai dėl to, kad funkcijų perdavimas ir delegavimas, jeigu tai reikalauja lėšų,
turi būti kompensuojamos arba skiriamos. Ar
taip vyksta? Ne. Siekis ir tikslas yra stabdyti
tokį supratimą ir įstatymų priėmimą, o funkcijas deleguoti tik išsprendus finansavimo
galimybes.
Viena dažniausiai minima savivaldybių problema yra vis mažėjantis savarankiškumas.
Tikimasi, kad keičiant regioninę politiką, savarankiškumo daugės. Ką Jūs apie tokius lūkesčius
manote?
Asmeniškai aš už savarankiškumo didinimą.
Pritariu praėjusiais metais pasirašytam Valdovų
rūmuose savivaldybių memorandumui ir
visiems jo punktams. Tikiuosi, kad mūsų komitetas dės pastangas, kad tie lūkesčiai maksimaliai būtų įgyvendinti.
Ką manote apie Lietuvos regioninę politiką ir
kokia, Jūsų manymu, ji turėtų būti?
Apie regioninę politiką kalbama ir ši sąvoka
naudojama daug metų. Tačiau realios regioninės politikos nebuvo. Buvo regionų pinigų
dalybos tarp regiono savivaldybių. Atėjo laikas
keisti požiūrį ir keisti supratimą pačių savival2021 02 20 Savivaldybių žinios

dybių vadovų ir politikų regionuose. Tokiu
keliu turime eiti. Įgyvendinami projektai turi
būti aktualūs visoms regiono savivaldybėms,
o ne tik apskričių centrams. Dažnai bandoma
apskrities centro savivaldybių projektus
pateikti, kaip regioninius projektus. Pereisime
į kitą supratimo kokybę.
Jūsų manymu, ko labiausiai reikia, kad didėtų
savivaldybių savarankiškumas?
Reikia peržiūrėti nacionalinio lygmes funkcijas, kurios pastaraisiais metais buvo masiškai
centralizuojamos ir, įvertinus kaštus ir naudą,
perduoti savivaldai. Lygiagrečiai keisti įstatyminę bazę. Savivalda turėtų rūpintis užimtumo
ir žemės klausimais. Dabar mūsų įstatymuose
rodoma nepagarba ir nepasitikėjimas savivaldos gebėjimais ir savarankiškumu. Visą
reguliavimą smulkmeniškai stengiamasi surašyti įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose.
Savivaldybes buvo norima matyti, kaip vykdomuosius komitetus. Bus kitaip, jeigu užteks
Seime ir Vyriausybėje politinio suvokimo.
Tačiau siekio kryptis yra tokia.

Jau daug metų kalbama, kad atokesnėse
savivaldybėse besikuriančiam verslui turėtų būti
taikomi mažesni mokesčiai, o tai, kaip teigiama,
padėtų pritraukti investicijas ir į atokesnes savivaldybes. Galbūt komiteto planuose yra ketinimas
inicijuoti tokias įstatymų pataisas?
Komitete apie tai yra tik pasikalbama, tačiau
tai ne mūsų komiteto kompetencija. Tuo turi
rūpintis Finansų ir biudžeto komitetas bei
Finansų ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.
Kaip papildomas komitetas esame pasiruošę
teikti savo pataisas.
Galbūt yra pamąstymų ir apie savivaldybių darbo
organizavimo pokyčius įteisinančias įstatymų pataisas, nes tiesiogiai išrinktas meras vis tik yra labai
priklausomas nuo politinių partnerių, kurių tikslai
toli gražu ne visada sutampa su mero programa.
Įpusėjusi savivaldybių kadencija jau nužymėta savivaldybių vadovybės pokyčiais: nuo pareigų šalinami
vicemerai, savivaldybių administracijos direktoriai,
o tai ne visada teigiamai atsiliepia savivaldybės veiklai. Galbūt geriau būtų, jei rinkimus laimėjęs meras
dirbtų su savo susiformuota komanda?

Tiesioginiai merų rinkimai turi pliusų ir
minusų. Esu tos nuomonės, kad išankstiniai
pasvarstymai gali būti vertinami, kaip politikavimas. Sakau išankstiniai, nes Konstituciniame
teisme yra užregistruotas Seimo narių kreipimasis ir ši institucija atsakys į klausimą: teisėti
ar neteisėti tiesioginiai mero rinkimai? Būtent
šioje srityje, mano nuomone, teks komitetui
nemažai padirbėti po teismo sprendimo.
Seimo komiteto veikla labai priklauso ir nuo jos
narių susiklausymo. Tad kokios šio komiteto stiprybės, teikiančios vilties, kad bus priimami įstatymai ar jų pataisos, kokių laukia savivaldybininkai?
Žvelgiu optimistiškai į komiteto narių sudėtį
dėl požiūrio į savivaldą. Jame buvę merai,
vicemerai, komiteto pirmininkai… Būtent ši
sudėtis yra artima savivaldai, artima savo suvokimu ir žinojimu apie savivaldybių darbą ir jose
gyvenančių žmonių lūkesčius.
Dėkoju už atsakymus.
Kalbino Justė Brigė

KODĖL SKIRIASI PILIEČIŲ
ĮSITRAUKIMAS Į VIETOS REIKALŲ
TVARKYMĄ KAIME IR MIESTE?

Vasario 3 d. darbą pradėjo Seimo laikinoji
Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo
skatinimo grupė. Šios grupės posėdyje,
kurios pirmininkas yra Seimo narys Kęstutis
Vilkauskas, buvo aptartos grupės veiklos
kryptys ir pasiūlymai dėl veiklos plano Seimo
pavasario sesijos metu.
Grupės nariai pasiūlė aptarti klausimus,
susijusius su savivaldos dalyvių bendruomene, išsiaiškinti priežastis, kodėl skiriasi
piliečių įsitraukimas į vietos reikalų tvarkymą kaime ir mieste, kiek tai priklauso nuo
seniūnų, seniūnaičių. Grupės nariai pabrėžė
bendruomeninių organizacijų didesnių galių
suteikimo poreikį, kiek prie aktyvumo ir bendruomeniškumo didinimo prisidėtų dalyvaujamojo biudžeto priemonė.
Posėdyje dalyvavo Lietuvos savivaldy-

bių asociacijos prezidentas Mindaugas
Sinkevičius, kuris pasidžiaugė šios grupės
veikla, padėkojo už aktyvumą ir paskatino
organizuoti tokius renginius.
K. Vilkauskas pasiūlė darbo grupei rinktis du kartus per mėnesį, karantino metu
organizuojant nuotolinius susitikimus, o
pasibaigus karantinui siekiant dar geriau įsigilinti į rūpimus klausimus organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius. Sesijos pabaigoje
organizuoti konferenciją, kurioje dalyvautų ir
svečiai iš užsienio, pasidalinant patirtimi vietos savivaldos reikalų tvarkyme. Grupės nariai
siūlė kviesti į posėdžius atstovus iš Lietuvos
Respublikos Prezidento kanceliarijos, įvairių
ministerijų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitas savivaldos savarankiškumo
skatinimo suinteresuotas šalis.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.

Artimiausiu metu darbo grupė planuoja
organizuoti posėdį, kurio metu bus pristatyti
Mykolo Riomerio universiteto dr. Sauliaus
Nefo atlikto tyrimo Piliečių įtraukties į savivaldą rezultatai, įžvalgos ir rekomendacijos.

„Savivaldybių žinioms“ jau 25 metai!

Junkitės ir sekite mus facebook savzinios

„Savivaldybių žinių“ feisbuko paskyra – langas pozityvumui!
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APIE GALIMYBES TARP LIETUVOS
IR PALESTINOS MIESTŲ
Lolita KAMINSKIENĖ
Sausio pabaigoje Beit Sahour (Palestina)
mieste lankėsi naujasis Lietuvos Respublikos
atstovybės (Ramalos miestas, Palestina) vadovas Bertas Venskaitis su žmona. Atstovybės
vadovas susitiko su Beit Sahour miesto
meru Jehad Khair, miesto tarybos nariais,
Beit Sahour miesto savivaldybės Kultūros ir
užsienio ryšių departamento vadovu Usama
Allati. Susitikimo metu buvo aptartos Lietuvos
Respublikos miestų ir Palestinos miestų bendradarbiavimo galimybės, atstovybės darbuotojų dalyvavimas Beit Sahour miesto švietimo,
sporto, kultūriniuose renginiuose. Kalbėta
ir apie Utenos rajono savivaldybės ir Beit
Sahour miesto bendradarbiavimą. Abi pusės
pasidžiaugė, kad jis yra pakankamai aktyvus

ir abipusiai naudingas, ypač kultūros, švietimo
srityse, buvo kalbama, kad šis bendradarbiavimas pasibaigus pandemijai bus dar aktyvesnis, apims naujas sritis, tokias kaip sportas,
turizmas, socialinė ekonominė sritis. Buvo
kalbama ir apie naujų kontaktų tarp Lietuvos
Respublikos ir Palestinos miestų užmezgimą ir
bendradarbiavimą.
Utenos rajonas kol kas yra vienintelė savivaldybė Lietuvoje bendradarbiaujanti su
Palestinos Beit Sahour miestu.
B. Venskaitis taip pat lankėsi Beit Sahour
miesto tautodailininkų organizacijoje Holy
Land Handicraft Organization Society, su kuria
2019 m. gruodžio mėn. Utenos kraštotyros
muziejus (filialas „Svirnas“) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Vyksta aktyvus kultūrinis
bendradarbiavimas. Bertas Venskaitis lankėsi

ir Beit Sahour miesto Lotynų patriarchalinėje
gimnazijoje, su kuria rengiasi bendradarbiauti
Utenos Dauniškio gimnazija (yra parengtos
bendradarbiavimo sutartys, jų pasirašymą
sustabdė pandemija).
Vizito pabaigoje buvo aptartos platesnės
bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos
ir Palestinos miestų, buvo kalbėta ir apie
Arabų kultūros dienų renginio organizavimą
Lietuvoje respublikiniu mastu, kuriame ne tik
dalyvautų Beit Sahour miesto savivaldybė ir
Utenos savivaldybė, bet turėtų galimybes dalyvauti kiti Palestinos ir Lietuvos miestai.

Prisijunk!

VTEK: JEI KYLA ABEJONIŲ, REIKIA NUSIŠALINTI
Eglė IVANAUSKAITĖ

Ar valstybės politikas savivaldybės taryboje gali spręsti dėl
miesto gatvės sutvarkymo, jei joje gyvena jo „Facebook“
bičiulis? O balsuoti dėl įstaigos, jei su jos vadove vienoje
komandoje žaidžia krepšinį? Ar reikia nusišalinti, jei balsuojama dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos, kuria
pasinaudotų savivaldybės tarybos narės buvęs darbdavys?
Pernai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) teikė metodinę
pagalbą dėl beveik pustrečio šimto panašių situacijų, kai įvairiems
viešojo sektoriaus atstovams kilo klausimų dėl galimo interesų konflikto. Ar asmens privatūs interesai nepamynė viešųjų, VTEK aiškinosi
ir atlikdama tyrimus. Jų šioje srityje praėjusiais metais – daugiau nei
80. Dažniausiai tirtas savivaldybių tarybų narių elgesys.
Miestų ir rajonų gyventojams aktualūs gatvių remonto, automobilių aikštelių įrengimo, elektros linijų ar vandentiekio tiesimo, įvairių viešųjų paslaugų teikimo, įstaigų reorganizavimo, savivaldybės
biudžeto tvirtinimo ir kiti klausimai gali būti susiję ir su valstybės
politikų privačiais interesais. Siekdama padėti vietos valdžios atstovams skaidriai veikti ir didinti visuomenės pasitikėjimą jų veikla,
VTEK parengė specializuotas rekomendacines gaires, kaip valdyti
interesų konfliktus. Jose apibendrinta ilgametė VTEK praktika bei
teismų formuojama pozicija, kada nusišalinti ir klausimą sprendžiant nedalyvauti, o kokiais atvejais interesų konfliktas negresia.
Abejonių visuomenei gali kilti, jei, pavyzdžiui, planuojamoje tvarkyti gatvėje veikia tarybos nario ar jo šeimos verslas, jei ketinama
įrengti automobilių stovėjimo aikštelė yra gatvėje, kurioje gyvena
tarybos nario bendraturtis, jei valstybės politikas tvirtintų savo
sutuoktinio darbovietės veiklos ataskaitą, jei nustatant teikiamos
šilumos bazinę kainą tarybos narys turėtų teisminį ginčą su šias paslaugas teikiančia bendrove. Šiais atvejais VTEK pataria nusišalinti.
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Gairėse aptariama ir tai, ar interesų konfliktą gali kelti neartimi
giminaičiai (pusseserės, pusbroliai, tetos, dėdės), kaimynai, krikštatėviai, bendramoksliai ir socialinių tinklų bičiuliai. Tokiais atvejais VTEK
ragina įsivertinti, ar su šiais asmenimis nesieja jokie teisiniai, ūkiniai,
finansiniai ar kiti panašaus pobūdžio ryšiai – jei tokių sąsajų nėra,
nusišalinti neprivalu.
Rengdami, svarstydami ar priimdami įvairius sprendimus valstybės politikai ir kiti viešojo sektoriaus atstovai turi visuomet vengti ne
tik interesų konflikto, bet ir jo regimybės. Kilus abejonių, patartina
nusišalinti, o savivaldybės taryba turėtų spręsti, ar valstybės politiko
nusišalinimą priimti.
Rekomendacines gaires savivaldybių tarybų nariams dėl galimų
interesų konfliktų valdymo veikloje galima rasti VTEK interneto svetainėje vtek.lt.
Vasario 26 d. ir kovo 5 d. VTEK planuoja nuotolinius susitikimus,
kurių metu savivaldybių taryboms pristatys minėtąsias gaires ir
aptars jų taikymo aspektus. Kviečiami dalyvauti savivaldybių tarybų
Etikos komisijų nariai ir asmenys, atsakingi už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo vykdymo priežiūrą ir kontrolę. Prisijungimų
skaičius ribotas: viename susitikime – ne daugiau kaip 90 dalyvių.
Prisijungimo nuoroda bus skelbiama VTEK interneto svetainės Įvykių
kalendoriuje.
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PALĖVENĖS VIENUOLYNO ANSAMBLIS REIKŠMINGAS
AUKŠTAITIJOS IR VALSTYBĖS TAPATUMUI
Justė BRIGĖ

Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas įvardijamas kaip vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys. Valstybės
kultūros paveldo komisija, įvertindama 2020 m. nuveiktus darbus,
Kupiškio rajono savivaldybę įvardija kaip vieną daugiausiai padariusių
gyvenimui prikeliant šį krašto perlą.
„Palėvenės vienuolyno komplekso atgaivinimo darbai vyksta trimis
kryptimis – pirma: pabaigtas Palėvenės vienuolyno svirno tvarkybos
antrasis etapas, pritaikant jį kultūrinėms ir edukacinėms veikloms.
Antra – jau kelinti metai savivaldybė finansiškai prisidėjo prie Palėvenės
Šv. Dominyko bažnyčios interjero tvarkybos darbų. Trečia – 2018 metais
parengtas tvarkybos, restauravimo ir avarinės grėsmės pašalinimo
darbų projektas pagrindiniam ir didžiausiam bei kultūrine reikšme
vertingiausiam vienuolyno pastatui. Vykdant projektą pradėti įgyvendinti realūs, fiziniai pagrindinio Palėvenės vienuolyno pastato atkūrimo
darbai: pakeistas beveik visas stogas ir jo konstrukcijos, atnaujinamos
sienos. Ateityje bus atkuriamas ir vidaus interjeras su išlikusia autentiška
sienų tapyba“, – nuveiktus darbus vardija Kupiškio rajono meras Dainius
Bardauskas.

praeities dvasią kultūros paveldo objektas su išskirtine istorija ir pritaikytas šiuolaikinei visuomenei. Tikime, kad ši vieta taps ir religinio turizmo
vieta.“
Palėvenės dominikonų vienuolynas yra vienas iš populiariausių
lankomų objektų Kupiškio krašte. Didžioji dalis besilankančių ir užsisakančių ekskursijas po Kupiškio kraštą pageidauja aplankyti Palėvenės
vienuolyną ir renkasi ten siūlomas edukacines programas. O jų čia siūloma išties nemažai.
Vienuolyno ansamblio restauruotame svirne ir ten esančiuose
rūsiuose vyksta įvairios edukacinės programos, kurių metu lankytojai
gali išgirsti pasakojimus apie vienuolyno istoriją, apsilankyti paslaptinguose vienuolyno rūsiuose, pamatyti raudantį akmenį ir sužinoti
jo paslaptį, o taip pat paragauti patiekalų, kuriuos gamino vienuoliai.
Kulinarinių programų metu papildomai galima užsisakyti vienuolių
gamybos alaus, vienuolių smuklės vyno.
Pasak Dainiaus Bardausko, kultūros paveldo objektuose vykstanti
aktyvi socialinė veikla prisideda prie paveldo saugojimo, padaro jį
„gyvu“, todėl labai svarbu parengti kokybiškas ir patrauklias edukacines
programas, kurios puikiai reprezentuoja paveldą, o tuo pačiu jį gaivina
ir padaro įdomiu.
Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblis – ne vienintelis tvarkomas kultūros paveldo objektas Kupiškio rajone. Dar vienas iš žinomiausių rajono kultūros paveldo objektų – Adomynės dvaras su tautinio
paveldo sertifikuotomis „Pagrabinėmis bandelėmis“. „Siekdami išsaugoti
šį unikalų medinį dvarą ir sudaryti palankesnes lankymo sąlygas rajono
svečiams, turime vilties, kad jau šiais metais bus pradėti Adomynės
dvaro rūmų fasado tvarkybos darbai. Taip pat Kupiškio istorijai, kaip
buvusios žydų bendruomenės palikimas, svarbus Šmidto malūnas,
kuriam jau esame parengę tvarkybos projektą“, – rajono vertingiausius
kultūros paveldo objektus ir jų atgimimą apžvelgia meras.

„Paveldas – brangus malonumas. Tikime, kad ši vieta taps ir religinio
turizmo vieta“, – sako Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas.

Nuo 2017 metų ansamblio prikėlimas finansuojamas iš trijų šaltinių –
iš ES, valstybės (konkrečiai – per Kultūros paveldo departamento paveldotvarkos programą) ir savivaldybės biudžetų.
Finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF)
402 tūkst. eurų Iš valstybės biudžeto, paveldotvarkos programos
285 tūkst. eurų. Savivaldybės lėšos – 153 tūkst. eurų. Per trejus metus
Palėvenės vienuolyno atkūrimui skirta beveik 1 mln. eurų
„Paveldas – brangus malonumas. Yra specifiniai atkūrimo reikalavimai, todėl didžioji dalis tenka autentiškumo atkūrimui. Tačiau tai svarbu
ir reikšminga mūsų valstybei ir visuomenei, mūsų tapatumui, – sako
meras. – Vienuolyno ansamblis – unikalus ir autentiškas, XVII–XVIII a.
sandūros objektas, skleidęs kultūrines idėjas, bet uždarytas, niokotas,
tačiau išlikęs ir atgimstantis. Kaip žinia, Palėvenės bažnyčioje buvo
pakrikštytas vienas žymiausių Lietuvos architektų, kraštietis Laurynas
Gucevičius, čia XVIII–XIX a. vykdavo iš Vilniaus atkeltos įvairios studijų
programos, vyko aktyvus vienuolijos gyvenimas. Tad siekiame, kad ši
vieta taptų patraukli, kad lankytojus trauktų novatoriškai perteikiantis
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Vienuolyno ansamblio rūsiuose vyksta įvairios edukacinės programos.
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Pasaulio Lietuva

JAUNA PIETŲ AFRIKOS
BENDRUOMENĖ
Ugnė Voverytė kartu su vyru į Pietų Afrikos
Respubliką (PAR) atvyko 2014 metais. Anot
pašnekovės, pirmieji metai buvo pažintiniai.
Apkeliavę kultūrų margumynu ir stulbinančiu
gamtos grožiu žavinčią šalį, pora po truputį
atrado ir čia atvykusius bei gyvenančius lietuvius. Bendrų susibūrimų metu jiems kilo mintis
apjungti visus čia gyvenančius lietuvius ir įkurti
bendruomenę, kuri padėtų puoselėti lietuvių
kalbą ir kultūrą, išlaikyti lietuviškas tradicijas.
„Mūsų bendruomenė yra jauna. Pietų Afrikos
lietuvių bendruomenė buvo įkurta 2018 spalį.
Į jos veiklą įsitraukė kelios šeimos, atvykusios
prieš 20 metų. Tačiau didžioji bendruomenės
dalis – jauni žmones, į PAR atvykę dėl įvairiausių
priežasčių: ieškodami darbo, siekdami sukurti
verslą, sukūrę šeimą su šioje šalyje gyvenančiu
partneriu ar tiesiog atsitiktinai, – bendruomenė
pristato Ugnė Voverytė. – Kiekvienas čia atvykstantis turi savo istoriją. Skiriasi ir jų veiklos. Tai
ir IT specialistai, inžinieriai, nekilnojamojo turto
agentai, logistikos, statybų ir kitų verslų atstovai. Juos jungiantis didžiausias noras – gyvenant toli nuo Tėvynės puoselėti lietuvybę.“
Kaip pabrėžia pašnekovė, Pietų Afrikoje
gyvena ir labai daug litvakų, kurių indėlis į šios
šalies gyvenimą tikrai nemenkas. Jie domisi
Lietuva, nori surasti savo ir protėvių šaknis.
„Lietuvių bendruomenės valdybos, bendravimo ir susitikimų centras yra pačiame spalvingiausiame Pietų Afrikos Johanesburgo (angl.
Johannesburg) mieste. Čia turime didžiausią
aktyvių tautiečių dalį. Esant dideliam norui

Švenčių vaišės.
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Pietų Afrikos lietuvių bendruomenė.

ir palaikymui tiek iš tėvų, tiek iš pačios bend
ruomenės, Johanesburge 2019 m. sausio
mėnesį įkūrėme lituanistinę vaikų mokyklėlę
„Kodėlčius“. Prieš prasidedant pandemijai
į ją susirinkdavo apie 12 įvairaus amžiaus
(1,5–11 metų) mokinių. Pamokos lituanistinėje mokyklėlėje „Kodėlčius“ vyko kartą per
mėnesį”, – pasakojo Ugnė.
Anot lituanistinės mokyklėlės mokytojų
Justės ir Sandros, pirmąją mokyklėlės įkūrimo dieną vaikučiai buvo smagiai, šventiškai
nusiteikę, o atidarymas gal kiek priminė lietuvišką rugsėjo 1-ąją. Vaikus į mokyklą atlydėjo
tėveliai, atsinešdami gėlių puokštes. Pasak
Sandros, nuolatinių patalpų mokyklėlės veiklai
šiuo metu bendruomenė neturi, tačiau turi
nuostabius, bendradarbiaujančius mokinukų
tėvelius. Jie yra pažadėję, jei reikės, skirti patalpas mokyklėlės veikloms net savo namuose.
Mokytojos Justės teigimu, tėvai išreiškė
pageidavimą, kad jų vaikai mokėtų lietuvių
kalbą, puoselėtų papročius ir tradicijas, kad
didžiuotųsi savo kilme ir galėtų perduoti lietuvybę vėlesnėms kartoms. Šiuo metu mokyklėlė veikia Johanesburge ir Pretorijoje, nors
jau girdime tėvelių pageidavimus, kad norėtų
mokyklėlės ir Keiptaune.
„Ši mokyklėlė – tai mūsų pirmas žingsnis į
galbūt ateityje didesnę švietimo įstaigą, turinčią savo patalpas ir nuolatinį mokinių skaičių.
Mokomosios programos ir pamokų vedimu
užsiima patys bendruomenės nariai“, – lūkesčiais pasidalija Ugnė Voverytė.
Lietuvių bendruomenė Pietų Afrikos
Respublikoje rengia ir švenčia nacionalines
Lietuvos šventes, susirenka gaminti tradicinių
lietuviškų patiekalų ir puoselėti tradicijų. Nors

bendruomenė ir nedidelė, tačiau turi savo
internetinę pokalbių grupę ir dažnai pasidalija
naujienomis ar kvietimais į renginius.
Prieš pandemijai visiškai paralyžiuojant
socialinį gyvenimą, Pietų Afrikoje lietuvių
kalba garsiai skambėjo – buvo organizuojami
šurmulingi lietuviški vakarai. Liepos 6-ąją,
Mindaugo karūnavimo dieną, Pietų Afrikos lietuviai susitikdavo giedoti „Tautiškos giesmės“.
Taip pat buvo minimos Vasario 16-osios, Kovo
11-osios šventės.
Paklausus apie COVID-19 viruso plitimą
Pietų Afrikos Respublikoje, Ugnė pasakojo, kad
situacija nelabai skiriasi nuo kitų šalių ir nuolatos kinta. „Vis dar gyvena karantine. Mūsų
gyvenimą karantinas paveikė skirtingai, tačiau
pozityvumo čia gyvenantiems tautiečiams
tikrai netrūksta. Per pandemiją bendruomeniškumas sustiprėjo. Kaimynai vieni kitiems
padėjo susitvarkyti asmeninius reikalus, kažkam susirgus – nupirkdavo ir atveždavo maisto
produktų, vaistų ir kita“, – pasakoja Ugnė.
U. Voverytė džiaugėsi, kad praeitais metais
Pietų Afrikos lietuviai labai aktyviai balsavo
Lietuvos Seimo rinkimuose. „2020 metai buvo
ypatingi, nes pasaulio lietuviai galėjo rinkti
savo tiesioginį politinį atstovą Seime. Esu
tikra, kad pasaulio lietuviams yra skiriama
pakankamai dėmesio. Bendruomenė aktyviai
bendrauja su viso pasaulio bendruomenėmis.
Tikiu, kad išrinktas pasaulio lietuvių atstovas
Seime taip pat turėtų skirti dar didesnį dėmesį
užsienyje gyvenančių lietuvių aktualijoms“, –
pabrėžia Ugnė Voverytė.
Ieva Cataldo parengta pagal Ugnės Voverytės
ir Evelinos Kischlych – Šochienės inf.
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BIRŠTONAS LAUKIA
PACIENTŲ POKOVIDINEI
REABILITACIJAI
Sandra PILKAUSKIENĖ

Trys Birštono sanatorijos „Eglės sanatorija“, „Tulpės“ ir „Versmė“ reabilitacijai jau priima pacientus po vidutinės ar sunkios „Covid-19“ ligos formos. Tokiems pacientams rekomenduojamas 5–14 dienų reabilitacijos
laikotarpis. Reabilitacija po vidutinės ar sunkios „Covid-19“ ligos skirta
asmenims, kurie yra pasveikę po ligos, nekarščiuoja, nevartoja antipiretikų ir turi gydytojo patvirtintą pažymą apie pasveikimą.
Pasak „Eglės sanatorijos“ komunikacijos specialistės Rūtos Daunoravi
čiūtės, atvykti galima sanatorinio gydymo programai. „Gydytojas konsultacijos metu individualiai parenka ir pritaiko geriausiai tinkančias
procedūras ir reikalingus tyrimus. Tiesa, kol galioja patekimo į kitas savivaldybes apribojimas, norintiems atvykti reikalingas šeimos gydytojo
siuntimas. Mūsų užsakymo skyriaus darbuotojai mielai paaiškins, ko
imtis, kad klientas galėtų atvykti sveikatintis nepažeisdamas tuo metu
galiojančių Vyriausybės reikalavimų“, – teigia Rūta Daunoravičiūtė.
„Tulpės“ sanatorijos programos parengtos atsižvelgiant į PSO rekomendacijas, Lietuvos reabilitologų, psichologų, psichoterapeutų draugijų pasiūlymus. Rekomenduojama gydymosi trukmė nuo 7 iki 14 parų.
Programą sudaro trijų kartų speciali subalansuota dietinė mityba ir
apgyvendinimas vienviečiame kambaryje, gydytojo reabilitologo konsultacija, kurios metu įvertinus paciento sveikatos būklę bus sudaromas
gydymo planas su 4 procedūromis į dieną, paskirti kiti papildomi tyrimai ir specialistų konsultacijos. Pacientas atvykdamas privalo atsivežti

medicinos dokumentų išrašą iš šeimos gydytojo arba iš stacionarinės
gydymo įstaigos, kurioje gydėsi.
Pasak sanatorijos „Versmė“ direktorės Rasos Noreikienės, sanatorija
laukia visų, kurie yra pasveikę po ligos, nekarščiuoja, nevartoja antipiretikų ir turi gydytojo patvirtintą pažymą apie pasveikimą su kodu Z86.18.
„Kiekvienam atvykusiam klientui yra atliekamas sveikatos būklės įvertinimas, reabilitacijos procedūros parenkamos pagal esamą paciento
sveikatos būklę, atsižvelgiama į gretutines ligas“, – teigia sanatorijos
„Versmė“ direktorė R. Noreikienė.
Visos sanatorijų programos yra pritaikytos asmenims, kurie jaučia liekamuosius reiškinius po persirgtos infekcijos. Programos apima plaučių,
rijimo, kalbos, miego, raumenų ir kognityvinių funkcijų atstatymą, judėjimo sistemos sutrikimų, rankų drebėjimo, nuovargio, nerimo, įtampos,
nuotaikų svyravimo ir galvos skausmo šalinimą bei emocinės būsenos
stabilizavimą.

MOLĖTAMS 634: SAUGOMA IR KURIAMA NAUJA ISTORIJA
Akvilė STANČIKAITĖ
Tūkstančio žvaigždžių ir šimtų ežerų apjuostas Molėtų rajonas saugo
ilgametę istoriją. Šiandien ežerų kraštas – puoselėjamas vietos gyventojų ir pamiltas keliautojų. Vasario 17 d. Lietuvos ir pasaulio molėtiškiai
buvo kviečiami švęsti 634-ąjį Molėtų gimtadienį.
Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose Molėtų vardas paminėtas 1387 m.
vasario 17 d. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos
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dovanojimo rašte, kuriuo įteisinami naujai įkurtos Vilniaus vyskupijos
dovanojami dvarai ir žemės. Tai Jogailos privilegija Vilniaus katedrai,
ankstyviausias Lietuvos Respublikoje saugomas Lietuvoje surašytas pergamentas. Ši privilegija – svarbiausias krikščionybės įvedimo
Lietuvoje aktas, kuriuo aktu buvo įkurta ir aprūpinta vyskupo institucija.
2006 m. kovo 30 d. privilegija pripažinta regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.
Molėtų rajono savivaldybė su Molėtų krašto muziejumi vasario 17 d.
pakvietė stebėti istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Dariaus Barono
paskaitą „Krikščionybės pradžia Lietuvoje“, skirtą Molėtų 634-osioms
paminėjimo metinėms. Paskaitoje gvildenami klausimai apie krikščionybės svarbą anų laikų lietuviams ir Molėtų krašto istorijai. Paskaitą
buvo galima stebėti „Zoom“ platformoje.
Neseniai Molėtų krašto muziejaus kiemą papuošė rajono tautodailininkų draugijos narių bendras darbas – skulptūra „Molėtų vardas“,
kuriame įamžinti 16 autentiškų Molėtų vardo paminėjimų variantų,
rastų archyviniuose dokumentuose, lotyniškais rašmenimis. Kelias
Molėtų vietovardžio kilmės interpretacijas, kalbos vystymosi dėsnius
savo tekste „Molėtų vardo kilmės“ aptaria lituanistas, filologas, istorinės
gramatikos žinovas Vidas Garliauskas. Pastebima, kad kiek anksčiau
1373 m. užrašytas Moletani vardas, galėjo atspindėti lytis Molėtonys.
Įsitvirtinus šiai idėjai, galbūt, šiandien į molėtiškius reikėtų kreiptis kiek
kitaip. Visgi Vidas Garliauskas Molėtų vardą kildina nuo žodžio „molis“.
Ne vienerius metus Molėtuose vyko ir miesto šventė pavadinimu
„Molinės molėtuose“. Dalis Molėtų miesto virsdavo Molio miestu, o
jį kurti atvykdavo keramikai iš rajono ir visos Lietuvos. Tiek nuostabių
prisiminimų. Laikas kurti naujus ir juos saugoti su turtinga Molėtų krašto
istorija.
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Atnaujinta Pakruojo aikštė.

SAULIUS MARGIS: GALIMYBĖS
ATSIVERIA BENDRADARBIAUJANT
IR TURINT AIŠKIŲ SIEKIŲ

Apie įgytas patirtis, gyvenimą ir veiklą per pandemiją
kalbamės su Pakruojo rajono meru Sauliumi Margiu.
COVID-19 paženklinti 2020-ieji metai smarkiai pakoregavo kiekvieno mūsų gyvenimą.
Koronavirusu pažymėti ir 2021-ieji. Koks šis laikas
buvo jums ir jūsų rajono gyventojams?
2020-ieji visiems buvo neįprasti – su apribojimais, nuotoliniu darbu, pilni įvairių pasikeitimų.
Nors pirmojo karantino metu rajone neturėjome susirgimų, laikas buvo neramus, buvo
daug nežinomybės, o antroji koronaviruso
banga tapo tikru iššūkiu – vienu metu rajono
susirgimo rodiklis buvo vienas aukščiausių
šalyje, dėl to porai savaičių buvo sustabdytas
Pakruojo ligoninės darbas. Turėjome didelį
koronaviruso židinį vienoje iš rajono socialinių
įstaigų. Sirgo arba izoliavosi dalis savivaldybės
darbuotojų. Tuo pačiu visi – administracijos specialistai, atsakingi darbuotojai, medikai dirbo,
kad tinkamai būtų išsiaiškinta epidemiologinė
situacija, būtų sumažinti susirgimų židiniai.
2020–2021 metų slenkstis ir be koronaviruso
nebuvo lengvas – dėl pandeminių apribojimų
sunkiau sekėsi daliai rajono verslo – surinkome
apie 97 proc. planuoto biudžeto. Jau nuo
metų vidurio buvo imtasi taupymo priemonių,
perplanuoti vykdomus darbus ir veiklas, kad
pavyktų išmokėti gruodžio mėnesio atlyginimus, įgyvendinti projektus. Biudžetą subalansuoti pavyko, netgi sumažinome savivaldybės
įsiskolinimą. Kartu nuo 2020 metų lapkričio pradėtas planuoti šių metų biudžetas. Pagrindiniu
iššūkiu išlieka didelis finansinis prisidėjimas
prie projektų, juk turime įgyvendinti įsipareigojimus. Pernai labai padėjo Ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšos, skirtos
Vyriausybės. Gavome 2 784 540 eurų investicijų,
kurių dėka rajone sutvarkyti svarbūs objektai.
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Nuo šio sausio, kaip ir minėjau, gyvename
biudžeto ir įvairių projektų planavimu, pradedame rengti savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą. Planuojant naujų metų
biudžetą vertiname, ką pavyko įgyvendinti
pernai, kaip užtikrinome rinkimų programos
vykdymą, kaip dirbo savivaldybės komanda. Į
visą tai atsižvelgiant dėliojame prioritetus.
Kalbant apie rajono gyventojus turiu tik
pasidžiaugti jų pilietiškumu, atsakingumu,
sąmoningumu ir palaikymu visą pandemijos
laiką. Žinoma, karantinas visus išvargino ir
prireiks laiko, kad senasis gyvenimas grįžtų į
buvusias vėžias.
Kokiais praėjusių metų darbais, įgyvendintais
projektais labiausiai džiaugiatės?
Džiugu dėl visų įgyvendintų projektų,
ypač į priekį pasistūmėjome su kelių ir gatvių
tvarkymu ir asfaltavimu. Gyventojai gerą susisiekimą įvardina kaip vieną pagrindinių prioritetų, todėl dėjome visas pastangas, kad būtų
galima sutvarkyti pačios prasčiausios būklės
gatves ir kelių atkarpas. Dalis planų įgyvendinta, dalis bus baigta šiemet, nes pagrindai
jau pakloti, laukiame pavasario. Prie tokių
projektų priskirčiau Pakruojo J. Basanavičiaus,
Pakruojo Linksmučių gyvenvietės Medelyno,
Linkuvos miestelio Žaliosios, Grikpėdžių kaimo
Miško, Klovainių Aguonų gatvių jau baigtas
rekonstrukcijas. Darbai įpusėjo jau minėtos
Linkuvos J. Paukštelio, Lygumų miestelio
Vaigailių gatvėse. Praėjusiais metais prasidėjo
kelio Pakruojis–Lygumai asfaltavimo darbai.
Tai ypač svarbi atkarpa, kurios asfaltavimo
gyventojai laukė kone tris dešimtmečius.
Savivaldybei pasirašius bendradarbiavimo

Saulius MARGIS
Pakruojo rajono meras
sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija,
vyksta darbai dėl 3 kelių atkarpų tvarkymo,
ruošiamasi pėsčiųjų-dviračių tako Pakruojyje,
Jovarų kaime, statybai.
Dar vienas svarbus projektas – senosios
Pakruojo gaisrinės atnaujinimas. Deja, dėl
karantino šio istorinio pastato dar negalime atverti visuomenei, tačiau šiuo metu
renkamas istorinis pastato archyvas ir ekspozicija. Gaisrinėje bus įkurtas ir Pakruojyje
gimusio dailininko, vitražisto, scenografo,
lėlininko Stasio Ušinsko atminimo kambarys.
Prie turistinių, Pakruojo populiarinimui skirtų
objektų priskiriu ir Pakruojo verslo informacijos centro perkėlimą į naujas, turizmui tinkamesnes patalpas, kurias taip pat planuojame
modernizuoti. Matydami dideles turizmo
galimybes mūsų rajone, užsiimame turizmo
pokyčiais – kuriami nauji pažintiniai maršrutai,
objektų pristatymas atvykstantiems, turizmo
darbuotojai planuoja, ką naujo galės po pandemijos pristatyti mūsų rajono svečiams.
Pernai prasidėjome Linkuvos karmelitų
vienuolyno pastatų atnaujinimo darbus.
Parengtas investicinis projektas – ieškosime
įvairių finansavimo šaltinių, kad darbus galėtume padaryti kuo greičiau, nes daugelį
metų vienuolynas buvo apleistas. Investicinis
projektas parengtas ir dėl baseino statybos
Pakruojyje. Dėl šio objekto vykdėme gyventojų
apklausą ir sulaukėme didelio gyventojų palaikymo. Šiemet planuojame parengti techninį
baseino projektą ir ieškoti finansavimo galimybių, kad galėtume įgyvendinti gyventojų norą
turėti baseiną Pakruojyje.
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Nors rajone turime puikiai išvystytas socialines paslaugas, tačiau ir toliau ieškome naujų
sprendimų, tobuliname seniau įgyvendintus
projektus, socialinių paslaugų sritį. Praėjusiais
metais Linkuvoje duris atvėrė naujovė – globos namai „Atokvėpis“, skirti trumpalaikei
senjorų priežiūrai, lėšų skirta sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo viltis“
patalpų remontui, baigti keturių kambarių
buto Pakruojyje, kuriame bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai, remonto darbai.
Praėjusiais metais pradėjome Pakruojo
sporto centro renovaciją, finansavimas gautas ir Pakruojo kultūros centro infrastruktūros
atnaujinimui, planuojame, kada galėtų prasidėti ir šio objekto tvarkymo darbai.
Džiugu ir dėl pavykusių atnaujinimo darbų
rajono ugdymo įstaigose – šiemet bus baigta
būsimos muzikos mokyklos renovacija,
atnaujintas „Atžalyno“ gimnazijos aikštynas –
pagaliau ne tik moksleiviai, bet ir visa miesto
bendruomenė turės modernią erdvę sportui.
Sutvarkytas ir vienas iš minėtos gimnazijos
priestatų. Kol moksleiviams vyko nuotolinės
pamokos, darbininkai skubėjo atnaujinti
4 aukštų priestatą, tad moksleiviai grįš į naujas,
šviesias klases. Sutvarkyta ir dalis Rozalimo
darželio patalpų – 2 vaikų grupės, virtuvė, taip
pat ir dalis Žeimelio vaikų dienos centro.
Prie švietimo įstaigų reikia paminėti ir, deja,
bet duris užvėrusį Joniškio žemės ūkio mokyk
los Žeimelio filialą. Vis dėlto, tuščio pastato
nebus – erdvioje mokykloje įsikurs trikotažo
siuvimo įmonė, bus sukurta nemažai naujų
darbo vietų.
Finansavimo sutartys jau pasirašytos dėl
dar dviejų Pakruojo infrastruktūrai svarbių
projektų. Projektas „Buvusios Pakruojo miesto
spaustuvės pastato konversija“ leis atnaujinti
centre esančią spaustuvę, o pabaigus techninį
projektą prasidės ir projekto „Pakruojo miesto
Kruojos upės pakrančių ir miesto parko sutvarkymas“ darbai – finansavimą šiam projektui
taip pat jau esame gavę. Parengti ne mažiau
svarbių dviejų objektų techniniai projektai –
Pamūšio kaimo kultūros namų atnaujinimo ir

Lygumų miestelio ambulatorijos pastato tvarkymo. Objektų atnaujinimo darbus planuojame pradėti šiais metais.
Nors iš įgyvendintų ir įpusėtų projektų
galima suprasti, kiek daug laiko ir jėgų mūsų
specialistai įdėjo į rajono objektų atnaujinimą,
papildomai spėta parengti ne vieną techninį
projektą ateičiai – jei tik gautume finansavimą,
iškart galėtume pradėti realius darbus.
Nemažai savivaldybių teigia, kad praėjusiais
metais, įgyvendinant projektus, teko susidurti su
žmogiškųjų išteklių problema – rangovams ne
visada pavykdavo surasti reikalingus kvalifikuotus
darbuotojus, kokias tendencijas Jūs pastebėjote?
Su rangovais didesnių problemų neturėjome. Kaip tik ne kartą džiaugėmės, kad darbai
vyksta ir vakarais, ir savaitgaliais – iki Naujųjų
metų visi stengėsi kuo greičiau įgyvendinti
suplanuotus darbus. Kad rangovų darbai vyktų
sklandžiai ir laiku, daug darbo įdėjo administracijos specialistai. Tačiau problemų turėjome su būsimos muzikos mokyklos viešuoju
darbų rangos pirkimu. Vienai įmonei laimėjus
konkursą, kitas konkurso dalyvis apskundė
procesą ir prasidėjo teisminiai procesai, kurių
metų laimėjusi įmonė darbų pradėti negalėjo. Sugaišta nemažai laiko, kol viskas buvo
išspręsta, tačiau administracijos vadovų, strateginės plėtros ir statybos skyriaus specialistų
puikaus koordinavimo ir darbų rangovo UAB
„Limega“ atsakingo darbo dėka, viskas buvo
padaryta laiku.
Pakruojo rajone išsaugotas gan platus bibliotekų tinklas. Kai vienu svarbiausiu informacijos
šaltiniu tampa internetas, kokie motyvai padeda
tam tinklui išlikti?
23 J. Paukštelio bibliotekos padaliniai išties
išsibarstę po visą rajoną – dalis jų įsikūrę ir visai
mažuose kaimuose.
Bibliotekų padaliniai dažnai išlieka vieninteliu šviesuliu tokiose vietose, o bibliotekininkai
veikia kartu su vietos bendruomenėmis, kultūros skyriais, suburia gyventojus, kartu planuoja
kaimo gyventojų laisvalaikio paįvairinimą.

Pakruojo svečiai Joniškio rajono vadovai ir dvasininkai.
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Bibliotekose veikia ir viešieji interneto prieigos taškai, vyksta gyventojų kompiuterinio
raštingumo kursai, kuriuos gyventojai lanko
su dideliu dėmesiu. Dalis ateina tiesiog pasinaudoti internetu, su bibliotekininko pagalba
gali internetu susitvarkyti įvairius reikalus.
Žinoma, gyventojų skaičiui kaimuose mažėjant vis labiau reikia svarstyti kaip išlaikyti
tokį platų bibliotekų padalinių tinklą, reikia ir
nemažai investicijų, nes dalies padalinių būklė
yra prasta. Vis dėlto matome, kad gyventojams
bibliotekos reikalingos, norime jas išsaugoti,
tad planuojame jų modernizavimą, pritaikymą
įvairiems poreikiams, kad kuo daugiau gyventojų norėtų ateiti ir pasinaudoti čia teikiamomis paslaugomis.
Kaip buvusį ir esamą karantiną pavyksta išgyventi kultūros įstaigoms?
Kultūros įstaigų darbuotojams, kaip ir
visiems, teko pradėti dirbti nuotoliniu būdu.
Iš pradžių tai atrodė sunkiai įgyvendinama, juk
kultūros žmonės įpratę prie „gyvo“ kontakto
su žiūrovais, užsiėmimų lankytojais. Socialiniai
tinklai padėjo plėsti žiūrovų ratą – kultūrininkai pastebi, kad juos „žiūri“ ir tie, kurie anksčiau
nevaikščiojo į kultūros renginius. Vis dėlto,
nuotoliniai kultūriniai renginiai tapo sunkiau
pasiekiami vyresnio amžiaus gyventojams,
kurie socialiniais tinklais nesinaudoja. Visgi
manau, kad kūrybingi ir iniciatyvūs rajono
kultūros darbuotojai ryšio su žiūrovais „nepametė“. Prie to prisidėjo ir „išvažiuojamieji
koncertai“ – keliskart kultūros darbuotojai
važinėjo po Pakruojį ir aplinkines gyvenvietes,
koncertuodami kiemuose.
Praėjusią vasarą, kai turėjome savotišką
pertrauką tarp pirmo ir antro karantino, įvyko
naujos koncepcijos šventė „Etnopulsas“,
Linkuvoje – Škapliernos atlaidai, papildyti
balta vakariene, džiazo festivaliu, Klovainiuose
surengtos Oninės, Žeimelyje – Jurginų šventė
su koncertais ir parodomis, tad turėjome progą
pamatyti ir „gyvus“ renginius. Aišku, nuotolinio
kultūros darbo buvo daugiau, jis parodė ir kitą
pusę, t. y. skurdžią techninę bazę – juk sukurti

Pagerbta ilgametė savivaldybės kultūros skyriaus vedėja
Birutė Livanaitė-Vanagienė.
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įdomesniems filmukams, pamokoms, mokymams reikalinga įranga. Galiausiai ir patys
kultūros darbuotojai turėjo greitai tobulinti
kompiuterinio raštingumo kompetencijas.
Dabar kalbantis su kultūros darbuotojais
keliama dar viena problema – kažin ar po nuotolinio gyvenimo žmones bus lengva „grąžinti“
į kolektyvus, į kultūros namų erdves?
Karantinas ir švietimas. Vis tik yra nemažai teigiančių, kad nuotolinis mokymas nepasiekia tokio
lygio, koks yra lankant mokyklą? Ką Jūs manote?
Nuotolinis mokymas tapo iššūkiu. Apie
tai daug kartų kalbėjome su rajono ugdymo
įstaigų vadovais, administracijos ir švietimo
skyriaus specialistais. Pritariu teiginiui, kad
nuotolinis mokymas niekada neatstos tikro
mokytojo ir mokinio kontakto, klasės, bendravimo ir socializacijos, kuri labai svarbi jaunoms
asmenybėms. Ypač neramu dėl pradinių klasių
moksleivių, kurie dar neturi mokymosi įgūdžių,
tik mokosi sutelkti dėmesį, ir dėl abiturientų,
kurių laukia brandos egzaminai. Nors ir buvo
išbandymų, praėjusieji metai parodė, kad dėl
nuotolinio mokymo abiturientų rezultatai
buvo geri, turėjome net 13 šimtukų.
Pirmojo karantino pamokas mokytojai
išmoko labai gerai – suvienodintos mokymo
platformos, atrasti mokymo būdai, dabar nuotolinis mokymas tapo priimtinu ir suprantamu,
nors kasdien vis kas nors keičiasi ir tai kelia
įtampą.
Nuotolinis mokymas yra išeities radimas
sudėtingoje situacijoje, juk vaikai turi dienos
ritmą, atlieka užduotis, turi savarankiškų
užduočių. Vis dėlto vaikų mokymasis namuose
pakeitė tėvų kasdienybę.
Kokie santykiai klostosi su šios kadencijos
Seimu, Vyriausybe, atskiromis ministerijomis?
Bendradarbiavimo ryšius palaikome su
mūsų krašto Seimo nariais – Liudu Jonaičiu ir
Antanu Matulu, bendradarbiaujame su Stasiu
Tumėnu, taip pat praėjusiais metais kai kuriuos
darbus ir planus padėjo įgyvendinti buvęs
Seimo narys Arūnas Gumuliauskas.

2017 m. gegužės mėnesį po restauracijos buvo atidaryta Pakruojo žydų sinagoga,
kurioje įsikūrė savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka.

2020 metų Seimo rinkimai vyko koronaviruso susirgimų įkarštyje. Naujieji Seimo nariai
jau kitą dieną turėjo vieną svarbiausią uždavinių – suvaldyti antrąją COVID-19 bangą. Šis
uždavinys aktualus iki dabar. Kol kas gyvas
bendradarbiavimas ir tiesioginiai susitikimai
yra ribojami, bet tikimės, kad pasibaigus karantinui prasidės kokybiškas ir intensyvus darbas
su ministerijomis dėl įvairių rajono gyventojams aktualių problemų sprendimo.
Jūsų manymu, ko mus išmokė karantinas ir
kokios per jį atsiradusios naujovės bus taikomos
ir jam pasibaigus? Kokie šių naujovių privalumai?
Savivaldybėje dirbantiems specialistams
staigūs sprendimai, kuriuos greitai reikia įgyvendinti, nėra staigmena, tačiau karantinas su
visais apribojimais ir nuolatiniais pasikeitimais
išmokė reaguoti operatyviai, spręsti krizines
situacijas „čia ir dabar“ ieškant geriausių alternatyvų. Žinoma, į priekį labai pažengė visos
informacinės technologijos. Čia susidūrėme
ir su būtinybe atnaujinti kompiuterinę techniką – darbuotojams trūksta kamerų, mikrofonų, reikia naujinti ir programinę įrangą.
Mums, nuo sostinės nutolus kelis šimtus
kilometrų, kai kuriais atvejais daug paprasčiau
nuotoliniu būdu pasitarti su reikalingais specia
listais, paslaugų tiekėjais. Nuotoliniai susirinkimai taupo laiką, tad manau, kad ir pasibaigus
karantinui dalis jų tokie ir liks. Pandemijos
akivaizdoje iš naujo įvertinome ir komunika-

Japonų ambasadoriaus Lietuvoje J. E. pono Shiro Yamasaki su žmona Yuko
padėka savivaldybės vadovams už gražų rajono pristatymą.
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cijos su gyventojais svarbą – operatyvi ir tiksli
informacija nebandant pagražinti situacijos
kuria didesnį pasitikėjimą, mažina nerimą ir
neleidžia plisti įvairioms neteisingoms naujienoms. Ypač krizinėse situacijose labai svarbus
yra atgalinis ryšys iš gyventojų – klausyti,
kokias pastabas jie išsako, kas juos neramina,
kur yra didžiausios problemos.
Netrukus pasieksite darbo mero pareigose
pusiaukelę. Kokių patirčių pavyko per tą laiką
įgyti? Kokiais darbais labiausiai džiaugiatės?
Naujos patirtys – darbas su Vyriausybės,
ministerijų atstovais. Pamačiau, kokios galimybės atsiveria bendradarbiaujant, turint aiškių
siekių. Džiugu dėl visų įgyvendintų ir pradėtų
projektų, kuriuos minėjau. Pridurti galėčiau
džiuginantį ir darbus greičiau atlikti padedantį
bendradarbiavimą su Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo skyriaus nariais, rajono verslininkų
ir darbdavių asociacija, bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis organizacijomis. Bendrystė
ir abipusė pagalba aktualiais klausimais, bendras problemų sprendimas, pasidalinimas
patirtimi – šių dalykų neįkainosi ir nepamatuosi.
Labai tikiuosi, kad ir toliau bendras darbas su
vietos žemdirbiais, verslininkais, bendruomenėmis, Seimo nariais, ministerijų ir Vyriausybės
atstovais padės įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.
Dėkoju už pokalbį.

Kalbino Justė Brigė

Guostagalio seniūnijos sveikinimai.
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