Savivaldybių
žinios
Nr. 3 (903)

2022 m. kovo 19 d. Išeina šeštadieniais

LIETUVOS SAVIVALDYBĖS 2022

Savivaldybių pavasaris:

Romo Gurklio foto.

finansai, parama Ukrainai ir kultūra
8–11 p.

Vasario 24 d. Rusijos kariuomenė įsiveržė į Ukrainą. Vilniuje prie Seimo susirinko keli tūkstančiai žmonių,
jie rengėsi akcijai „Laisvė šviečia“ prie Rusijos ambasados Lietuvoje. Solidarumo su Ukraina akcijos taip pat
vyko Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS TURI BŪTI SKIRIAMAS KONKRETIEMS DARBAMS ������������������������������������� 4 P.
SAVIVALDYBIŲ PARAMA UKRAINAI ��������������������������������������������������������������������� 8–11 P.
ŠAKIAI – DVIGUBA SOSTINĖ �������������������������������������������������������������������������� 20–21 P.
MOKYKLŲ IŠLIKIMAS ���������������������������������������������������������������������������������� 25 P.

GINTAUTAS RADŽIUKYNAS:
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS TURI BŪTI
SKIRIAMAS KONKRETIEMS DARBAMS
Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 2022 m. savivaldybės biudžetą.
Tarybos narys Gintautas Radžiu
kynas
yra Ekonomikos ir biudžeto komiteto
pirmininkas. Tai komitetas, be kurio turbūt „nejudėtų“ nė viena savivaldybės
vykdoma funkcija.
Rajono gyventojai G. Radžiukyną į savivaldybės tarybą renka nuo 1990 metų.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų partijos narys pirmą kartą
į tarybą buvo išrinktas, tik atgavus
Lietuvos nepriklausomybę, 1990-aisiais.
Taigi, savo krašto žmonėms jis tarnauja
jau per 30 metų. Kaip jam sekasi tai
daryti?
Išlaidų ir pajamų planą, tai yra, biudžeto
projektą parengia savivaldybės administracija,
tačiau Jūsų, kaip Ekonomikos ir biudžeto komiteto
pirmininko, taip pat – ir kitų tarybos narių žodis
visada lemiamas. Kaip randate sutarimą šiuo
klausimu su administracija, ar daug paberiate
„pipirų“ projekto rengėjams?
Diskusijų dėl savivaldybės biudžeto tikrai
būna daug. Savivaldybės administracija,
sudarydama biudžeto projektą, įvertina visų
jos kompetencijoje esančių sričių poreikį, taip
pat – savivaldybės tarybos narių, administra
cijos specialistų, seniūnų, atskirų gyventojų,
bendruomenių siūlomas idėjas ir galimybes
jas įgyvendinti, finansuoti.
Kasmet biudžeto projektas teikiamas
svarstyti visuomenei. Norisi vis didesnio
gyventojų įsitraukimo, todėl šiemet pirmą
kartą pristatysime dalyvaujamąjį biudžetą ir
kviesime dalyvauti gyventojus – tai demo
kratiškas sprendimų priėmimo procesas, kai
galima kartu su gyventojais spręsti dėl viešųjų
lėšų panaudojimo, kai gyventojai patys siūlo
idėjas rajonui ir balsuodami renka geriau
sias. Parengti visų metų išlaidų ir pajamų
planą – savivaldybės biudžetą – yra didelis
darbas. Galiu pagirti, kad savivaldybės admi
nistracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė su
skyrių vedėjais, specialistais šį projektą paren
gia tikrai atsakingai ir gerai.
Šių metų savivaldybės biudžetą mes, tary
bos nariai, detaliai svarstėme frakcijose, komi
tetuose, diskutavome, dėjome taškus.
Koks šiemet savivaldybės biudžetas? Palyginkite
su praėjusių metu biudžetu, kokie skirtumai?
Pernai patikslintos savivaldybės biudžeto
pajamos sudarė 35 mln. 714,5 tūkst. eurų.
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G. Radžiukynas (kairėje): aš pats randu laiko ir politikai, ir šeimai, ir sau.
Laisvalaikiu mėgstu sportuoti, žvejoti, medžioti.

Šiemet planuojama daugiau gauti pajamų –
40 mln. 21,8 tūkst. eurų. Visas biudžetas šiais
metais didesnis 4 mln. 307,3 tūkst. eurų.
Daugiausia lėšų teks keliams ir komunali
niams darbams, švietimui, socialinei paramai.
Savivaldybė įgyvendina 10 programų. Kad ir
kaip norėtume, per vienerius metus negalime
padaryti visų reikalingų darbų, išasfaltuoti visų
kelių, suremontuoti visų mokyklų, darželių,
kultūros namų, laisvalaikio teritorijų. Tenka
atsirinkti svarbiausius konkrečius darbus.
Vien pernai keliams tvarkyti skirta
7 mln. eurų. Šiemet numatyta panaši suma.
Suplanuotų darbų finansavimui ir vykdymui
įtaką daro gauti mokesčiai, dotacijos iš valsty
bės biudžeto, sandoriai su turtu.
Šiemet daugiau lėšų suplanuota Alytaus
rajono pramonės parkui kurti. Tai investicija į
ateitį, verslo pritraukimą, darbo vietų kūrimą.
Parkui kurti ateityje tikimės ir valstybės,
Europos Sąjungos finansavimo.
Kokius svarbiausius šios ar kelių pastarųjų
kadencijų darbus norėtumėt įvardinti? Kaip jie
pagerino rinkėjų gyvenimą?
Savivaldybės taryboje dirbau Kontrolės,
Ekonomikos ir biudžeto komitetuose. Žmo
nėms labiausiai matomi „kietieji“ darbai – tai
keliai, pastatų renovacija, poilsio, sporto teri

torijų įrengimas, tačiau labai svarbūs yra
socialiniai projektai. Tikrai išsiskiriame pagalba
priklausomybių turintiems žmonėms, vaikams
surasdami globėjus, o globėjams skirdami
papildomą finansavimą, didesne parama šei
moms, susilaukusioms vaiko, senelių priežiūra
dviejuose savivaldybės globos namuose.
Savivaldybė skiria kompensacijas gyvento
jams įsirengusiems daug saugesnius, aplinką
tausojančius nuotekų valymo ir šildymo įren
ginius. Šias kompensacijas pradėjome mokėti
2019 m. Gyventojai parama naudojasi noriai,
matome, kad ji naudinga, todėl kompensacijos
bus mokamos ir šiemet.
Visoje šalyje naujiena – mūsų mobiliosios
ambulatorijos. Manau, šis projektas tikrai
sulauks sėkmės ir bus gyventojų gerai įver
tintas, pagerins atokiose rajono vietovėse
gyvenantiems žmonėms teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas.
Savivaldybės tarybai tenka priimti spren
dimus, kuriuos diktuoja laikas, besikeičianti
situacija, nors ne visada tie sprendimai atrodo
patrauklūs. Vienas iš pavyzdžių – Kurnėnų
Lauryno Radziukyno mokykla, kurios uždary
mas kažkada sulaukė neigiamo atgarsio, bet
po kurio laiko, atstačius ir sutvarkius kom
pleksą, savivaldybė sulaukė daugybės sveiki
nimų ir padėkų.
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Šiuo pavyzdžiu noriu pasakyti, kad savi
valdybės taryba visada turi žvelgti į priekį ir
priimti sprendimus, kurie keičia žmonių gyve
nimą į gerą, skatina pačius žmones gyventi
sveikiau, patogiau, moderniau.
Keitėsi žmonės, o ar keitėsi pati savivaldybės
taryba kaip institucija?
Manau, savivaldybės taryba ir tarybos nariai
stiprėjo. Savivaldybėms suteikta daugiau
savarankiškumo, nors jo reikėtų dar daugiau.
Ryškiausias pokytis – tiesioginiai merų rinki
mai, kurie ypač sustiprino gyventojų dalyva
vimą politikoje. Rinkdami merą, žmonės sieja
konkretų asmenį su jau nuveiktais darbais, su
vieta, kurioje jie gyvena.
Kokią prisimenate pirmąją savivaldybės
tarybą, kurioje dirbote 1990–1995 metais? Juk
ką tik atgauta Nepriklausomybė. Kokie klausimai
buvo sprendžiami, su kokiai iššūkiais susidūrėte,
kaip tą darbą vertinate šiandien?
Praėjo daug laiko. Daug kas pasikeitė. Tada į
rajono tarybą daugiausia buvo renkami kolū
kių pirmininkai, kiti aukštas pareigas užiman
tys asmenys. Taryba buvo atskiras valdymo
organas, kuriam vadovavo tarybos pirmininkas
(tuo metu buvo Gintaras Gibas). Klausimų tary

bos posėdžiuose daug nebuvo, o ir tie patys
daugiausia – ūkiniai.
Sausio 13-osios įvykiai palietė daugelį.
Žmonės buvo ištroškę laisvės, jie tikėjo, kad
gyvenimas turi pasikeisti iš esmės. Dauguma
tarybos narių buvo patriotiški, bet buvo ir
tokių, kurie tuos įvykius vertino skeptiškai.
Važinėdavome po ūkių teritoriją, gamybinius
objektus, žiūrėdavome, ar niekas neketina ką
nors blogo padaryti. Tuos įvykius kartu išgyve
nome kartu su tuometiniais ir dabartiniais tary
bos nariais Vydu Baravyku, Aloyzu Jaciunsku.
Esate sukaupęs didelę politiko, savivaldybės
tarybos nario patirtį. Kaip vertinate jaunąją politikų kartą?
Partijos turėtų auginti naują kartą. Džiau
giuosi, kad savivaldybės taryboje yra jaunų
žmonių. Siekiame pusiausvyros tarp patirties
ir jaunystės, bendrai dirbdami galime pasimo
kyti vieni iš kitų. Atstovavimui gyventojams,
darbui taryboje reikia pasiruošti, tarybos nariai
turi jausti ypač didelę atsakomybę prieš rinkė
jus, nepraleidinėti komitetų, tarybos posėdžių,
sprendimų svarstymo.
Posėdžius praleisti pasitaiko visiems, tačiau
tarybos nario asmeniniai turi likti antrame
plane, nes nuo priimamų sprendimų pri

klauso ir gyventojų pasitikėjimas, ir daugelio
žmonių gyvenimo pokyčiai. Kai vyksta tary
bos narių diskusija dėl vieno ar kito projekto,
iš karto matau, kas yra įsigilinęs į svarstomą
klausimą, kas nuoširdžiai kritikuoja, teikia
konstruktyvias pastabas, pasiūlymus. Kritika
yra gerai, bet tik tada, kai ji yra konkreti ir
padeda priimti geriausią sprendimą. Deja,
kartais atrodo, kad kritikuojame vieni kitus tik
dėl pačios kritikos.
Ar vaikotės mados keisti partijas? Kaip jūsų
ilgametę „ištikimybę“ politikai vertina šeima? Ar
lieka laisvo laiko, ir koks Jūsų laisvalaikis?
Esu konservatyvus (juokiasi). Niekuomet
nesivaikiau naujų madų, naujų partijų. Turiu
savo ideologiją ir ją ginu. Žmonės, kurie su kie
kvienais rinkimais renkasi kitą partiją, manau
tik siekia valdžios, asmeninės naudos. Gal jiems
toks blaškymasis patinka, tai kiekvieno asme
ninis pasirinkimas. Aš į tai žiūriu neigiamai.
Šeima visada mano politinę veiklą palaiko.
Aš pats randu laiko ir politikai, ir šeimai, ir sau.
Su žmona Angele turime savo pomėgius. Jai
patinka auginti gėles, aš laisvalaikiu mėgstu
sportuoti, žvejoti, medžioti.
Ačiū už pokalbį.

Parengė Vitana Bručienė
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KLAIPĖDA: SUPLANUOTI SVARBIAUSI DARBAI

Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas
Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m.
strateginis veiklos planas, kuriame numatyti arti
miausių trejų metų savivaldybės darbai ir įgyven
dinami projektai. Taip pat patvirtintas 2022 metų
Klaipėdos miesto biudžetas. Biudžeto asignavimai
šiemet siekia 269,76 mln. eurų, tai yra 20,9 proc.
arba 46 mln. didesni nei 2021 m.
„Tai svarbiausi savivaldybės metų dokumentai,
kuriais suplanuojama visa savivaldybės veikla ir
skiriamas finansavimas. Nepaisant pandemijos,
Klaipėda išlaiko biudžeto augimo tendenciją,
tad galėsime sėkmingai tęsti pradėtus projektus,
įgyvendinti naujus, gražinti viešąsias erdves,
gerinti susisiekimo infrastruktūrą, skirti deramą
dėmesį švietimui, socialinei, sveikatos apsaugai,
kultūrai ir kitoms miesto bendruomenei svar

bioms sritims“, – sako Klaipėdos meras Vytautas
Grubliauskas.
Daugiausia miesto biudžeto asignavimų –
135 mln. eurų (55,3 proc.) – tenka švietimo funk
cijai – t. y. 23,7 mln. eurų (21,4 proc.) daugiau nei
pernai. Investicijoms suplanuota skirti 40,6 mln.
eurų, t. y. 16,3 proc. daugiau nei 2021 metais.
Strateginis veiklos planas – trimetis dokumen
tas, kuriame, atsižvelgiant į ilgesnės trukmės
strateginio planavimo dokumentus, tarybos pri
imtus sprendimus, patvirtintus veiklos priorite
tus, suplanuojama veikla ir darbai artimiausiems
trejiems metams, numatomi įgyvendinami pro
jektai, nurodomi finansavimo šaltiniai – savival
dybės biudžetas, valstybės biudžeto dotacijos, ES
struktūrinių fondų ir programų lėšos, kitos lėšos.
Strateginis veiklos planas kasmet tikslinamas,

pagal strateginį veiklos planą sudaromas savival
dybės biudžetas.
„Strateginiame veiklos plane numatytas Malūnų
parko, Vingio mikrorajono viešosios erdvės
tvarkymas, bus įrengiamas Sakurų parkas, atnau
jinamas skveras ties Šilutės pl., darbus tikimės
pradėti Atgimimo aikštėje, tęsime mokyklos sta
tybą Šiaurinėje dalyje, modernizuosime darželių
ir mokyklų pastatus, tvarkysime sporto aikštynus,
numatoma pradėti dengto futbolo maniežo staty
bą. Tęsis Baltijos pr. estakados statyba, senamiesčio
gatvių atnaujinimo darbai, žvyrkelių asfaltavimas,
pradėsime Klemiškės gatvės rekonstrukciją. Šiais
metais taip pat planuojame pradėti įgyvendinti
neeilinį ir ambicingą projektą – Klaipėdos pilies
didžiojo bokšto atstatymą“, – sako savivaldybės
administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

SEIMO NARIO SVEIKINIMAS
Klaipėdos miesto taryba pritarė būsimam Klaipėdos universiteto
ligoninės steigimui ir miesto valdomos VšĮ Klaipėdos universitetinės
ligoninės perdavimui valstybei. Remiantis Sveikatos apsaugos minis
terijos Klaipėdos miesto savivaldybei pateiktu pasiūlymu, universiteto
ligoninė būtų sukurta sujungiant šiuo metu veikiančias VšĮ Klaipėdos
universitetinę, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ir VšĮ Palangos reabilitacijos
ligonines. Jos dalininkais taptų valstybė, atstovaujama Sveikatos
apsaugos ministerijos, ir Klaipėdos universitetas. Miesto politikų spren
dimą sveikino Klaipėdos miesto – Baltijos vienmandatėje apygardoje

Savivaldybių žinios 2022 03 19

išrinktas Seimo narys Audrius Petrošius. „Džiaugiuosi, kad buvo pritarta
legendomis apipintos Klaipėdos universitetinės ligoninės perdavimui
valstybei. Tai žingsnis, išraiškingiausiu įmanomu būdu simbolizuo
jantis kartų kaitą klaipėdietiškos politikos padangėje po Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien drąsos sprendimui priimti rei
kėjo ir politikams, todėl didžiuojuosi visais Klaipėdos miesto tarybos
nariais, palaikiusiais šį itin svarbų Klaipėdai ir visam vakarų regionui
sprendimą. Tai strateginis žingsnis, kuriuo politikai peržengė partinius
barjerus ir ambicijas ir susivienijo dėl pokyčio“, – džiaugiasi A. Petrošius.
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SAVIVALDYBIŲ PARAMA UKRAINAI
AKMENĖ

Akmenės rajono savivaldybės meras oficialiu raštu kreipėsi į mies
tą-partnerį Briansko (Rusija) savivaldybę dėl raginimo nutraukti karinę
agresiją prieš Ukrainą.
Vasario 24 d. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainos tautą, Akmenės
rajono savivaldybė, reaguodama į agresyvius Rusijos valstybės veiks
mus, tarptautinių įsipareigojimų laužymą, pareiškia, kad remia Ukrainos
nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptauti
niu mastu pripažintomis sienomis. Rusijos valstybės vadovų veiksmai
pamina visas žmogaus prigimtines ir tarptautines teisės normas bei
principus.
Smerkiame karinę Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir jos piliečius. Tokie
veiksmai yra nepateisinami ir kelia pavojų daugybei žmonių gyvybių.
Karo veiksmai prieš suverenią valstybę negali būti toleruojami, todėl
turime padaryti viską, kad jie būtų sustabdyti ir daugiau niekada
nepasikartotų.
Tenka apgailestauti, kad šie karo veiksmai atneš didžiulius
skaičius beprasmių mirčių. Žus ne tik Ukrainos piliečiai gindami
savo Tėvynę, bet ir Rusijos armijos kareiviai. Ar Jums negaila pra
rastų sūnų gyvybių dėl vieno žmogaus ambicijų ir nesuvokiamo

elgesio? Žūdamas už savo Tėvynę tampi didvyris, žūdamas svetimoje
valstybėje lieki okupantas.
Vos prieš tris dešimtmečius Lietuva apgynė savo laisvę, todėl labai
gerai žinome jos vertę. Žinome, ką reiškia, kai tėvynė ir artimi žmonės
susiduria su jokių vertybių nepripažįstančiu režimu ir agresija. Esame
įsitikinę, kad kiekvienos valstybės žmonės turi teisę gyventi laisvoje ir
nepriklausomoje valstybėje. Raginame pasmerkti šį beprasmį karą ir dėti
pastangas, kad Jūsų valstybė nutrauktų karinę agresiją prieš Ukrainą!
Taip pat informuojame, kad dėl Jūsų valstybės veiksmų, Akmenės
rajono savivaldybės taryba artimiausiame posėdyje priims sprendimą
dėl bendradarbiavimo sutarties sustabdymo tarp Akmenės rajono ir
Briansko savivaldybių.
Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas

ANYKŠČIAI

Šiuo itin sunkiu ir sudėtingu metu anykštėnai yra kartu su
Ukrainos gyventojais. Išreikšdami palaikymą jiems, Anykščių
rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanisti
kos skyriaus darbuotojų paskatinti, Anykščių miesto keturiuose
šviečiančiuose stenduose skirtingo amžiaus vaikai ir dailės
mokytojai nupiešė plakatus, pasakydami, kad Anykščiai yra kartu
su Ukraina. „Nuoširdžiausiai dėkojame UAB „Skaitmeninė vizija“
už prisidėjimą priemonėmis prie šios akcijos. Nuoširdžiausiai
dėkojame vaikams ir mokytojams už vizualią akcijos raišką“, –
dėkojo savivaldybės vadovai.

KAUNAS

Kaune surengta paramos Ukrainai akcija sulaukė ypatingo gyven
tojų aktyvumo. Kauniečiai dosniai aukojo Lucko, Lvivo srities ir
Charkivo miestų žmonėms trūkstamas prekes – kūdikių maistą, sau
skelnes ir higienos reikmenis. Šiais produktais sausakimšai užpildyti
3 keleiviniai autobusai. Žmonių ir miesto humanitarinė paramos
paketai į karo niokojamą Ukrainą jau iškeliavo. Ten pasiliks ir ją nuga
benęs transportas.
„Kauniečių gerumas dar kartą pranoko visus lūkesčius. Į
paramos akciją prie Karmelitų bažnyčios traukė nuo pačių
mažiausiųjų iki senjorų. Ištisos gyventojų bendruomenės būrėsi
draugėn ir vežė didesnius produktų kiekius. Kauniečiai tikrąja
to žodžio prasme „šlavė“ parduotuvių lentynas visame mieste –
paramą nešė krepšiais, vežė pilnas automobilių bagažines.
Kai kuriuos geradarius jau pažinome iš veidų, nes per savait
galį jie čia sugrįžo po kelis kartus. Priekaba su produktais atvežta
net iš net tolimosios Švedijos. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam
atėjusiam ir prisidėjusiam“, – kalbėjo Kauno mero pavaduotojas
Andrius Palionis.
Per savaitgalį gyventojų surinkta parama visiškai užpildyti
trys autobusai ir pradėtas krauti ketvirtasis. Šiame ir likusiuose
dar keliuose laisvą vietą netrukus užims ilgo galiojimo maisto
produktai, tvarsliava, vaistai ir kiti medikamentai. Tokia huma
nitarine siunta rūpinasi Kauno miesto savivaldybė, tiesiogiai
bendradarbiaudama su verslo organizacijomis dėl paramos
suteikimo ir prekių įsigijimo stambiais kiekais.
Medicinos priemonių siuntoms keliami papildomi reika
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lavimai, būtini specializuoti leidimai, todėl jų įsigijimas vykdomas
koordinuotai.
„Tokie jautrūs momentai nuteikia labai pozityviai ir leidžia dar kartą
suprasti, kad mūsų mieste gyvena žmonės su didelėmis širdimis. Ir
čia reikia kalbėti ne tik apie gyventojus, bet ir įvairias organizacijas.
Susisiekus su verslo įmonėmis, dažniausiai net neprireikia kažko pra
šyti – jie iškart patys siūlo savo pagalbą“, – šių dienų patirtimi dalijosi
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Kauno savivaldybės Ekstremalių situacijų ir operacijų valdymo centro
vadovas Paulius Keras.
Vienas tokių pavyzdžių – bendrovė „Unimeda“, gaminanti kartono
pakuotes. Dar paramos akcijos išvakarėse ji padovanojo didelį kiekį
dėžių žmonių atneštiems paketams sukrauti. Kauno „Akropolis“ visą
savaitgalį transliavo informacines žinutes apie veiksmą kaimynystėje,
o prekybos centrai iškart ėmė taikyti nuolaidas prekėms, kurios buvo
renkamos humanitarinei pagalbai.
Renkant, rūšiuojant ir kraunant paramą į autobusus į bendras pajėgas

KLAIPĖDA

Kovo 10 d. posėdžiavusi Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
nusprendė iš miesto biudžeto Ukrainai skirti 150 tūkst. eurų huma
nitarinės pagalbos. Lėšos bus pervestos į Tarptautinio Raudonojo
Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui priklausančios Ukrainos
Raudonojo Kryžiaus organizacijos Odesos regioninio padalinio speci
alią sąskaitą.
„Džiaugiuosi bendru savivaldybės tarybos narių supratimu, susitel
kimu ir solidarumu paramos kovojančiai Ukrainai klausimu, konkrečiu
atveju – dar ir palaikymu mūsų miestui partneriui Odesai. Tai labai
svarbi tikslinė parama: kalbant simboliškai – euras nuo kiekvieno
klaipėdiečio, – bet ne vienintelė: į Ukrainą jau yra išvykę 3 autobusai,
pakrauti įvairia įranga, generatoriais, medicinos priemonėmis, jau
nekalbant apie paramą, kuri iškeliavo per Raudonąjį Kryžių. Pasirinktas
sprendimo būdas – turbūt racionaliausias, kalbant apie tai, kaip parama
pasieks sudėtingoje situacijoje esančio miesto partnerio Odesos žmo
nes. Raudonasis Kryžius – patikima, veikianti, tiksliai poreikius žinanti

susibūrė apie pusšimtis savivaldybės darbuotojų. „Kauno autobusų“
atstovai rūpinosi transportavimu, „Kauno švaros“ vyrai nuolat kursavo
atlaisvindami atliekų konteinerius.
Šiuo metu 10 keleivinių autobusų techniškai jau paruošti išvykimui
į Ukrainą. Dabar tvarkomi leidimai humanitarinės pagalbos perveži
mui per Ukrainos sieną, derinamos perdavimo detalės. Drauge su visa
surinkta parama juos nugabenęs transportas – nuo 2005-ųjų Kauno
gatvėmis riedėję raudoni „Solar‘iai“ – bus perleisti karo agresijos krečia
mai šaliai.

organizacija, per kurią paramą skirti pasiūlė patys odesiečiai. Tikiuosi,
kad Klaipėdos miesto pagalba kaip dar vienas tvirtas palaikymo ženk
las Odesos žmonėms netrukus juos pasieks“, – sakė Klaipėdos meras
Vytautas Grubliauskas.
Miesto taryba taip pat pritarė ir kitam sprendimo projektui „Dėl
užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių
veiksmų Ukrainoje, vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės
švietimo įstaigas“. Sprendimo tikslas – nustatyti supaprastintą priė
mimo į Savivaldybės švietimo įstaigas tvarką mokiniams, atvykusiems
iš karo apimtos Ukrainos. Patvirtinus šį sprendimą, bus numatytos nau
jos teisinio reglamentavimo nuostatos, susijusios su priėmimo tvarka
į savivaldybės švietimo įstaigas mokiniams, atvykusiems iš Ukrainos,
su atlyginimo mokėjimu bei lengvatų taikymu ikimokyklinėse ir prieš
mokyklinėse grupėse bei Centruose. Daugiau pabėgėliams aktualios
informacijos švietimo klausimais – čia: https://www.klaipeda.lt/lt/
pagalba-ukrainai/svietimas/9605.

PANEVĖŽYS

„Nuolat palaikydami ryšį su Ukrainos miesto partnerio
Vinycios meru Sergijumi Morgunovu, imamės koordinuotų
veiksmų, kad jiems reikalinga parama miestą pasiektų kaip
įmanoma greičiau. Tuo pačiu savivaldybės administracija
deda visas pastangas, kad pagalbos karo pabėgėliams mūsų
mieste bei paramos koordinavimo procesai būtų kuo sklan
desni ir efektyvesni – nuo šiandien veikia ir speciali savivaldy
bės paramos sąskaita, į kurią miestiečiai gali pervesti norimą
paaukoti pinigų sumą, skirtą ukrainiečių apgyvendinimo,
būtinųjų reikmių užtikrinimo išlaidoms padengti. Dėkoju
visiems prisidedantiems prie pagalbos karo pabėgėliams iš
Ukrainos“, – sako Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.
Bendradarbiaujant su draugiškais miestais Gradoli bei
Castiglione in Taverini (Italija) renkama piniginė parama.
Prisidėti prie humanitarinės pagalbos teikimo planuoja ir
Liunenas (Vokietija), Guso (Nyderlandai) bei kitų užsienio
miestų bendruomenės. Panevėžio miesto partneriui Vinyciai
iš miesto biudžeto skirta iki 50 tūkst. eurų, už kuriuos vyk
domi viešieji pirkimai įsigyti Ukrainos piliečiams gyvybiškai
svarbių daiktų bei priemonių.
Panevėžio miesto savivaldybės tarybai pritarus 2022 m. karo pabė
gėliams iš Ukrainos taikyti 100 proc. lengvatą naudotis Panevėžio vie
šuoju transportu. Prie paramos karo pabėgėliams iš Ukrainos prisideda
ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kurie organizuoja
ukrainiečių pervežimą, apgyvendinimo paslaugas, įdarbinimą, esant
poreikiui bei galimybėms – ir finansinę pagalbą.
Kviečiame sekti nuolat atnaujinamą informaciją www.panevezys.lt,
šioje svetainėje yra sukurtas informacinis skydelis „Pagalba ukrainie
čiams“, kuriame skelbiama su karo pabėgėliais iš Ukrainos susijusi aktuali
informacija.
Savivaldybių žinios 2022 03 19

Migracijos departamento Panevėžio skyriaus duomenimis, iki kovo
10 d. Panevėžyje buvo apsistoję virš 100 karo pabėgėlių iš Ukrainos.
Jiems suteiktas nemokamas apgyvendinimas, viešojo transporto bilie
tai, pasirūpinta maitinimo, sveikatos, įdarbinimo galimybėmis ir kitais
klausimais.
Miesto mokyklose jau mokosi 10 Ukrainos vaikų, 1 jų lanko ikimoky
klinio ugdymo įstaigą, neformalaus švietimo teikėjai nemokamai priima
vaikus į užsiėmimus. Savivaldybėje paskirtas švietimo koordinatorius,
kuris rūpinasi Ukrainos piliečių vaikų integracija į švietimo sistemą.
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TELŠIAI PIRMIEJI PRADEDA TAIKYTI SKATINIMO
PRIEMONES POLICIJOS PAREIGŪNŲ PRITRAUKIMUI
Rugilė KUMŽAITĖ
Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdyje
buvo patvirtintas Trūkstamų specialistų pri
traukimo į rajoną tvarkos aprašas. Apie svarbą
spręsti vis labiau augančią problemą bei
kurių sričių specialistų pritraukimui ši tvarka
skirta informuoja Savivaldybės meras Kęstutis
Gusarovas:
„Pastaruoju metu vis dažniau kalbama
apie specialistų įvairiuose šalies sektoriuose
trūkumą. Regionams ši problema taip pat aki
vaizdi: kvalifikuotų specialistų trūkumą jaučia
ir privatus, ir viešasis sektorius. Verslininkai vis
aktyviau bendradarbiauja su profesinėmis ir
aukštosiomis mokyklomis, imasi patys steigti
vardines stipendijas būsimiems reikalingiems
specialistams, bando taikyti įvairias kitas ska
tinimo formas. Savivaldybės taip pat griebiasi
įvairių bandymų, kaip išbristi iš grėsmę kelian
čios situacijos, turėdamos tikslą – pritraukti
reikalingus specialistus. Mūsų rajone šiuo
metu labiausiai trūksta sveikatos priežiūros
specialistų: gydytojų ir slaugytojų, policijos
pareigūnų, kai kurių specialybių mokytojų,
kultūros darbuotojų. Todėl džiaugiuosi, kad
vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje
priėmėme sprendimą finansiškai remti labiau
siai rajonui trūkstamus specialistus, siekiant
pritraukti juos atvykti dirbti į mūsų įstaigas.
Numatytos lėšos būtų skiriamos studijoms
(gydytojų rezidentų ir būsimųjų policininkų)
apmokėti bei vienkartinėms išmokoms (nuo
5000 iki 7000 eurų) atvykusiems mokytojams,
gydytojams, policijos pareigūnams ir kultūros
darbuotojams. 2022 m. šiems tikslams įgy
vendinti lėšų poreikis siektų 100 tūkst. eurų.
Reikia pažymėti, kad jau iki tol mes finansa
vome gydytojų ir mokytojų kelionės išlaidas,
skyrėme lėšų mokytojų persikvalifikavimui.
Priėmus sprendimą dėl papildomų skatinimo
priemonių, šios išliktų. Suprantama, kad vienu
ypu ir vien finansinėmis paskatomis specia
listų trūkumo problemos neišspręsime, bet
aktyvesnė specialistų paieška ir motyvavimas,
manau, gali duoti visai neblogą rezultatą.“
Telšiuose šiuo metu trūksta apie 10 policijos
pareigūnų, dar 14 jau dabar galėtų išeiti į parei

gūno pensiją. Savivaldybės tarybai patvirtinus
tvarką meras K. Gusarovas susitiko su Policijos
generaliniu komisaru Renatu Požėla, su kuriuo
policijos pareigūnų trūkumo problemą ir
svarbą spręsti šią problemą jau buvo aptarę
anksčiau. „Dar kartą norėjau asmeniškai padė
koti Telšių merui už puikią iniciatyvą. Tikiuosi,
tai paskatins ir kitus merus imtis tokių inicia
tyvų, nes policijos darbuotojų trūksta visoje
šalyje. Dar viena problema, kad net 42 proc.
pareigūnų yra sulaukę pensijinio amžiaus
ir bet kada gali išeiti“- susitikimo metu sakė
R. Požėla.
Savivaldybės parama siekiant pritraukti
trūkstamus policijos pareigūnus džiaugiasi ir
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisa
riato Telšių rajono policijos komisariato virši
ninkė Aurelija Kontrimienė:
„Darbuotojų trūkumas daugelyje viešojo
ar privataus sektoriaus sričių jau ilgą laiką
yra opi problema, o policijos sistema taip
pat ne išimtis. Siekiame efektyviai užtikrinti
gyventojų saugumą, viešąją tvarką, suteikti
operatyvią ir savalaikę pagalbą, neretai tenka
gelbėti ir gyvybes, tačiau trūkstant pareigūnų
optimaliai organizuoti darbą yra sudėtinga,

todėl Telšių rajono savivaldybės iniciatyva
numatyti darbuotojų pritraukimo priemones
ir policijos pareigūnams labai reikalinga ne
tik policijos bendruomenei, bet ilgalaikėje
perspektyvoje bus reikšminga ir visiems Telšių
rajono gyventojams. Priimtoje tvarkoje numa
tytos skatinimo priemonės, neabejoju, padės
spręsti darbuotojų trūkumo problemą, pritrau
kiant policijos pareigūnus dirbti būtent į Telšių
rajono policijos komisariatą, taip pat suteiks
galimybę motyvuoti jaunus žmones rinktis
policijos pareigūno profesiją ir likti dirbti savo
kraštui ir jo žmonėms – tikimės, kad nemoka
mas profesinio parengimo mokymas ir papil
doma savivaldybės suteikta stipendija padės
įgyti profesiją ir tapti pareigūnais tiems Telšių
rajono jaunuoliams, kuriems nesuteikus finan
sinės paramos įgyti profesiją būtų sudėtinga.”
Kaip jau minėta anksčiau, šis tvarkos aprašas
apima ir itin svarbios srities – sveikatos priežiū
ros srities trūkstamų specialistų pritraukimo į
rajoną priemones.
Išsamiai su Trūkstamų specialistų pritrau
kimo į rajoną tvarkos aprašu gyventojai
susipažinti gali Telšių rajono savivaldybės
internetinėje svetainėje, adresu www.telsiai.lt.

„Savivaldybių žinioms“ jau 25 metai!

Junkitės ir sekite mus facebook savzinios

„Savivaldybių žinių“ feisbuko paskyra – langas pozityvumui!
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MRU INICIATYVA – ATGAIVINTI
„TEISINĖS MINTIES ŠVENTĘ“
Kovo 9 d. Mykolo Romerio universiteto
rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir rektoriaus
patarėja tarptautiniams ryšiams ir komuni
kacijai Violeta Gaižauskaitė lankėsi Rokiškio
rajone, kur susitiko su rajono meru Ramūnu
Godeliausku ir mero pavaduotoju Tadu
Barausku, pabendravo su Rokiškio Juozo
Tumo-Vaižganto gimnazijos vyresniųjų klasių
moksleiviais ir pedagogais, su Rokiškio krašto
muziejaus darbuotojais aptarė pasirengimą
Bagdoniškyje gegužės 17 d. vyksiančiai
„Teisinės minties šventei“

PAGARBA KONSTITUCINĖS
TEISĖS MOKSLO KŪRĖJUI
„Vienas mūsų šiandieninio vizito tikslų –
aptarti Bagdoniškyje atgaivinamą „Teisinės
minties šventę“, – susitikimo su Rokiškio rajono
meru Ramūnu Godeliausku ir mero pavaduo
toju Tadu Barausku metu pažymėjo Mykolo
Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga
Žalėnienė.
„Teisinės minties šventė“ šio universiteto
studentų iniciatyva gimė 1999 metais. Tuomet
buvo surengta diskusija aktualiausiais įvairių
teisės šakų klausimais. Kurį laiką sėkmingai
gyvavusi tradicija pamažu išsisėmė, tad šie
met universitetas, bendraudamas su Rokiškio
rajono savivaldybe, švietimo ir kultūros įstai
gomis, nusprendė šventę atgaivinti, susiejant
ją su žmogumi, kurio vardu ir pavadintas uni
versitetas – Mykolu Romeriu.
Teisėtyrininkas, konstitucionalistas, profeso
rius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitu
cinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideo
logų Mykolas Romeris gimė 1880 m. gegužės
17 d. Rokiškio rajone, Bagdoniškyje. Būtent su
šios asmenybės gimtadieniu ir siejama planuo
jama šventė. Per ją bus prisiminti M. Romerio
nuopelnai, jo gyvenimo akimirkos.
Tiek Rokiškio rajono savivaldybės atstovai,
tiek Rokiškio krašto muziejus pripažino šios
iniciatyvos reikšmę rajono įvaizdžiui, jaunosios
kartos ugdymui, ir pažadėjo prisidėti konkre
čiais darbais, bet ne tiek, kiek reikėtų šios asme
nybės įamžinimui. „Sodybą reikia remontuoti.
Jos savininkai tam pritaria, bet darbams laukia
lėšų iš savivaldybės. Galiojantys teisės aktai
savivaldybei neleidžia skirti lėšų privačiam
objektui tvarkyti. Perduoti nuosavybės teisę
savivaldybei savininkai neketina“, – padėtį api
būdino rajono meras.
Nepaisant esamų kliūčių, rektorė viliasi, kad
jau per pirmąją atgimstančios „Teisinės minties
šventę“ pavyks pradėti atsodinti profesoriaus
sukurtą sodą, surasti kitų jo atminimo puoselė
jimo formų. Viena tokių – paskatinti vyresniųjų
klasių moksleivius pažinti Mykolo Romerio
asmenybę. Tuo tikslu paskelbtas rašinių ir
Savivaldybių žinios 2022 03 19

MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė (antra iš kairės) ir rektoriaus patarėja Violeta Gaižauskaitė susitiko
su Rokiškio rajono meru Ramūnu Godeliausku ir mero pavaduotoju Tadu Barausku.

piešinių konkursas „Pažink Mykolą Romerį“.
Aktyviau dalyvauti šiame konkurse pakviesti
susitikime su universiteto atstovais dalyvavę
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistai.

NAUJOS STUDIJŲ GALIMYBĖS

Besikeičiantis gyvenimo būdas, naujos
veiklos reikalauja ir naujų specialistų. Kaip
susitikime su Rokiškio rajono meru Ramūnu
Godeliausku ir mero pavaduotoju Tadu
Barausku pažymėjo MRU rektorė, universite
tas pastaraisiais metais labai išplėtė studijų
programas. Be jau seniai vykdomų teisės prog
ramų, universitetas siūlo finansų valdymo,
globalaus verslo ir moderniosios rinkodaros,
kibernetinio saugumo vadybos, komunikaci
jos ir skaitmeninės rinkodaros, prekės ženklo ir
reklamos vadybos, psichologijos, skaitmeninės
ekonomikos, socialinės pedagogikos ir teisės
pagrindų, socialinio darbo ir teisės pagrindų,
startuolių kūrimo ir verslumo, žaidimų kūrimo
ir skaitmeninės animacijos ir kt. bakalauro stu
dijų programas.
Tarp magistrantūros studijų progra
mos – laiko ir gyvenimo pokyčių diktuojamos
programos: mediacija, kibernetinio saugumo
valdymas, komunikacija ir kūrybinės techno
logijos, karjeros valdymas, švietimo ir mokslo
politikos valdymas ir kt.
Vis didesnio susidomėjimo sulaukia ir moky
masis visą gyvenimą, tad universitetas ieško
galimybių šios veiklos plėtrai.
Teikiamos ir papildomųjų studijų paslaugos.
MRU kviečia praplėsti savo kompetencijas
edukologijos, socialinio darbo, teisės, viešojo
administravimo ir verslo krypties papildomo
siose studijose.
Rektorė pažymėjo, kad universitetas, atsi
žvelgdamas į poreikius, lanksčiai performuoja

savo programas ir pasidžiaugė, kad vis daugiau
rokiškiečių renkasi studijas Mykolo Romerio
universitete.

UNIVERSITETO IR SAVIVALDOS
BENDRADARBIAVIMAS
Kaip pažymėjo rektorė, universitetas
lanksčiai prisitaiko prie savivaldos poreikių.
Universitetas jau bendradarbiauja su Vilniaus
ir Alytaus savivaldybėmis. Vizito Rokiškyje
metu rektorė pakvietė savivaldybę ben
dradarbiauti kuriant Ekonomikos ir verslo
akademiją moksleiviams. Jos kūrėjai būtų
kažkuri rajono gimnazija, savivaldybė ir MRU.
Akademija gimnazistams sudarytų galimybę
nemokamai gauti ne tik teorija, bet ir prak
tika paremtas paskaitas ir užsiėmimus verslo,
ekonomikos, finansų temomis. Paskaitas skai
tytų ir užsiėmimus vestų MRU profesoriai ir
dėstytojai.
Ekonomikos ir verslo akademija moks
leiviams jau veikia Alytuje. Rokiškio rajono
savivaldybės vadovai taip pat susidomėjo
galimybės rajono gimnazistams gauti gilesnį
išsilavinimą sukūrimu, bet neslėpė ir savo susi
rūpinimo, kad per šalyje vykstančias švietimo
reformas rajone gali likti tik viena gimnazija.
Savivaldybių vadovus sudomino MRU
pagalba apsirūpinant psichologais, nes
kol kas šių specialistų rajone labai trūksta.
Bendradarbiavimo galimybių vadovai įžvelgia
sudarant sąlygas pasitobulinti karjeros vady
bininkams ir kitiems rajonui reikalingiems
specialistams.
Savivaldybės ir universiteto vadovai sutarė
parengti bendradarbiavimo sutarties projektą,
jame numatant konkrečias veiklas, jį aptarti su
Rokiškio rajono taryba ir jai pritarus sutartis
būtų pasirašyta per „Teisinės minties šventę“.
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KĖDAINIAI ŠVENČIA
650-ĄJĮ GIMTADIENĮ

Valentinas TAMULIS
Kėdainių rajono meras

Vilija MOCKUVIENĖ

Apie Kėdainių rajoną ir artėjantį Kėdainių
gimtadienį kalbamės su Kėdainių rajono
meru Valentinu Tamuliu.
Gerbiamas mere, šiemet Kėdainiai švenčia
650-ąjį gimtadienį. Kvietimas atvykti į gimtadienį,
jau keliauja Lietuvos ir ne tik Lietuvos keliais. Tad
kuo ypatingi Kėdainiams ir kėdainiečiams yra ir
dar bus šie jubiliejiniai metai?
Kėdainiai – ne tik šalyje žinomas Lietuvos
vidurio miestas, garsėjantis tuo, kad čia pras
mingai saugomi praeities lobiai, puoselėjamas
kultūrinis palikimas, gerinama infrastruktūra,
sėkmingai veikia įvairios pramonės įmonės.
Kėdainiuose – viename pažangiausių,
perspektyviausių, sparčiai į priekį žengiančių
miestų – stengiamasi daryti viską, kad žmo
nėms čia būtų gera gyventi.
Nuo seno žinoma, jog žmonėms reikia „duo
nos ir žaidimų“, kai kalbame apie gyvenimo
variklį pirmyn, kad kiekvienas nori darbo su
oriu uždarbiu ir turiningo visapusiškai turti
nančio laisvalaikio.
2022-ieji Kėdainiams išskirtiniai metai.
Kėdainiečiai vasaros pabaigoje minės miesto
650 metų jubiliejų. Planuojama surengti išskir
tinę jubiliejinę šventę, kuri tęsis net keturis
savaitgalius ir į savo renginių sūkurį įtrauks
ne tik visą Kėdainių krašto bendruomenę nuo
mažiausių iki garbaus amžiaus miestelėnų, bet
ir jų draugus, bičiulius, partnerius.
Tikimės, kad kėdainiečiai surengs tokią
Kėdainių gimtadienio šventę, kurios aidas ilgai
skambės jos dalyvių širdyse. Joje persipins ir
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pramogos, ir edukacijos, judesys, ir sportas,
ir pažintys. Praeities, dabarties ir ateities rate
drauge su kėdainiečiais suksis ir kitų miestų
atstovai.
Kėdainiai nori parodyti tai, ką turi geriausia.
Esame turtingas visomis prasmėmis kraštas:
pradedant nuo praeities įvykių ir joje pasižy
mėjusių asmenybių iki šių dienų pasiekimų ir
kasdienybės darbų. Kėdainiečiai metai iš metų
kūrė, kuria ir kurs savo miesto istoriją, skleis
dami kuo skambesnę žinią, kad tai – brandus,
įkvepiantis, ryškus, kūrybiškas, atviras, drąsus,
pažangus ir veržlus miestas.
Gimtadienis – tai atskaitos taškas, kai galime
įvertinti, kas padaryta, ir apmąstyti ateinančius
metus. Tad kaip Kėdainius pakeitė praėjusieji
metai ir kokie darbai laukia šiemet?
Gimtadienis – tikrai yra atspirties taškas, kai
galima įvertinti ir įsivertinti kuo gyvenama.
Kėdainiai ne vienerius metus keitė savo
veidą – gražėjo ir darė viską, kad čia gyvenan
tiems ir dirbantiems žmonės, būtų patogu,
gera ir patrauklu gyventi bei dirbti.
Per pastaruosius metus įgyvendinta dau
gybė projektų. Daug investuota į infrastruk
tūrą, paslaugų kokybę.
Ypač džiugina faktas, kad pilnėja Kėdainių
LEZ teritorija. Čia įsikūrusios tokios pramonės
įmonės, kaip kanapių stiebelių apdorojimo
gamykla „Natūralus pluoštas“, skystųjų trąšų
gamykla „Ikar“, ėdalą katėms ir šunims gami
nanti Ukrainos kompanija „Kormotech“, vienos
didžiausių pasaulyje dujų gamybos įmonių
grupei „Linde“ priklausančios bendrovės „AGA“

deguonies ir azoto gamykla. Kėdainių LEZe
veikia AB „K2 LT“ (krematoriumas), neturinti
LEZ įmonės statuso.
Ir naujausia žinia – 2024 metais lyderio pozi
cijas pasaulyje užimanti dviračių įmonė „Pon.
Bike“ planuoja Kėdainiuose (būtent LEZe)
atidaryti naują gamyklą. Naujojo gamybos
centro pajėgumai sieks iki 600 000 dviračių
per metus. Dviračiai bus gaminami įmonės
sąraše esantiems aukščiausios kokybės pre
kių ženklams, tarp kurių, „Gazelle“, „Kalkhoff“,
FOCUS ir „Urban Arrow“. Per pirmuosius trejus
veiklos metus „Pon. Bike“ tikisi pasamdyti maž
daug 300 žmonių, o ateityje šis skaičius galėtų
išaugti iki 500.
Tokios kompanijos atėjimas į Kėdainius, be
visų privalumų ir galimybių, yra ir puiki dovana
miestui 650-ojo gimtadienio proga.
Džiugu, kad įgyvendintas didelis projektas
„Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių
rekonstrukcija“. Šio projekto vertė 3,844 mln.
eurų. Įgyvendinus projektą sumažėjo gyvena
mosios aplinkos užterštumas, pagerėjo van
dens telkinių ekologinė būklė.
Daug dėmesio skiriame daugiabučių reno
vacijai ir modernizavimui. Pernai baigtas
kvartalinės modernizacijos projektas. Buvo
tvarkytos gatvės, kiemai, praplėstos automo
bilių stovėjimo aikštelės. Atsirado daugybė
naujų žaidimo aikštelių. Per dvejus metus
sutvarkyti net 8 miesto kvartalai, ypatingai pri
sideda prie kėdainiečių gyvenimo kokybės bei
miesto įvaizdžio gerinimo. Tam buvo išleista
per 7 mln. eurų.
Šįmet bus tęsiami pradėti darbai, toliau bus
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daroma viskas, kad gyvenimas Kėdainiuose
būtų dar geresnis šio krašto bendruomenei.
Jūsų manymu, kokios stipriausios Kėdainių
rajono sritys?
Kėdainiai garsūs savo turtinga istorija,
senamiestis įtrauktas į kultūros paveldo regis
trą kaip valstybinės reikšmės urbanistikos
paminklas. Kėdainiečiai puoselėja išsaugotas
tradicijas, daug dėmesio skiria kultūrai, švieti
mui, turizmui. Be to, šis kraštas žinomas kaip
svarbus žemdirbystės ir pramonės centras.
Kiek palankus sumanymams įgyvendinti
2022 metų rajono biudžetas?
2022 metų biudžetas subalansuotas taip,
kad visi numatyti darbai būtų įgyvendinti.

Tačiau šiandiena rodo, kad korekcijų gali būtų.
Tenka mokytis ir prisitaikyti prie gyvenimo eks
tremaliomis sąlygomis.

gamintojai. Jie visi kuo puikiausiai įsilieja ne tik
į Kauno regiono plėtrą, bet ir į visos Lietuvos
gerovę.

Ar turėjo įtakos 2021 m. pandemija? Jei taip,
kokios?
Žinoma, kad pandemija turėjo įtakos. Nors
gyvenimas ir nesustojo, tačiau jis pakito. Jau
dabar akivaizdu, kad žmonės yra pasiilgę
„gyvo“ bendravimo.

Pastaruoju metu kalbama apie išmaniųjų
miestų, išmaniųjų kaimų kūrimą. Kaip tuo keliu
eiti sekasi Kėdainiams ir Kėdainių rajonui?
Kėdainiai tikrai neatsilieka nuo išmaniųjų
miestų ir kaimų kūrimo ir eina pažangos keliu.
Savivaldybės įgyvendinti trys svarbūs projek
tai: saulės elektrinės atsirado Kėdainių „Aušros“
progimnazijoje, Šėtos gimnazijoje ir viešojoje
įstaigoje Kėdainių ligoninė. Į šiuos projektus
Kėdainių rajono savivaldybė investavo apie
pusę milijono eurų. O kur dar atskirų įmonių,
bendrovių iniciatyvos ir įgyvendinami projektai.
Netrūksta savivaldybės investicijų ir į elek
tromobilių plėtrą. Šiuo metu Kėdainiuose
įrengtos 6 elektromobilių krovimo stotelės.
5 stotelės įrengtos savivaldybės iniciatyva,
likusi įrengta bendrovėje „Lifosa“. Dalis stotelių
įrengta su Europos Sąjungos parama, kitos
savivaldybės lėšomis. Iš viso tam savivaldybė
skyrė arti 70 tūkstančių eurų. Per artimiau
sius penkerius metus planuojama įrengti dar
12 naujų elektromobilių įkrovimo stotelių.
Pagal tai, kiek stotelių tenka registruotiems
elektromobiliams, Kėdainiai lenkia net Vilnių.
Smagu tai, kad kėdainiečiai sulaukia gražių
iniciatyvų iš savo bendruomenės narių. „Visi
keliai veda į Kėdainius“ – toks užrašas papuošė
vieną kone dešimtmetį Kėdainiuose veikian
čios bendrovės „Linėja transport“ vilkikų, ir šis
jau rieda mūsų šalies keliais, kviesdamas neap
lenkti daugiakultūrio, ant abiejų Nevėžio upės
krantų, įsikūrusio miesto.

Kokios perspektyviausios ekonominės veiklos
sritys ir kaip jos įsilieja į Kauno regiono plėtrą?
Kėdainiai labiausiai garsūs perdirbamąja
pramone. Sėkmingai veikia chemijos pramo
nės įmonės, cukraus gamintojai, statybinių
medžiagų gamintojai, maisto produktų

Dėkoju už pokalbį.

VARGONAI KĖDAINIAMS
Praėjusių metų pabaigoje Osnabriuko mieste (Vokietija) nupirkti
vargonai jau baigti išmontuoti ir vasariui neįpusėjus pasiekė
Kėdainius. Čia nemažo būrio entuziastų dėka buvo saugiai iškrauti
evangelikų reformatų bažnyčioje, kur ir bus iš naujo sumontuoti.
„Kėdainiams reikia vargonų“, – prieš kelis metus pasakė šiuo metu
Norvegijoje vargonininku dirbantis kėdainietis Robertas Lamsodis.
O 2022-ųjų vasario 9-ąją vilkikas sustojo Kėdainių senamiestyje –
didžioji dalis ilgai laukto muzikos instrumento atvežta. Kai jie bus
pastatyti, miestas turės ne tik naują erdvę renginiams, tačiau ir vie
nus iš didžiausių Lietuvoje vargonus.
Projektą „Kėdainiams reikia vargonų“ inicijavęs R. Lamsodis sako,
kad tai – jungtinės lėšos: prie vargonų kelionės į Kėdainius prisidėjo
aukoję kėdainiečiai, pačius vargonus nupirko rajono savivaldybė,
paramą skyrė verslininkai. Dar papildomai kainuos jų pastatymas ir
likusios dalies – karkaso – atgabenimas.
„Mes turime tokią erdvę, tokią bažnyčią, tačiau neturime var
gonų. Ta mintis kirbėjo ir nedavė ramybės. Po pokalbių su Muzikos
mokyklos direktore Rūta Kutraite ir Krašto muziejaus direktoriumi
Rimantu Žirguliu gimė mintis imtis projekto „Kėdainiams reikia var
gonų“. Davėme gražų startą ir dabar jau artėjame link finišo“, – sakė
R. Lamsodis.
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Ilgai Europoje tęsėsi instrumento paieškos. Vargonų buvo ieš
koma pagal tam tikrus techninius parametrus. Už 35 tūkst. eurų juos
pavyko nupirkti Vokietijoje, Osnabriuko mieste. Jie – naudoti, mat
naujas toks instrumentas gali kainuoti ir kelis milijonus eurų.
Muzikos karaliumi vadinamo instrumento kelionė į Lietuvą taip
pat užtruko. Vien jų išmontavimas Vokietijoje tęsėsi dvi savaites.
„Vargonų pastatymas gali tęstis iki metų laiko. Šie vargonai bus
ne tik vieni iš didžiųjų vargonų Lietuvoje, bet ir vieninteliai su
ispaniškomis trumpetomis. Įsivaizduokit, kad vien dūdų yra virš
4 tūkstančių. Bet didžiausias galvos skausmas dabar – kaip atsi
vežti karkasą, kuris dar liko Vokietijoje“, – sakė originalios idėjos
iniciatorius.
Kad projektas būtų užbaigtas, dar reikės visų Kėdainių krašto
muzikos mylėtojų susitelkimo. Vargonų sumontavimas pareikalaus
ir laiko, ir lėšų.
Projektas „Kėdainiams reikia vargonų!“ dovanos miestui ne tik
vargonus, bet ir dar vieningesnę bendruomenę.
Kėdainių krašto muziejaus paramos-labdaros sąskaita Nr.
LT407300010094143462 (AB „Swedbank“), banko kodas 73000;
mokėjimo paskirtis – Vargonai Kėdainiams.

19

GENIJUS, PRALENKĘS LAIKĄ
Kovo 4 d. Žeimelyje vyko mokslinė konfe
rencija „Teodoras Grotusas. Genijus, pralenkęs
laiką“, kurią organizavo Pakruojo rajono savi
valdybė, Vilniaus universitetas, Fizinių ir tech
nologijos mokslų centras bei Lietuvos mokslų
akademija.
Konferencija buvo skirta paminėti žymaus
elektrochemiko, pirmosios elektrolizės teori
jos kūrėjo, fotochemijos pradininko Teodoro
Grotuso (Theodor von Grotthuss) 200-ąsias
mirties metines.
Konferencija pradėta Seimo nario Liudo Jo
naičio, Pakruojo rajono savivaldybės mero Sau
liaus Margio, Lietuvos mokslų akademijos (LMA)
prezidento prof. Jūro Banio bei Žeimelio seniū
nės Vitalijos Dobrovolskienės sveikinimais.
Pirmąjį pranešimą skaitęs prof. Rimantas
Ramanauskas iš Fizinių ir technologijos mokslų
centro kalbėjo apie Teodoro Grotuso indėlį į
pasaulinį mokslą. Profesorius Teodoro Grotuso
fondo valdybos pirmininkui prof. Aivarui
Kareivai įteikė Lietuvos mokslų akademijos
įsteigtą Teodoro Grotuso medalį (A. Kareiva –
25 asmuo, kuriam įteiktas T. Grotuso medalis).
Dr. Birutė Railienė, LMA Vrublevskių bib
liotekos Mokslinės informacijos skyriaus Bib
liografijos sektoriaus vadovė, skaitė pranešimą
apie Juozą Krištopaitį, kuris tyrinėjo T. Grotuso
mokslinę veiklą ir apie jį išleido dvi knygas.
„Baronai von Grotthussai Kurše ir Lietuvoje“ –
Klaipėdos universiteto doc. Ernesto Vasiliausko
pranešimas. Docentas pasakojo apie Grotusų
šeimą bei jos šaknis Vokietijoje, kada ir kokiomis

Monika ILGAVIČIŪTĖ

Prof. Rimantas Ramanauskas Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkui prof. Aivarui Kareivai
įteikė Lietuvos mokslų akademijos įsteigtą Teodoro Grotuso medalį.

aplinkybėmis atsidūrė Lietuvoje (dabartiniame
Žeimelio krašte).
Konferencijoje dalyvavo Grotusų palikuonis iš
Kauno Stanislovas Henrikas Firantas, kuris pla
čiau papasakojo apie save ir savo giminės šaką.
Vilniaus universiteto prof. Aivaras Kareiva
skaitė pranešimą „Keli štrichai apie Teodoro
Grotuso fondo veiklą“ ir trumpai papasakojo
apie fondą, savo įsitraukimą į fondo veiklą.
Iniciatyvomis surengti konferenciją ir įamžinti
T. Grotuso atminimą pasidžiaugė geologas,
UAB „Grota“ vadovas Antanas Marcinonis.

A. Marcinonis merui Sauliui Margiui ir Pakruojo
krašto muziejaus „Žiemgala“ vadovei Daivai
Skrupskelytei padovanojo knygas.
Muzikinę programą atliko Vilniaus kultūros
centro moterų choras „Liepos“ (choro meno
vadovė Audronė Steponavičiūtė, akompo
navo koncertmeisterė – Loreta Barzinskaitė
Kuliešiuvienė). Vienas iš repertuaro kūrinių
Teodoro Grotuso tėvo, kompozitoriaus Dytricho
Evaldo von Grotthusso.
Renginį vedė Pakruojo krašto muziejaus
„Žiemgala“ vadovė Daiva Skrupskelytė.

IŠSKIRTINIS DĖMESYS VIETOS BENDRUOMENĖMS
Edmundas MALIŠAUSKAS
Kauno rajono savivaldybė ne pirmus metus skiria išskirtinį dėmesį
vietos bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms.
Įvairioms finansavimo priemonėms įgyvendinti 2022 m. numatyta
per 1 mln. eurų. Pagrindinis dėmesys skiriamas socialinei, švietimo,
vaikų užimtumo ir sporto sritims.
Kovo 2 d. pirmą kartą suorganizuota informacinė diena, skirta
Kauno rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizaci
joms. Jos metu pristatytos aktualios finansavimo galimybės ir kvie
timai teikti paraiškas.
Finansines galimybes pristatė savivaldybės programų kuratoriai
ir Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė,
kuri pranešė apie šiuo metu vykstančius kvietimus pagal 4 priemo
nes. Net 7-ios iš pristatytų finansavimo priemonių finansuojamos
Kauno rajono savivaldybės:
 Nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje, finan
savimo priemonė (kuratorius Socialinės paramos skyrius);
 Kauno rajono savivaldybės vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo
vaikų švietimo veiklų programa (Kultūros švietimo ir sporto
skyrius);
 Vaikų ir jaunimo socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų varto
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jimo prevencijos programa (Kultūros švietimo ir sporto skyrius);
 Neformaliojo vaikų švietimo programa;
 Jaunimo veiklos projektų finansavimo programa (jaunimo
koordinatorė)
 Kauno rajono dalyvaujamojo biudžeto priemonė (Žemės ūkio ir
kaimo plėtros skyrius)
 Kauno rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų finan
savimo ir bendro finansavimo priemonė (Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius).
Tikimasi, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ben
druomeninių organizacijų finansavimo priemonė tiesiogiai prisidės
prie organizacijoms tenkančios finansinės naštos mažinimo (finan
suojamos buhalterinių, patalpų nuomos, ryšio paslaugų, kancelia
rinių, reprezentacinių, transporto (kuro arba viešojo transporto)
išlaidos) ir paskatins bendruomenes aktyviai įsitraukti į įvairias
veiklas ir projektų įgyvendinimą. Bendruomenių prašymai laukiami
iki kovo 31 d.
Informacinių dienų idėja kilo, siekiant užmegzti glaudesnį ryšį
tarp vietos savivaldos ir gyventojų, dalintis aktualia informacija ir
bendromis pastangomis kurti ir puoselėti Kauno rajoną. Bus sie
kiama, kad renginys taptų periodiškas, jame dalyvautų kuo daugiau
bendruomeninių organizacijų.
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MOKYKLŲ IŠLIKIMO IR UGDYMO
KOKYBĖS KLAUSIMAI
Ignalinoje savivaldybės vadovų kvietimu vasario 21 d. lankėsi švietimo, mokslo
ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Kartu su ja atvyko viceministras Ramūnas
Skaudžius, patarėjai Agnė Andriuškevičienė, Dainoras Lukas ir „Tūkstantmečio
mokyklos“ projekto vadovas Tomas Liubeckas. Ministrė ir jos komanda susitiko su
savivaldybės, Švietimo ir kultūros skyriaus vadovais, vėliau bendravo su rajono švietimo įstaigų direktoriais, aplankė Ignalinos Česlovo Kudabos gimnaziją ir Lietuvos
žiemos sporto centrą. Susitikimuose aptarti savivaldybei ypač aktualūs ir nerimą
keliantys mokyklų tinklo reformos klausimai, išsakytos nuomonės ir siūlymai.
Susitikimuose dalyvavo ir Seimo narys Gintautas Kindurys.
Ignalinos rajono meras Justas Rasikas sakė,
kad šis vizitas labai lauktas ir tikimasi, kad jis
duos teigiamų poslinkių. Akcentuotas savi
valdybės noras išlaikyti esamas mokyklas ir
vaikus jose, pritraukti investicijas, kurti darbo
vietas, kad šeimos neišvažiuotų dirbti į kitą
miestą ir neišsivežtų vaikų. Kitu atveju, pvz.,
Dūkšto miestas rizikuoja likti be mokyklos ir tai
būtų labai skausminga. Meras prašė ministrės
atsižvelgti į rajono specifiką ir įgyvendinant
mokyklų reformos reikalavimus skirti pereina
mąjį laikotarpį. „Žinome, kad statistika mums
yra nepalanki, tačiau už skaičių stovi konkretūs
žmonės, šeimos. Bendraujant su tėvais aiškėja,
kad juos gąsdina nežinia, dalis jų tikrai nenori,
jog vaikai būtų vežiojami į kitas mokyklas.“, –
kalbėjo meras.
Savivaldybės administracijos Švietimo ir
kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė
pristatė dabartinę švietimo situaciją rajone ir
jau įvykdytus įstaigų reorganizavimo darbus.
Minėta, kad šiuo metu bendrojo ugdymo
mokyklų tinklas yra sutvarkytas ir atitinka
gyventojų švietimo poreikius. Savivaldybė ski
ria lėšų finansuoti nepilnoms klasėms ir tai yra
ne tik indėlis į švietimą, bet ir pastangos kurti
palankesnę socialinę ekonominę aplinką.
Ministrė Jurgita Šiugždinienė pastebėjo,
kad analizuojant statistiką, kai kur situacija
išties atrodo tragiška. Ji retoriškai klausė, ar
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tikrai bendruomenės nori išlaikyti mokyklų
skyrius su jungtinėmis klasėmis, ar apskritai
socialiai teisinga laikyti vaikus mažose klasėse,
negi tėvai nenori, kad jie gautų kokybiškesnį
ugdymą, geresnę ugdymo aplinką. „Aiškiai
matome, kad didesnėse mokyklose yra dides
nis įstojimo į aukštąsias mokyklas procentas,
o mažose – trūksta motyvacijos mokytis.
Mokyklos, siekdamos geresnės statistikos,
dažnai neišleidžia mokinių rinktis profesinį
mokymą, kuris šiuo metu Lietuvai itin reikalin
gas“, – kalbėjo ministrė. Ji pritarė minčiai, kad
reikės ieškoti būdų, kaip išlaikyti nuo rajono
centro nutolusią Didžiasalio „Ryto“ gimnaziją,
tačiau dar kartą patikino, kad 5–8 klasių tikrai
nebus leidžiama jungti ir šis klausimas daugiau
nebus svarstomas. Bus galimybė jungti tik po
dvi pradines klases. Po diskusijos susitarta dar
kartą susitikti nuotoliniu būdu ir, išanalizavus
konkrečius savivaldybės pasiūlymus, galutinai
aptarti kai kuriuos klausimus.
Trumpai kalbėta ir apie „Tūkstantmečio
mokyklos“ programą, kurios pagrindinis
tikslas – stiprinti ugdymo kokybę ir mažinti
ugdymo rezultatų skirtumus, taip pat ugdy
mosi sąlygas pritaikyti įvairių poreikių vaikams.
Ministrė gyrė savivaldybės iniciatyvą daly
vaujant šioje programoje bendradarbiauti su
Visagino savivaldybe ir taip pasiekti didesnių
rezultatų.

Lina KOVALEVSKIENĖ

Susitikime su švietimo įstaigų vadovais
ministrė išklausė kiekvienos įstaigos prista
tymą, pasiekimus ir viltis ateičiai. Kalbėta
apie ugdymo sąlygas, neformalųjį švietimą,
galimybę mokiniams lankyti įvairius sporto ir
meno būrelius, taip pat pedagogų kvalifikaciją
ir darbo krūvius. Ministrė teigiamai įvertino
savivaldybės atliktą mokyklų sujungimą. Tai
ji patvirtino ir susitikime su žurnalistais. Na, o
po apsilankymo Ignalinos Česlovo Kudabos
gimnazijoje, buvo pasidžiaugta jaukia ir kūry
biška aplinka, puikiai sutvarkytomis klasėmis,
moderniomis ugdymo sąlygomis.
Vizito pabaigoje ministrė J. Šiugždinienė
apsilankė Lietuvos žiemos sporto centre, čia
susitiko su direktoriumi Andriumi Leškevičiumi
ir nuotoliniu būdu bendravo su dalininku
Algirdu Puišiu, kuris pristatė centro viziją, jau
padarytus darbus ir planuojamus projektus.
Buvo išsakytas noras, kad šis nacionaliniu
mastu svarbus ir išskirtinis objektas taptų mul
tifunkciniu centru, o savivaldybės ir privačios
iniciatyvos sulauktų ir ministerijos pagalbos
bei paramos.
Meras Justas Rasikas po ministrės vizito
sakė, kad Ignalinai buvo parodytas išskirtinis
dėmesys, o savivaldybė savo ruoštu padarė
viską, ką šiuo metu ir šioje situacijoje galėjo.
Visi susitikimai praėjo labai dalykiškai ir malo
niai bendraujant, kai kurie klausimai atidėti
tolimesniam svarstymui. Ministrė džiaugėsi
savivaldybėje vykusia konstruktyvia diskusija
ir sakė laukianti Ignalinos paraiškos dalyvauti
„Tūkstantmečio
mokyklos“
programoje.
„Savivaldybė yra nusiteikusi rasti geriausius
sprendimus mokinių ugdymo kokybei ir
pažangai stiprinti. Aš tikiu, kad svarbiausi bus
vaikų interesai, jų galimybės mokytis geriau
siomis sąlygomis ir siekti savo svajonių.“, –
rašoma ministrės Facebook paskyroje.
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ŠARŪNAS VAITKUS:
„SEIMO SIŪLOMOMIS
PATAISOMIS MERAS
STUMIAMAS NUO
TARYBOS DARBO“
Kovo 10 d. prasidėjo Seimo pavasario sesija, kurioje ketinama
apsispręsti dėl tiesioginių merų rinkimų. Apie tai, kokias būsimas mero galias ir funkcijas piešia šiandieniniai Seimo nariai,
kokios tų siūlymų pasekmės ir kokių žingsnių imasi Lietuvos
savivaldybių asociacija (LSA), kad politikų sprendimas dėl
tiesioginių mero rinkimų netaptų tik biurokratinio aparato
pūtimu, kalbamės su LSA Savivaldybių administravimo komiteto pirmininku, Palangos meru Šarūnu Vaitkumi.
Gerb. mere, nors laikas iki savivaldybių tarybų rinkimų sparčiai trumpėja,
bet merų rinkimų ir funkcijų klausimas, atrodo, dar nėra aiškus. Esate LSA
Savivaldybių administravimo komiteto pirmininkas. Ką manote apie esamą
situaciją ir kokių žingsnių imasi Jūsų vadovaujamas komitetas?
Lietuvos savivaldybių asociacija vasario pabaigoje išplėstiniame val
dybos posėdyje aptarė siūlymus dėl planuojamo mero pareigybės bei
jo funkcijų keitimo ir jau kreipėsi į Seimą su siūlymais. Asociacija sutinka,
kad merams būtų numatytas kadencijų skaičius, jie nebūtų savivaldy
bės tarybos nariai ir nebalsuotų tarybos posėdžiuose, tačiau siūlo, kad
meras turėtų veto teisę savivaldybės tarybos priimtam sprendimui.
Taip pat, kad meras būtų savivaldybės vadovas, atstovaujantis savi
valdybei ir vykdantis įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Jis nustatytų ir
sudarytų savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teiktų savival
dybės tarybos sprendimų projektus, šauktų savivaldybės tarybos posė
džius ir jiems pirmininkautų, pasirašytų tarybos sprendimus ir posėdžių,
kuriems pirmininkavo, protokolus.
Lietuvos savivaldybių asociacija siūlo, kad meras savivaldybės tary
bos pritarimu skirtų ir atleistų vieną ar kelis vicemerus, o jų skaičius
priklausytų nuo savivaldybės dydžio. Kadangi vicemero pareigos nesu
derinamos su savivaldybės tarybos nario pareigomis, jis atliktų mero
nustatytas funkcijas ir pavedimus, o įstatymo nustatytais atvejais jį
pavaduotų. Taip pat meras turėtų skirti ir atleisti administracijos direk
torių ir jo pavaduotoją ar pavaduotojus.
Ką manote apie mero pareigybių keitimo siūlymus?
Pataisos, kurios siūlomos, man kelia daug abejonių. Pavyzdžiui,
ketinama naujai numatyti savivaldybės tarybos pirmininko pareigybė.
Daugumos taryboje išrinktas pirmininkas sudarytų tarybos posėdžių
darbotvarkę, pirmininkautų posėdžiams ir už tai gautų atlygį. Bet ar
tikrai tarybos posėdžių darbotvarkės sudarymui ir pirmininkavimui rei
kia samdyti atskirą žmogų, kuriam darbo atlygį mokėtų visi mokesčių
mokėtojai? Neabejoju, kad bet kuris meras tuos darbus atliktų be jokio
papildomo atlygio (ką, beje, ir daro šiuo metu). O dar norima mokesčių
mokėtojų lėšomis išlaikyti opozicijos lyderio pareigybę ir jam mokėti už
faktiškai išdirbtą laiką. Atvirai sakau – neįsivaizduoju, už ką jam turėtų
būti mokamas atlyginimas. Negi Lietuva yra tokia finansiškai turtinga,
kad mums dar papildomai reiktų išlaikyti dar po 60 tarybos pirmininkų
ir opozicijos lyderių pareigybių? Ar mes tikrai esame tokie turtingi, kad
galime kone iki begalybės pūsti biurokratinį aparatą ir taip švaistyti
mokesčių mokėtojų lėšas?
Bet didžiausių abejonių man kelia tai, kad pagal siūlomas pataisas
meras būtų nustumtas nuo tarybos darbo. Jis nebūtų tarybos narys,
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nevadovautų posėdžiams, negalėtų sudarinėti netgi tarybos posėdžių
darbotvarkių, o tik privalėtų savo parašu patvirtinti miesto tarybos
priimtus sprendimus. Parašo teisės neturintis tarybos pirmininkas
posėdžių darbotvarkę sudarinėtų savo nuožiūra. Tai, mano nuomone,
automatiškai užprogramuotų ne tik dvivaldystę, bet ir konfliktą.
Vienas tokių abejonių keliantis siūlymas – mero amžiaus cenzas –
manoma, kad meru gali dirbti ir aštuoniolikmetis. Jūsų manymu, merui reikalinga patirtis ar ji tampa šiuolaikiniame gyvenime nereikalinga? Ar neatrodo,
kad toks amžiaus cenzas dvelkia savivaldybių įtakos mažinimu?
Mero pareigos yra atsakingos, ir imtis jų, mano nuomone, turėtų tik
išsilavinimą ir patirties turintis žmogus. Norint gerai vykdyti mero parei
gas, manau, reikia link to eiti palaipsniui – tapti savivaldybės tarybos
nariu, pasigilinti, kaip dirba savivaldybės administracija, sukaupti poli
tinės patirties, nes mero darbas yra labai sudėtingas.
Jūs meru tapote eidamas 36-uosius, bet prieš tai dirbote ir mero patarėju,
ir administracijos direktoriumi, kaip per tą laiką pasikeitė Jūsų suvokimas,
kurorto plėtros klausimų sprendimas?
Miesto aktualijos, kurorto plėtros klausimai man tapus meru nebuvo
didelė naujiena, nes nebuvau iš karto įmestas į tą sūkurį. Dvidešimt
šešerių metų tapau miesto tarybos nariu, vėliau dirbau mero patarėju,
savivaldybės administracijos direktoriumi, buvau ir opozicijos lyde
ris – mačiau, kas ir kaip vyksta, gilinausi į teisės aktus, sukaupiau įvairios
patirties. Visuomet turėjau viziją ir tikslą Palangą paversti pavyzdiniu
tarptautiniu kurortu su išplėtota sveikatingumo, gydymo, sporto infra
struktūra. Laikiausi nuomonės, kad norint tai pasiekti, Palangoje būtina
statyti uždarus objektus, kad tiek vietos gyventojai, tiek ir kurorto
svečiai Palangoje turėtų veiklos bet kokiu oru. Būtent to ir ėmėmės su
komanda, ir akivaizdu, jog tokie sprendimai pasiteisina.
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Vis tik pakalbėkime apie Palangą. Ne už kalnų ir
vasaros sezonas, tad kaip Palanga rengiasi sutikti
poilsiautojus? Kokiais darbais, projektais, naujais
sumanymais galite pasidžiaugti?
Kaip ir kasmet, artėjančiam aktyviajam
kurortiniam sezonui pradedama rengtis
dar žiemą – tvarkomas vasaros inventorius.
Didelis dėmesys neabejotinai skiriamas
paplūdimiams, kurių dalis smarkiai nukentėjo
nuo vasarį pajūryje siautusių keturių audrų.
Tvarkant audros padarinius, bus imamasi kopų
tvirtinimo priemonių, atnaujinami sulaužyti
takai – šiuo metu vyksta minėtų darbų pirkimo
procedūra.
Balandžio mėnesį miesto komunalininkai
pradės pasirengimo vasarai darbus paplūdi
miuose, o gegužės mėnesį į paplūdimius bus
suvežtas inventorius (persirengimo kabinos,
suolai, šiukšlių dėžės). Tradiciškai po žiemos
bus atnaujintos pasidėvėjusios jūros tilto dalys,
atnaujinti neįgaliesiems skirti mediniai takai
per kopas
Kalbant apie didesnius mieste įgyvendina
mus projektus vertėtų paminėti vykstančius
Šventosios uosto žvejybos infrastruktūros
įrengimo darbus. Tai yra vienas svarbiausių šių
metų darbų. Įgyvendinant šį Šventosios uosto
statybos etapą bus įrengta žvejams reikalinga
infrastruktūra, tad priekrantės žvejai galės
patogiau ir saugiau užsiimti žvejyba, naudotis
modernia žvejams reikalinga įranga.

Šiuo metu įgyvendinamas ir kitas labai svar
bus projektas – rekonstruojamas buvusios
„Smilčių“ mokyklos pastatas. Modernizavus
čia įsikurs Bendruomenės namai, dalis patalpų
bus skirta neįgaliesiems, meno kolektyvams,
taip pat šiame pastate įsikurs Švietimo pagal
bos tarnyba, Trečiojo amžiaus universitetas.
Jau prasidėjo ir Jaunimo ir savanorys
tės centro statybos parengiamieji darbai.
Moderniame Jaunimo ir savanorystės centre
jaunuoliai galės prasmingai leisti laisvalaikį –
vykdyti renginius, rengti projektus, dalyvauti
jiems įdomiose veiklose. Čia taip pat bus orga
nizuojamas Palangos bendruomenės narių
užimtumas, telkiami savanoriai ir skatinama
savanorystė, vykdoma projektinė veikla.
Istorijos ir kultūros gerbėjus pradžiugins
paminklas Prezidentui Antanui Smetonai, kurį
pastatyti planuojama šiais metais. Jis kurortą
papuoš Birutės alėjos skvere, grafų Tiškevičių
laikų vilų apsuptyje, šalia buvusios A. Smetonos
vasaros rezidencijos – vilos „Baltoji“.
Dėmesys, kaip ir kasmet, bus skiriamas ir
miesto gatvėms, daugiabučių gyvenamųjų
namų kiemų sutvarkymui, numatyta ir dau
giau miestui svarbių darbų.
Daug metų kalbama apie sezono ilginimą,
nemažai ta linkme ir daroma, tad ką manote apie
išnaudojamas ir galbūt dar neišnaudotas kurortinės veiklos aktyvinimo galimybes?

Siekiant plėsti kurortinės veiklos pasirin
kimo galimybes, taip pat – mažinti sezoniš
kumą, Palangoje didelis dėmesys skiriamas
sveikatinimo, sporto, kultūros objektų staty
bai. Privatus verslas taip pat noriai investuoja
kurorte – Palangoje plėtojamos sanatorinės,
sveikatinimo paslaugos, auga įvairių pramogų
pasiūla.
Poilsiautojų srautai į Palangą yra didžiuliai
tiek vasarą, tiek pavasarį, rudenį ar žiemą. Itin
daug žmonių į kurortą atvyksta savaitgaliais.
Daug svečių sulaukia ne tik viešbučiai, bet ir
sanatorijos – būtent jų plėtra Palangoje yra
reikalinga.
Nuo ko labiausiai priklauso kurorto plėtra
Lietuvoje – bendros ekonominės ir socialinės
politikos, centrinės valdžios sprendimų, vietinės
valdžios aktyvumo?
Manau, visi išvardinti veiksniai yra svarbūs.
Palanga per pastaruosius kelerius metus sulau
kia labai daug investicijų, ypač daug inves
tuojama į poilsio infrastruktūrą: vykdomos
viešbučio „Marriott“ statybos, neilgai trukus
prasidės sanatorijos „Gradiali“ plėtros trečiojo
etapo darbai, statoma ir daugiau objektų – kai
kuriose neišvystytose kurorto teritorijose netgi
statomi savotiški miesteliai.
Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Jurgita Vanagė

MERAS TURI BŪTI VERTAS TO, KAD PILIEČIAI JĮ RENKA TIESIOGIAI
Dabartiniai šalies savivaldybių vadovai siūlo Seimui atsižvelgti į
gyventojų lūkesčius ir politinio stabilumo būtinybę bei sprendžiant
dėl naujojo mero statuso aiškiai apibrėžti jo pareigas ir konstrukty
vius santykius su savivaldybės taryba, nekuriant naujų pareigų.
Toks sprendimas priimtas vasario mėn. išplėstiniame Lietuvos
savivaldybių asociacijos (LSA) valdybos posėdyje.
LSA pozicija paskelbus Konstitucinio tesimo sprendimą dėl tiesio
ginių merų rinkimų buvo ta, kad nuo 2015 metų Lietuvoje egzistuo
janti sistema yra pasiteisinusi ir ji turėtų veikti toliau, tačiau Seime
balsuoti pateikta Konstitucijos pataisa to nenumato. Šiandienos
LSA valdybos nutarimas priimtas reaguojant į naują mero statuso
modelį, kurį siūlo Seime sudaryta darbo grupė, rengianti vietos savi
valdos teisinio reguliavimo pakeitimus.
Atsižvelgiant į Konstitucinio teismo išaiškinimą, kad meras negali,
kaip iki šiol, būti savivaldybės tarybos nariu ir balsuoti jos posė
džiuose, LSA siūlo, kad savivaldybės meras būtų savivaldybės vado
vas, šauktų savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkautų,
nustatytų ir sudarytų tarybos posėdžių darbotvarkes, teiktų tarybos
sprendimų projektus, pasirašytų tarybos sprendimus ir posėdžių,
kuriems pirmininkavo, protokolus.
Taip pat siūloma, kad meras turėtų veto teisę savivaldybės tary
bos priimtam teisės aktui.
„Kasdien dirbdami savivaldoje matome, kad gyventojai iš mero
tikisi ne tik asmeninės politinės atsakomybės, bet mato jį kaip stiprų
politiką, turintį įgaliojimus inicijuoti ir įgyvendinti vietos gerovei
svarbius sprendimus. Mero institucija turi būti verta to, kad piliečiai
ateina ir renka jį tiesiogiai,“ – teigia LSA prezidentas Mindaugas
Sinkevičius.
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Pasak jo, būtent todėl LSA siūlo negrįžti atgal į laikus, kai meras
keisdavosi vos pasikeitus politinių jėgų santykiui taryboje, ir juo
labiau nebekurti naujo – tarybos pirmininko – instituto, kuris būtų
perteklinis ir sudarytų sąlygas savitiksliam politinių jėgų demons
travimui bei konfliktams. Naujas savivaldybės tarybos pirmininko
pareigas siūlo įvesti Seime sudaryta darbo grupė.
„Tiesiogiai išrinkto mero ir savivaldybės tarybos santykiai turėtų
būti aiškūs ir skaidrūs, pagrįsti bendru darbu vietos plėtros bei jos
gyventojų labui. Demokratijos principus taryboje visuomet užti
krins opozicija. Todėl grįžti prie modelio, kuris kadaise Lietuvoje
buvo ir nepasiteisino, o tik įnešė daug politinės sumaišties ir trukdė
konstruktyviai dirbti, būtų neprotinga,“ – Seime kuriamą siūlymą
turėti ir tarybos pirmininką, ir merą komentavo M. Sinkevičius.
Pavydžių, kai meras pirmininkauja savivaldybės tarybai, tačiau nėra
jos narys, galima rasti ne vienoje Europos šalyje – Slovėnijoje, Austri
joje, Italijoje ar viename iš kelių galimų savivaldos tipų Vokietijoje.
LSA taip pat siūlo, kad meras savivaldybės tarybos pritarimu
skirtų ir atleistų vieną ar kelis vicemerus, o jų skaičius priklausytų
nuo savivaldybės dydžio. Kadangi vicemero pareigos nesuderi
namos su savivaldybės tarybos nario pareigomis, jis atliktų mero
nustatytas funkcijas ir pavedimus, o įstatymo nustatytais atvejais jį
pavaduotų. Meras taip pat turėtų skirti ir atleisti savivaldybės admi
nistracijos direktorių – šiuo metu tai daro taryba, tačiau sustiprinus
mero kaip vykdomosios valdžios atstovo statusą, tai būtų logiškiau.
LSA pritaria Seimo darbo grupės siūlymui, kad savivaldybės
meras renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui ne
daugiau kaip trims kadencijoms iš eilės.
Parengė LSA patarėja komunikacijai Indrė Vilūnienė
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