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Pasaulinio nerimo fone
Lietuvos kurortai kviečia

saugiai ir taikiai pasitikti vasarą

Neringos ir Biršono savivaldybės minėjo 55-erių metų bendradarbiavimo 
sutartį. Po oficialių renginių savivaldybių vadovai, tarybos nariai ir specialistai 
buvo pakviesti pasidžiaugti ir pažvelgti į nuveiktus darbus iš marių pusės.



DARIUS JASAITIS: 
„PUOSELĖJAME IR VYSTOME TAI,  
KO IEŠKO NERINGOS SVEČIAI“

„Sunku patikėti, kad šiais laikais vyksta 
karas. Laukiame kada įsivyraus taika“, – pokalbį 
apie Neringos savivaldybės darbus, artėjantį 
vasaros sezoną karo Ukrainoje fone pradeda 
Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Gerbiamas mere, prasidėjus karui minėjote, kad 
Neringa turėjo vieną projektą su Rusija. Koks tai 
projektas ir kaip atsiliepė jo nutraukimas?

Siekdama puoselėti Kuršių nerijos kultū-
rinį paveldą, Neringos savivaldybė atsiliepė 
į Europos Sąjungos fondų kvietimus įgyven-
dinti projektus kartu su Rusijos Federacijos 
Kaliningrado sritimi. Tenka pripažinti, kad su 
partneriais Kaliningrado srityje dirbti nebuvo 
lengva – nuolat kildavo nesklandumų iš jų 
pusės ruošiant projektų įgyvendinimui reika-
lingus dokumentus. Džiaugiamės, kad buvo 
priimtas sprendimas leisti šiuos projektus 
baigti įgyvendinti, tik jau be partnerių dalyva-
vimo. Šiuo metu jau vyksta vilos Juodkrantėje 
prancūzišku pavadinimu „Monbijou“ (liet. 
Mano brangenybė) restauravimo darbai, 
netrukus duris atvers atnaujinta Preilos bib-
lioteka. Abu objektai yra valstybės saugomi ir 
svarbūs unikaliai Kuršių nerijos istorijai.

Ar sankcijos Rusijai turi įtakos Neringai, kaip 
kurortui?

Žinoma, įtakos turi, kadangi nemažą skaičių 
mūsų kurorto lankytojų sudarydavo svečiai iš 

Rusijos. Reiktų pastebėti, kad ženklų užsienio 
lankytojų srautų sumažėjimą, tarp jų ir turistų 
iš Rusijos, nulėmė pasaulinė COVID-19 pande-
mija. Pirmojo karantino pradžioje buvo užda-
rytas Nidos kontrolės pasienio punktas, dėl 
to surenkama mažiau vietinės rinkliavos už 
įvažiavimą į Neringą, o rinkliava mums suteikia 
didesnes galimybes prižiūrint ir vystant kuror-
tinę infrastruktūra.

Iš užsienio keliautojų Neringą visuomet daž-
niausiai rinkdavosi Vokietijos gyventojai. Mūsų 
kurortas pastaraisiais metais populiarėjo tarp 
turistų iš Prancūzijos, kaimyninių Lenkijos ir 
Latvijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių.

Neringa ribojasi su Kaliningrado sritimi ir tai 
gali kelti baimę atvykstantiems iš Vakarų šalių 
turistams ir poilsiautojams. Kas ir kaip galėtų 
apsaugoti juos nuo tų baimių, suteikiant garan-
tiją, kad Neringos kurorte ilsėtis saugu?

Sunku pasakyti. Visišką saugumo jausmą 
galėtų suteikti tik pasibaigęs Rusijos karas 
prieš Ukrainą.

Visgi, turime įsiklausyti į Lietuvos kariuo-
menę, kuri sako, kad situacija Rusijos 
Kaliningrado srityje yra stabili ir nuolat ste-
bima. Be to, Lietuva saugoma ne tik Lietuvos 
kariuomenės pajėgų, bet ir NATO sąjungininkų.

Kokias naujas poilsio galimybes savo svečiams 
siūlys Neringa šią vasarą?

Nekonkuruojame tarp naujovių, o puo-
selėjame ir vystome tai, ko labiausiai ieško į 
Neringą atvykę turistai – galimybės pabėgti 
nuo miesto šurmulio, ramaus poilsio gamtoje 
ir Kuršių nerijos kultūriniame kraštovaizdyje.

Kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko 
direkcija įgyvendinome projektą, kurio metu 
buvo atnaujinti laiptai į Parnidžio kopą, įreng-
tos naujos regyklos, o pamaryje įkurdinti išskir-
tiniai mažosios architektūros elementai.

Baigėme tvarkyti Urbo kalną. Šioje teri-
torijoje atnaujinome takus, ties pagrindi-
niais – įrengėme apšvietimą. Unikalią šio 
gamtos paminklo istoriją pasakoja kruopščiai 
parengti informaciniai stendai. Įgyvendinant 
teritorijos sutvarkymo II etapo darbus buvo 
įrengtas ir vaikams skirtas edukacinis takas.

Vasarą Neringa pradės užbaigdama Nidos 
centrinės dalies rekonstrukcijos darbus, kurių 
metu buvo atnaujinta teritorijos danga, suda-
rytos sąlygos sklandesniam pėsčiųjų judėjimui, 
įrengta ženkliai daugiau pasisėdėjimui ir dvira-
čių saugojimui skirtų vietų.

Saugesnis ir sklandesnis judėjimas bus 
užtikrintas ir baigiamoje rekonstruoti Taikos 
gatvėje Nidoje.

Šią vasarą kurorto svečiai bus kviečiami 
būtinai užsukti ir į gražiausią šalies biblioteką – 
tvarkybos darbai įgyvendinti ant Kuršių marių 
kranto rymančioje Preilos bibliotekoje.

Darius JASAITIS 
Neringos savivaldybės meras
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Poilsiui labai svarbi ir kultūrinė aplinka. Praėję 
metai, kai Neringa buvo Lietuvos kultūros sostinė, 
pateikė labai daug malonių akimirkų. Tad kokie 
renginiai kvies į Neringą šiais metais ir ar pavyks 
išsaugoti aukštai užkeltą kultūros kartelę?

Galime be galo didžiuotis mūsų kultūros 
darbuotojais ir atstovais, be kurių profesiona-
lumo, pastangų ir įdirbio nebūtume sukūrę 
šios nepakartojamos kultūrinės aplinkos. Labai 
stengsimės ir labai norėtume, kad šie metai 
savo kultūrine kalba neatsiliktų nuo praeitų, 
2021-ųjų – Lietuvos kultūros sostinės metų.

2022 metais bus toliau tęsiami praėju-
siais metais užgimę sėkmingiausi projektai: 
Lietuvos kultūros sostinės atidarymui dedi-
kuotas Šeiko šokio teatro spektaklis-kelionė 
„Laikas nė(e) rimui“ (paskutinis gegužės mėn. 
ir pirmas birželio mėn. savaitgalis); „Menų 
zonoje“ (buvusio Žuvininkystės ūkio pastatų 
komplekse) įsikūrusi menininkų rezidencija 
(birželio – rugsėjo mėn.); Nidos meno kolo-
nijos projektas „Neringos miško architektūra“ 
(ištisus metus); J. Vaitkutės ir A. Mamontovo 
audiovizualinė instaliacija „Anglies miškas“ 
ekspozicija (ištisus metus); Tarptautinis 
tarpsritinis festivalis „N“ žemė (liepos 3–9 d.); 
Tarptautinis alternatyvaus kino ir meno festi-
valis „Suspaustas laikas”: Koncertai, kino filmai, 
parodos Nidoje (rugpjūčio 3–6 d.); Tarptautinio 
kamerinės muzikos festivalio „Kuršių nerija“ 
specialus projektas – opera „Neringa“ (rugpjū-
čio 10 ir 13 d. d.) ir pan.

Taip pat bus organizuojami ir kiti jau tradicija 
tapę kultūros bei sporto renginiai, tarp jų Lauko 
teniso turnyras „Nida open 2022“ (gegužės 
28–29 d.); Tarptautinės oro navigacinės lenkty-

nės pagal FAI taisykles (gegužės 28–29 d.); XXIV 
Tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant 
maračių” ir LRT laidos „Duokim garo“ Joninių 
koncerto tiesioginė transliacija iš Nidos (birže-
lio 22–25 d.); Burlenčių varžybos „Vėjas galvoje“ 
(birželio 26 d.); XXVI tarptautinis Thomo Manno 
menų festivalis (liepos 9–16 d.); Tarptautinė 
Kuršių marių regata, Nidos džiazas ir kiti.

Kaip keičiasi turistų ir poilsiautojų apgyvendi-
nimo, maitinimo galimybės? Kiek žmonių vienu 
metu gali apsistoti Neringoje ir koks tų skaičių 
pokytis per pastaruosius kelerius metus?

Pastaruosius kelerius metus Neringoje 
gausu paslaugų įvairovę gerinančių investicijų. 
Buvo atnaujintas valstybės saugomas Nidos 
prieplaukos pastatas, duris atvėrė naujas, 
ištisus metus paslaugas siūlantis poilsio ir svei-
katinimo kompleksas „SPA Nida“. Rekordiniu 
sandoriu Lietuvos pajūrio nekilnojamo turto 
rinkoje tapo viešbutis „Nidos banga“, po atsi-
naujinimo taip pat pradėjęs savo veiklą.

Šiuo metu vyksta pastatų komplekso, iki šiol 
žinomo pavadinimu „Auksinės kopos“, rekons-
trukcijos darbai.

Kasmet didėja maitinimo paslaugų įvairovė. 
Naujovių žada legendinio restorano „Ešerinė“ 
virtuvė, kuri specializuosis patiekaluose iš 
jūros gėrybių. Prancūzų virtuvės patiekalų bus 
galima paragauti restorane „Nidos seklyčia“.

Kokybę išlaiko tradicinių patiekalų virtuvės 
šeimininkai – kavinė „Kuršis“, kurie šiemet 
švenčia 20-ąjį gimtadienį. Nesvarbu, kurioje 
Neringos gyvenvietėje apsistosite, tikrai atra-
site savo šeimos restoranėlį, kuriame galėsite 
paskanauti šviežiai sugautos žuvies.

Neringos rekreacinė talpa yra ribota – taip 
yra dėl to, kad esame į UNESCO pasaulio 
paveldo objektų sąrašą įrašyta teritorija, žmo-
gaus veikla čia yra labai reglamentuota. Prieš 
šešerius metus atliktos kurortologinių tyrimų 
studijos metu nustatyta, kad Neringos apgy-
vendinimo sektoriaus maksimali talpa – apie 
14 tūkst. nakvynės vietų. Panašus skaičius 
išlieka iki šių dienų.

Artėja savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Už 
kokį merų rinkimo ir funkcijų bei įgaliojimų modelį 
esate Jūs? Jūsų manymu, jei meras nebus tarybos 
narys, būtų privalumas ar trūkumas?

Mano asmenine nuomone senoji sistema, 
kai merą rinko taryba, buvo pakankamai gera. 
Meras, neturintis tarybos palaikymo, kaip ir 
anksčiau, taip ir pagal naują tvarką, bus visiškai 
neįgalus, tik jį pakeisti bus neįmanoma. Dėl 
to savivaldybė, kurioje nebus sutarimo tarp 
mero ir tarybos, bus pasmerkta stagnacijai. 
Meras tarybos narys yra privalumas. Mano 
nuomone, yra keista, kai ministras gali būti 
Seimo nariu, o meras tarybos nariu – ne.

Prieš kelis mėnesius pakeitėte partiją, kokie to 
pokyčio motyvai?

Pasirinkau komandą, kuri labiausiai atitiko 
mano lūkesčius ir, manau, šios komandos 
sėkmės atveju visoms Lietuvos savivaldybėms 
būtų daug lengviau vykdyti duotus savo žmo-
nėms pažadus.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Viktorija Dirvelienė

Neringos savivaldybėje susitiko Seimo Ekonomikos komiteto delegacija, Neringos ir Birštono savivaldybių tarybos nariai. 
Posėdžio metu mintimis ir pasiūlymais dalijosi Neringos savivaldybininkai.
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BIRŠTONUI PAVYKO! 
KURORTAS JAU LAUKIA 
SVEČIŲ IR KVIEČIA 
Į MIESTO ŠVENTĘ

Gegužės 6 d. Birštone oficialiai atidarytas prieš šešerius metus pra-
dėtas per 5 mln. eurų vertės daugiafunkcinis sporto ir sveikatingumo 
centras. Jame vienu metu gali sportuoti apie 200 žmonių, o renginius 
stebėti – iki 300 žiūrovų. „Darome viską, kad Nemuno kilpose įsikūręs 
kurortas būtų patrauklus ir lankomas visus metus, nes kompleksas pir-
miausia buvo pastatytas siekiant atliepti augančius sveikos gyvensenos 
ir bendruomeniškumo poreikius“, – teigė Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė.

Sporto kompleksas iškilo šalia Birštono gimnazijos, sporto centro ir 
teniso aikštyno.

Daugiau nei 4 tūkst. kv. metrų ploto pastato pirmame aukšte įrengta 
universali sporto salė, skirta krepšinio, futbolo, tinklinio ir kitų sporto 
šakų varžyboms, ji taip pat gali būti transformuojama į treniruočių sales 
ir pritaikyta stalo teniso, rankinio, badmintono žaidimui. Kompleksas 
pritaikytas neįgaliesiems.

Idėja statyti naują Sporto ir sveikatingumo centrą kilo 2011 m., 
pastebėjus, kad žiemos metu Birštone vietos bendruomenei ir atvyks-
tantiems lankytojams trūksta užimtumo ir naujos universalios sporto 
salės. „Birštono savivaldybė jau daug metų investuoja į kurorto infras-
truktūrą: atnaujinami pastatai, gatvės, darome viską, kad šis Nemuno 
kilpose įsikūręs kurortas būtų patrauklus ir lankomas visus metus. Dabar 
atėjo laikas bendruomenei. Tikiu, kad birštoniečiai labai greitai pamėgs 
ir atras naująjį sporto kompleksą, nes jis, pirmiausia, buvo pastatytas 
siekiant atliepti augančius sveikos gyvensenos ir bendruomeniškumo 
poreikius.“, – pristatydama Sporto ir sveikatingumo centrą kalbėjo 
merė Nijolė Dirginčienė. Atidarymo renginyje su dovanomis dalyvavo 
ministerijų, įvairių sporto federacijų ir asociacijų atstovai, Seimo nariai, 
gretimų savivaldybių merai.

Centre treniruosis Lietuvos merginų krepšinio U16 ir U20 rinktinės, 
Lietuvos „Futsal“ (salės futbolo) rinktinė, o gruodį vyks Lietuvos vete-
ranų badmintono čempionatas.

Pastatą projektavo UAB „Tiksli forma“.
Birželio 9–12 d., Birštono miesto šventės metu, Sporto ir sveikatingumo 

centras taps Lietuvos krašto oro balionų čempionato varžybų centru.

PRADĖTAS IR KELEIVINĖS LAIVYBOS SEZONAS
Birštone visą vasarą vyks reguliarūs apžvalginiai vienos ir dviejų 

valandų plaukimai Nemuno kilpų regioniniame parke didžiausiu kada 
nors čia kursavusiu laivu „Algirdas“. Gegužės pabaigoje atidaromas 
maršrutas Kaunas–Birštonas–Kaunas. Po metų yra planas pasiekti Alytų, 
o gal net ir Druskininkus. „Siekiame atgaivinti keleivinę laivybą upėmis 
ir tą jau darome ne vienerius metus. Tam reikalinga infrastruktūrą, kurią 
po truputį savo jėgomis kuriame. Net neabejoju, kad mūsų pavyzdžiui 
pasieks ir mažesnių laivų savininkai ir greitu metu po Lietuvą keliausime 
ne tik automobiliais ar traukiniais“, – sakė Mindaugas Žiedelis, keleivinės 
laivų asociacijos „Nemunas“ prezidentas ir MB „Birštono kruizas“ įkūrėjas.

Šio sezono naujiena – reguliarios apžvalginės kelionės laivu „Algirdas“ 
Birštone. Tai didžiausias laivas kada nors dirbęs karališkame kurorte“, – 
pasakoja M. Žiedelis. Šalia prieplaukos veiks ir pramoginė laivyba. Skirta 
tiems, kas mėgsta greitį ir ekstremalų sportą. O nuo birželio, bendradar-
biaujant su triatlono klubu „Team Ignite“, prieplaukoje ir jos prieigose bus 
rengiamos sveikatinimosi treniruotės: joga, dviračiai, bėgimas, BFT ir pan.

Taigi, kviečiame pasisvečiuoti Birštone. Birželio 9–12 d. vyks miesto šventė.

„Kompleksas pastatytas siekiant atliepti augančius sveikos gyvensenos ir 
bendruomeniškumo poreikius“, – teigė merė Nijolė Dirginčienė.

Dalyviams prisistatė šokėjos iš Kauno.Atidarymo renginyje su dovanomis dalyvavo 
gretimų savivaldybių merai ir Seimo nariai.
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PAŽANGIAUSI DARNIOS ENERGETIKOS 
PLĖTROJE – KURORTINIAI MIESTAI

Vytautas ABRUTIS

Druskininkų ir Birštono savivaldybės, jau 
nuo pat vertinimo pradžios 2019 metais turė-
damos didesnį įdirbį atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimo skatinimo ir energijos var-
tojimo efektyvumo didinimo srityse ir toliau 
užima lyderių pozicijas. 2021 m. Druskininkų 
savivaldybė pasižymėjo teigiamais pokyčiais 
Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimu, o 
Birštono savivaldybė – renovuojant daugiabu-
čius gyvenamuosius namus, tiesiant dviračių 
takus, didinant elektromobilių ir jų įkrovimo 
stotelių skaičių, mažinant energetinį skurdą.

Kauno rajono savivaldybė 2021 m. pasižy-
mėjo išaugusiais elektros energiją gaminančių 
vartotojų įrenginių galios pokyčiais, taip pat 
teigiamais pokyčiais renovuojant daugiabu-
čius gyvenamuosius namus, įrengtų elektro-
mobilių įkrovimo stotelių skaičiumi, daugiau 
kaip du kartus padidėjusiu elektromobilių 
skaičiumi, mažėjančiu gyventojų energetiniu 
skurdu. Kauno miesto savivaldybė pasižymi 
palankiomis gyventojams vidutinėmis šil-
dymo kainomis, teigiamais pokyčiais Europos 
Sąjungos fondų lėšų, skirtų projektams finan-
suoti 2014–2020 m., panaudojimu, nedideliu 
gyventojų energetiniu skurdu (lyginant su 
kitomis savivaldybėmis).

Pažangiausių savivaldybių penketuką 
2021 m. apleido Vilniaus miesto savivaldybė. Iš 
2020 metais užimtos trečiosios vietos nukrito 
į šeštąją dėl mažesnių pokyčių (lyginant su 
kitomis savivaldybėmis) renovuojant dau-
giabučius gyvenamuosius namus, vienų iš 
didžiausių Lietuvoje vidutinių šilumos kainų 
gyventojams, neoptimalaus biokuro pajė-
gumų panaudojimo, dėl nedidelio pokyčio 
tiesiant dviračių takus ir didinant elektros 
energiją gaminančių vartotojų įrenginių galią 
bei elektromobilių įkrovimo stotelių skaičių.

2021 m., payginti su 2020 m., didžiausi poky-
čiai įvyko gaminančių vartotojų, elektromobilių 
ir elektromobilių įkrovimo vertinimo kriteri-
juose. Elektros energiją gaminančių vartotojų 
skaičius Lietuvoje 2020 m. išaugo 6 739-ais, o 
2021 m. – 8 681-ais vienetais ir siekė atitinka-
mai 10 152 ir 18 833. Jų įrenginių galia 2020 m. 
buvo 85,8 MW, 2021 metais – jau 177,6 MW. 
2020 m. gaminantys vartotojai pagamino 
3,85 karto daugiau elektros nei 2019 m., o 
2021 – net 9 kartus daugiau.

Elektromobiliai Lietuvoje populiarėja, jų įsi-
gyjama vis daugiau, o elektromobilių įkrovimo 
prieigų tinklo plėtra savivaldybėse skatina žmo-
nes aktyviau rinktis elektra varomas transporto 
priemones. Didelės galios įkrovimo stotelės 
veikia automagistralėse ir šalia kitų valstybi-
nės reikšmės kelių, kur iki 2021 m. pabaigos 
valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių 

direkcija, pasinaudojus ES struktūrine parama, 
papildomai įrengė 24 tokios galios stoteles. Iki 
2021 metų pabaigos 6 šalies savivaldybėse – 
Alytaus m., Utenos r., Marijampolės, Jonavos r., 
Mažeikių r. ir Druskininkų – pasinaudojant ES 
fondų lėšomis buvo įrengta 17 elektromobilių 
įkrovimo stotelių.

Pagal Agentūros surinktus duomenis, 
2020 m. Lietuvoje buvo 173 elektromobi-
lių įkrovimo stotelės, 2021 m. jų buvo 314. 
Turimais duomenimis 2021 m. Alytaus r., Kazlų 
Rūdos, Pagėgių, Rietavo, Skuodo r. ir Šiaulių r. 
savivaldybėse viešos prieigos elektromobilių 
įkrovimo stotelių nebuvo.

Apžvelgiant savivaldybių darnios energe-
tikos plėtros vertinimą svarbu suprasti ne tik 
savivaldybių pažangą atitinkamose energijos 
išteklių naudojimo skatinimo ir energijos 
vartojimo efektyvumo didinimo srityse, bet ir 
analizės laikotarpiu užfiksuotas tendencijas ir 
perspektyvas.

Svarbu pažymėti, kad daugiabučių atnau-
jinimo programos sąlygos yra vienodos 
visoje Lietuvoje ir atnaujinamų daugiabučių 
renovacijos skaičius labiausiai priklauso nuo 
aktyvaus bendrijų, daugiabučių administrato-
rių ir savivaldybių įsitraukimo. Pastebėta, kad 
daugiabučių modernizavimas didžiuosiuose 
miestuose vyksta vangiau nei lyderiaujančias 
pozicijas užimančiuose kurortiniuose mies-
teliuose. Savivaldybių pažangos vertinimas 
parodė, kad šalyje yra didžiulis atotrūkis tarp 
gyvenamųjų daugiabučių namų atnauji-
nimo lyderiaujančių savivaldybių – Birštono, 
Druskininkų ir Ignalinos r., ir vos 2–4 moderni-
zuotus daugiabučius turinčių Visagino, Kazlų 
Rūdos ir Pagėgių savivaldybių.

Savivaldybių vertinime atrinktas ir anali-
zuotas gyventojams itin aktualus vidutinės 
šilumos kainos vertinimo kriterijus atskleidė, 
kad iš didžiausių šalies miestų mažiausią 
centralizuoto šildymo kainą gyventojams užti-
krina Kaunas. Kauno miesto ir rajono pažangą 
šilumos kainos srityje lemia racionaliai panau-
dojama biokuro įrenginių galia bei gerai 
išsivysčiusi centralizuota šilumos tiekimo inf-
rastruktūra ir rinka. Tai leidžia naudoti pigiau-
sią kurą – biomasę ir užtikrina žemą šilumos 
kainą vartotojams.

Atkreiptinas dėmesys į 2021 m. daugiausiai 
ES struktūrinių fondų paramos, pagal 4 prio-
ritetą – „Energijos efektyvumo ir atsinaujinan-
čių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 
skatinimas“ lėšų 1000 gyventojų įsisavinusias 
savivaldybes – Druskininkų (4,8 mln. Eurų), 
Klaipėdos miesto (1,1 mln. Eurų) ir Biržų rajono 
(0,6 mln. Eurų). Aktyvus savivaldybių ar jų insti-
tucijų indėlis pritraukiant ES struktūrinių fondų 
lėšas yra būtinas. Atlikus vertinimą nustatyta, 
kad Ignalinos r., Rietavo ir Švenčionių r. savi-
valdybėms pritraukti ES struktūrinės fondų 
paramos lėšų nepavyko.

Pastebėta, kad sėkmingas ES struktūrinių 
fondų paramos lėšų įsisavinimas, atsinauji-
nančių išteklių naudojimo skatinimas ir ener-
gijos efektyvumo didinimas nebūtinai mažina 
gyventojų energetinį nepriteklių, kuris apima 
mažas pajamas gaunančių gyventojų ribotas 
galimybes susimokėti už šildymo, karšto van-
dens gavimo ar kitas energetikos paslaugas. 
Svarbu pažymėti, kad nors Druskininkų ir 
Birštono savivaldybės yra pažangiausios, ener-
getiniame skurde gyvenančių gyventojų dalis 
yra viena didžiausių Lietuvoje.
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PENKIŲ SAVIVALDYBIŲ MERAI 
KREIPĖSI Į PREZIDENTĄ

Tomas JARUSEVIČIUS

Sausio pradžioje Seime užregistruotas 
Rinkimų kodekso projektas ir didysis rinkimų 
pertvarkos paketas, pasak šių dokumentų auto-
rių, neva turėtų suvienodinti sąlygas partijoms 
ir rinkimų komitetams dalyvauti savivaldos bei 
Europarlamento rinkimuose. Vis dėlto pažadai 
skambėjo gražiai, o realybė rodo priešingai. 
Maža to, takoskyra tik dar labiau gilėja, suda-
rant išskirtines privilegijas partijoms, o šios ir 
toliau linkusios mistifikuoti stiprų visuomenės 
palaikymą pelniusių rinkimų komitetų veiklą.

KALBOMIS LYGIUOJA, 
O VEIKSMAIS – ATRIBOJA

Skirtingiems rinkimų komitetams atsto-
vaujantys penkių šalies savivaldybių – Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio, Rokiškio ir Kazlų Rūdos – 
merai atvirai prabilo apie nuogąstavimus dėl 
būsimojo Rinkimų kodekso. Savo įžvalgas 
praėjusią savaitę jie oficialiu kreipimusi išsakė 
parlamentarams ir šalies vadovui.

Perfrazuojant žinomą liaudies posakį, juo-
kaujama, kad naujai kuriamų įstatymų naudą 
pačios partijos gaudo. Ne kas kitas, o būtent 
politinės partijos nustatė, kaip Lietuvoje iki šiol 
veikė rinkimų komitetai, daugelyje šalies savi-
valdybių užsitarnavę tvirtą rinkėjų pasitikėjimą 
bei palaikymą.

Nejaugi savo rengiamu Rinkimų kodeksu 
ir visu teisės aktų rinkiniu valdžioje esantys 
partijų atstovai pasiryžę sudaryti vienodas 
sąlygas dalyvauti rinkimuose tiek partijoms, 
tiek visuomenininkams, buriantis į vienaip ar 
kitaip pavadintą darinį? Deja.

Nuodugniai išnagrinėjus bene 200 puslapių 
apimties teisės aktų paketą, tapo aišku, kad 
partijos siūlo naudoti tą patį sceninį grimą 
tiek sau, tiek ir komitetams, tačiau užkulisiai 
ruoštis pasirodymui scenoje būtų suteikti tik 
partijoms.

SIEKIA ATSIKRATYTI 
STIPRIŲ KONKURENTŲ

Reakciją ir kritišką poziciją šiam dokumentų 
paketui, kuris jau keliauja Seimo koridoriais, 
atskiru kreipimusi į Seimo narius ir Prezidentūrą 
šią savaitę išdėstė savivaldybių merai. Jie įsi-
tikinę, kad tam pritars ir kitose savivaldybėse 
vietos gyventojų palaikymą turintys komitetų 
atstovai.

„Lietuvoje turime beprecedentę situaciją: 
iki savivaldos rinkimų dienos liko mažiau nei 
metai, tačiau kokie jie bus – klausimų daugiau 
nei atsakymų. Ilgiau nei metus partijos už 
uždarų durų tarėsi ir dabar Seimui teikia keistą 
įstatymų paketą, kuriame reikalaujamų „namų 
darbų“ sąrašas komitetams – itin didelis, o 
laiko bus palikta vos keli mėnesiai.

Panašu, jog partijos sieks visus šiuos pakei-
timus priimti kuo vėliau, kad visuomenininkai 
nebesuspėtų laiku įsteigti numatytų naujų tei-
sinių darinių ir taip vieniems rinkimams galbūt 
atsikratys realiai dirbančių, o ne politikuojančių 
konkurentų“, – mintimis dalijosi Kauno miesto 
meras Visvaldas Matijošaitis.

Rudens pradžioje formaliai prasideda rin-
kimų kampanijos periodas iki kurio, pagal 
pateiktą įstatymų projektą, rinkimuose daly-
vauti ketinantys asmenys turi būti įsteigę 
vienokį ar kitokį darinį. Tačiau kol kas nėra 
aišku, kada šis įstatymų paketas bus priimtas 
ir kaip visuomenininkai galėtų kelti partijoms 
oponuojančias kandidatūras. Taip pat neaišku 
ir kokias konkrečias funkcijas deleguos renka-
miems merams.

SKIRTINGŲ STANDARTŲ SISTEMA
Rinkimų kodekse numatyta, kad ne politinių 

partijų nariai, norėdami dalyvauti savivaldos 
rinkimuose, turės steigti naujus juridinius 
vienetus – rinkimų komitetus. Šiems visos 
steigimo procedūros numatomos identiškos, 
kaip ir partijoms. Todėl jau dabar puse lūpų 
kalbama, kad rinkimų komitetus siekiama 
paversti mini partijomis.

„Skaitant šį Rinkimų kodeksą tampa aišku, 
kad Parlamento nariai iš kai kurių partijų tie-
siog bijo sudaryti vienodas sąlygas dalyvauti 
savivaldos rinkimuose partijoms ir rinkimų 
komitetams. Tarkime, norint įkurti partiją reikia 
2000 steigėjų, t. y. 0,07 proc. gyventojų. Tuo 
tarpu įkurti rinkimų komitetą, kuris dalyvautų 
vos vienos savivaldybės tarybos rinkimuose, 
planuojama reikalauti 0,1 proc. konkrečios 
gyvenamosios teritorijos gyventojų tapti 
steigėjais. Ir tai – tik pats elementariausias 
pavyzdys“, – teigia Šiaulių savivaldybės meras 
Artūras Visockas.

Nuostabos neslepia ir Panevėžio miesto 
meras Rytis Račkauskas. Pasak jo, įstatymų 
projektuose įtvirtinta, jog politinės partijos de 
facto visuomet išlaiko gyventojų palaikymą, 
o štai rinkimų komitetai prieš kiekvienus savi-
valdos rinkimus kaskart turėtų atskirai surinkti 
nustatytą skaičių rinkėjų parašų. Esą taip komi-
tetai įrodytų turį palaikymą ir galėtų būti regis-
truojami kelti kandidatus rinkimams.

„Praėjusiuose savivaldos rinkimuose komi-
tetai Kaune pelnė net 80 proc. visų rinkėjų 
balsų, Šiauliuose – 50 proc., o Panevėžyje apie 
trečdalį. Pažvelgus į tokius rezultatus ir akivaiz-
džiai matant, kam gyventojai išreiškė didesnį 
palaikymą, logiškiau skambėtų reikalavimas, 
kad šitaip rinkėjų palaikymą „pasitikrintų“ tiek 
politinė partija, tiek ir komitetas, jeigu jų atsto-
vai ankstesniuose rinkimuose išvis nebuvo 
patekę į tarybą“, – sako Panevėžio miesto 
meras Rytis Račkauskas.

TRŪKSTA AIŠKUMO IR NEBĖRA LAIKO
„Girdime, kad šiam įstatymų paketui yra 

gaunama nemažai teisinių, procedūrinių 
pastabų. Mūsų pateiktos pastabos taip pat 
atskleidžia tam tikras ydas. Todėl kyla klausi-
mas, ar tikrai Seimas įstatymus priims laiku ir 
jie bus kokybiški.

Atsižvelgdami į tai, siūlome „išgaudyti“ tiek 
teisines, tiek kitas plonybes, o naujovių įsiga-
liojimą nustatyti po 2023 metų. Kitu atveju, 
panašu, bus priimtas nekokybiškas įstatymų 
rinkinys, kuriuo vadovautis komitetams kitų 
metų rinkimuose taps neįmanoma“, – daly-
kišką požiūrį išdėstė Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas.

Ne tik politinį, bet ir teisinį aspektą palietė 
Kazlų rūdos rajono meras Mantas Varaška. Jis 
atkreipė dėmesį, kad Konstitucinis Teismas dar 
2007 m. vasario 9 d. pabrėžė, jog „visuotinai 
pripažinti demokratinės teisinės valstybės 
standartai įpareigoja įstatymų leidėją savival-
dybių tarybų rinkimų įstatymo koregavimą 
atlikti likus pakankamai ilgam laikui iki kitų 
savivaldybių tarybų rinkimų“.

Taip pat Europos Komisijos 2002 m. priimtas 
Geros praktikos rinkimuose kodeksas nurodo, 
kad esminės, svarbiausios rinkimų teisės nuos-
tatos neturėtų būti keičiamos likus mažiau 
negu vieneriems metams iki rinkimų.

VIENODINA PAREIGAS, BET NE TEISES
Visi merai vienbalsiai sutaria, kad ruošia-

mame įstatymų pakete numatyti finansavimo 
šaltiniai politinių organizacijų veiklai vyk-
dyti – akivaizdžiai diskriminaciniai rinkimų 
komitetų atžvilgiu. Įstatymo projekte tei-
giama, kad rinkimų komitetai turėtų tenkintis 
tik narių mokesčiu ir fizinių asmenų aukomis, 
kurių dydis apribotas įstatymų. Tuo tarpu 
politinės organizacijos veiklą vykdytų iš vals-
tybės dotacijų, gyventojų pajamų mokesčio 
paramos, nario mokesčio bei fizinių asmenų 
aukų.

Pasak merų, jei Seimas neatsižvelgs į jų 
siūlymus vengti rinkimų komitetų prilyginimo 
politinėms partijoms, tokiu atveju turi būti 
suvienodintos ne tik rinkimų komitetų parei-
gos, susijusios su steigimu bei atsakomybe, 
bet ir teisės, įskaitant teisę gauti valstybės biu-
džeto asignavimus, kokie numatyti politinėms 
partijoms.

Iš valstybės biudžeto lėšų skiriama asigna-
vimų suma rinkimų komitetams galėtų būti 
apskaičiuojama ir skiriama tiems, kurie per 
paskutinius savivaldybių tarybų rinkimus gavo 
ne mažiau kaip du savivaldybės tarybos narių 
mandatus.

Taip pat privalu numatyti, kad gyventojai 
dalį gyventojų pajamų mokesčio galėtų skirti 
ne tik partijoms, bet ir rinkimų komitetams.
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Jurga STRIMAITIENĖ, Justė BRIGĖ

Balandžio 28 d. jau septintą kartą Mykolo 
Romerio universitete (MRU) apdovanoti 
aktyviausi Lietuvos bendruomenių konkurso 
„Bendruomenė – Švyturys 2021 – kelias į 
sėkmę“ laimėtojai. Šiais metais konkursas išsi-
skyrė rekordiniu paraiškų skaičiumi – į nomina-
cijas „Glaudžiai su mokykla bendradarbiaujanti 
vietos bendruomenė“, „Sveiką gyvenseną 
propaguojanti vietos bendruomenė“, „Vietos 
bendruomenės lyderis – vadybininkas“, „Vietos 
bendruomenės sėkmės istorija“ ir taip pat 
„Bendruomeniškiausia seniūnija arba savival-
dybė“ 69 Lietuvos bendruomenės.

Apdovanojimų dalyvius pasveikino MRU 
rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė, švietimo, 
mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skau-
džius ir socialinės apsaugos ir darbo viceminis-
tras Martynas Šiurkus, kiti garbūs svečiai.

MRU docentas, konkurso iniciatorius ir orga-
nizatorius dr. Saulius Nefas teigė, kad šie apdo-
vanojimai – tai būtinoji pilietinė iniciatyva, kuri 
ne tik skatina bendruomenes propaguoti įvai-
rias veiklas, bet ir motyvuoja siekti užsibrėžtų 
tikslų. „Vietos bendruomenių veiklos reikšmė 
neabejotina, nes padaroma daugybė darbų 
ir jie atliekami savanorystės principu. Viena iš 
jų palaikymo formų yra motyvavimas, kurio 
išraiška ir yra septintus metus rengiamas šis 
konkursas“, – sakė konkurso iniciatorius.

MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė 
apdovanojimų metu pabrėžė, kad gera ben-
druomenė grūdina ir išaugina gerus lyderius, 
galinčius įkvėpti ir suburti žmones imtis tokių 
darbų, kurie keičia į gerą savo aplinką, savo 
kaimą, miestelį ir visą šalį. „Nuo seno Lietuvoje 
įprasta, kad ištikus sunkmečiui ar nelaimei 
žmonės buriasi draugėn, stengiasi padėti vie-
nas kitam. Švęsti šventes, dalytis savo sėkme su 
draugais, kaimynais ir bendradarbiais taip pat 
smagiau, kai esame drauge, bendruomenėje. 
Tad sveikinu šių metų konkurso nugalėtojas – 

bendruomenes ir jų lyderius, tapusius švytu-
riais, kurių šviesa veda mus santarvės, gerovės 
ir dvasinės pažangos keliu“, – kalbėjo rektorė.

Nominacijos „Glaudžiai su mokykla 
bendradarbiaujanti vietos bendruomenė“ 
nugalėtoja paskelbta Panevėžio miesto 
Šalti niečių bendruomenė, kuriai vadovauja 
Panevėžio miesto progimnazijos direktorė 
Zina Stripeikienė. Šaltiniečių bendruomenė, 
kartu su Panevėžio miesto progimnazija vykdo 
pavasario sporto šventes, organizuoja nuo-
tolinę verslo įmonių mugę, pavasario verslo 
mugę. Taip pat vykdė žiemos sporto šventę, 
šventę „Žygis – žygiuoju į Lietuvą“, parengė 
ir gavo finansavimą projektams „Sporto aikš-
tynų modernizavimas lauko treniruokliais“, 
„Savaitgalio vaikų stovyklėlė šaltinėlis“, 
„Priemonė stiprinti bendruomeninę veiklą 
savivaldybėse“ ir daugelį kitų.

„Džiugu, kad aktyvi Panevėžio bendruome-
ninė organizacija pastebėta ir tapo nugalėtoja 
nominacijoje, kurioje susilieja dvi svarbios 
kiekvienai valstybei dalys – mokykla ir ben-
druomenė, kurių sėkmingas, aktyvus bendra-
darbiavimas teikia puikių rezultatų, vertinamų 
ir valstybiniu lygmeniu. Bendruomenei linkime 
ir toliau būti švyturiu, kuris šviečia ir rodo 
pavyzdį kitoms bendruomeninėms organi-
zacijoms“, – „Šaltiniečių“ bendruomenės pir-
mininkę Ziną Stripeikienę sveikino Panevėžio 
miesto mero pavaduotojas Lauras Jagminas.

Antrojoje nominacijoje „Sveiką gyven
seną propaguojanti vietos bendruomenė“ 
šiemet pergalę pelnė Pakruojo rajono 
Dvariškių vietos bendruomenė „Svarbiausias 
mūsų bendruomenės projektas – krepšinio 
aikštelės įrengimas. Ją buvome pradėję rengti. 
Įgyvendindami ankstesnį projektą skalda 
paženklinome aikštelės ribas, pastatėme sto-
vus, tad vietos veiklos grupės paramą padėjo 
ją baigti rengti: aikštelę aptvėrėme, išliejome 
gumine danga, – projektu džiaugiasi bendruo-
menės pirmininkas Marijus Zaveckas, o pasitei-

ravus, ar daug kaime yra norinčių žaisti krepšinį, 
nusijuokia. – Mes ir krepšinio komandą esame 
subūrę. Ji yra tapusi dviejų lygų čempione. Nuo 
2016 metų rengiame turnyrus 3 x 3, kuriuose 
kasmet dalyvauja 13–16 komandų. Žiemos 
metu krepšinį žaidžiame Lygumų mokyklos 
salėje. Taip pat esame įsteigę Lygumų seniūni-
jos ir aplinkinių miestelių krepšinio lygą.“

Kaip pabrėžia bendruomenės pirmininkas, 
krepšinis – ne vienintelė bendruomenėje 
puoselėjama sporto šaka. Vasarą čia vyksta 
tinklinio, rankinio, irklavimo varžybos, dviračių 
lenktynės, varžomasi įveikiant trumpesnes ir 
ilgesnes bėgimo distancijas distancijų bėgime, 
organizuojami stipriausio žmogaus rinkimai ir 
kita skatinanti aktyvų gyvenimą veikla.

Trečiosios nominacijos „Vietos bendruo
menės lyderis – vadybininkas“ laimėtojo 
vardas atiteko Alytaus rajono Kančėnų kaimo 
bendruomenės „Dėmesio centro“ pirmininkei 
Monikai Ražanauskienei. Monika daugiau kaip 
16 metų vadovauja šiai bendruomenei, turin-
čiai 115 narių.

„Jei vadovas aktyvus, veikli ir rezultatų 
pasiekianti bendruomenė, tada ir jos nariai 
geranoriški, vienas kitam padeda, – vadovo 
lyderystės svarbą pabrėžia Monika. – Aktyvi 
bendruomenė kaimo gyvenimui labai svarbi. 
Kad ir mūsų kaimas. Jei ne bendruomenė, sun-
kiai įsivaizduojamas kultūrinis gyvenimas, nes 
kaime yra vienintelė kultūros įstaiga – Alytaus 
rajono viešosios bibliotekos filialas. Gyventojų 
atskirčiai sumažinti bendruomenė rengia 
šventes, konkursus, koncertus, įvairius susiti-
kimus, žygius. Esame subūrę vokalinį moterų 
ansamblį. Rajono kultūros centras mums yra 
paskyręs specialistą, tad repetuojame kiek-
vieną trečiadienį. Anksčiau turėjome kaimo 
kapelą, tik didelei daliai jos dalyvių išėjus iš šio 
pasaulio, jos nebeliko.“

Monikos Ražanauskienės iniciatyva kaime 
vystomas ir socialinis verslas. „Esame įsirengę 
sulčių spaudyklą. Už šias paslaugas gautas 
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lėšas naudojame bendruomenės veiklai, – sako 
pašnekovė. – Taip pat bendruomenė gamina 
keturis kulinarinio paveldo sertifikuotus 
gaminius – pirštines, mezgamas tautinių raštų 
motyvais, senovišką močiutės pyragą, kmynų 
girą ir dzūkiškas bandas.“

Bendruomenės namuose gaminami origina-
lūs keramikos darbai.

Pirmininkė pasidžiaugia, kad visai neseniai 
bendruomenės moterys pradėjo gaminti 
naują produktą, „Kadangi esame įsigiję vaisių ir 
uogų džiovyklą, nelaukdamos naujo derliaus, 
susinešėme kas kokių šaldytų uogų turime ir 
iš jų gaminame saldainius“, – nauju sumanymu 
patenkinta bendruomenės pirmininkė.

Artimiausias bendruomenės projektas, 
kuris labai svarbus Kančėnų bendruomenei – 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatės poetės, eseistės Onės Baliukonės 
gimtinės sodybvietės sutvarkymas, taip įamži-
nant poetės atminimą.

Kančėnų bendruomenė drąsiai imasi įvairių 
projektų, tad šiandien ji turi savo veiklai plė-
toti reikalingas patalpas, įrangą ir priemones. 
Kaime veikia viešoji pirtis, šarvojimo salė ir 
daugybė kitų veiklų prie kurių prisidėjo šios 
nominacijos nugalėtoja.

„Negaliu nieko neveikti. Tai ne man. Man 
reikia veiklos, užsiėmimo, tad vis galvoju, mąs-
tau – ką gi dar galėčiau pakeisti, patobulinti. Šis 
laimėjimas man – didelis įkvėpimas nesustoti 
ir toliau judėti į priekį. Veiklai motyvuoja ir 
Alytaus rajono savivaldybė, iš kurios aktyvios 
bendruomenės sulaukiame paramos“, – teigia 
Kančėnų bendruomenės pirmininkė Monika 
Ražanauskienė.

Ketvirtosios nominacijos „Vietos bend

ruomenės sėkmės istorija“ laimėtoja  – 
Kupiškio rajono Subačiaus bendruomenė. Šie 
nugalėtojai inicijavo daugybę prestižinių 
projektų: Žemės ūkio ministerijos finansuotą 
projektą „Sveikesni – laimingesni žmonės“, 
Kupiškio rajono savivaldybės finansuotą pro-
jektą „Šviečiančio moliūgo vakaras“, Kupiškio 
rajono savivaldybės finansuotą religinių 
bendruomenių projektą „Subačiaus parapijos 
šarvojimo salės įrengimas ir sanitarinio mazgo 
sutvarkymas“, Kupiškio rajono savivaldybės 
organizuotas bendruomenių iniciatyvų pro-
jektą „Subačius ieško savo simbolio“, projektą 
„Šviečiančios kalėdos“ ir daugybę kitų pro-
jektų, kurie turi ir finansinę ir neįkainojamą 
moralinę išraišką.

„Bendruomenėje yra daug aktyvių žmo-
nių, kurie noriai imasi vis naujų ir reikalingų 
projektų, – sako Subačiaus bendruomenės 
pirmininkė Jurgita Naujokaitienė. – Man malo-
niausias projektas – lauko treniruoklių erdvė. 
Tai visos bendruomenės sumanymas. Žmonės 
dažnai užsimindavo, kad Subačiui tokia erdvė 
reikalinga. Tad atsiradus galimybei parengiau 
projektą ir jis buvo finansuotas. Stengiausi, kad 
būtų kuo įvairesni treniruokliai, kad kiekvie-
nas miestelio gyventojas rastų jam patinkantį 
treniruoklį. Dabar širdžiai malonu, kai matau 
sportuojančius bendruomenės narius. Labai 
džiaugiuosi, kad treniruokliais naudojasi ir 
mūsų senjorai. Turime ir sporto instruktorių, 
kuris tam tikromis valandomis paaiškina žmo-
nėms, kaip reikia sportuoti, kad praleistas lai-
kas ant treniruoklių suteiktų didžiausią naudą 
žmogaus sveikatai ir savijautai.“

Subačiaus bendruomenė pateikė idėją, 
kuriai Kupiškio rajono savivaldybė skyrė lėšų iš 

dalyvaujamojo biudžeto – tai Subačiaus gele-
žinkelio vandens bokšto sutvarkymas. „Kitais 
metais Subačius švęs 150 metų jubiliejų. Mūsų 
miestas siejamas su geležinkelio atsiradimu, 
todėl mums buvo labai svarbu išsaugoti auten-
tišką ir istoriškai svarbų Subačiaus geležinkelio 
vandens bokštą, kaip Subačiaus atsiradimo 
simbolį, – apie subatėnams svarbų projektą 
pasakoja Jurgita Naujokaitienė. – Projektas 
jau įgyvendintas. Šiuo metu bokštą puošia 
Lietuvos ir Ukrainos vėliavos, o rugpjūčio 
25-ąją minėdami Geležinkeliečių dieną bokštą 
pristatysime visuomenei.“

Penktoji nominacija „Bendruomeniš
kiausia seniūnija arba savivaldybė“  – tai 
sertifikuota nominacija, kurią patentavo MRU 
mokslininkai. Šios nominacijos apdovanojimą 
pelnė Ukmergės rajono savivaldybė. Ši savi-
valdybė tarybos posėdžiuose tikrinosi, kaip 
yra keliami klausimai susiję su vertybiškumu, 
bendruomenėmis, kaip savivaldybėje veikia 
struktūros, kurios skatina bendruomeniškumą, 
skaičiavo veikiančių nevyriausybinių organiza-
cijų kiekį rajone, jų narius ir kiek šios organiza-
cijos prisideda prie Bendrojo vidaus produkto 
kūrimo. Aiškinosi kaip nevyriausybinių organi-
zacijų ir bendruomenės centrų piliečiai daly-
vauja įgyvendinant įvairiausius savivaldybės 
sprendimus ir taip pat daugybę kitų veiklų.

Nominacijų nugalėtojus rinko MRU moksli-
ninkų, SADM, ŠMSM bei vietos bendruomeni-
nių organizacijų atstovų komisija.

Respublikinio bendruomenių konkurso 
apdovanojimus įteikė MRU ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija su informaciniu 
partneriu „Savivaldybių žinios“ bei Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija.

NAMINIO ALAUS TRADICIJA KUPIŠKIO IR BIRŽŲ KRAŠTE – 
NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ SĄVADE
Gegužės 5-osios popietę Vilniaus rotušėje vyko Nematerialaus kultūros paveldo vertybių paskelbimo iškilmės. Jau gražia 
tradicija tapusioje ceremonijoje pagerbti Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių puoselėtojai. Šiemet į Lietuvos 
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašyta ir naminio alaus tradicija Kupiškio ir Biržų krašte.

Šventėje iš viso buvo pristatytos devynios Sąvado vertybės: akmen-
tašystės tradicija Kelmėje, būgnijimas kūlele Rytų Aukštaitijoje, dzūkų 
smuikavimo tradicija, FiDi – Fiziko diena, Palangos Jurginės, kapinių 
šventė Kisiniuose, lietuviškas ritinis, muzikavimo cimbolais tradicija 
Ignalinos ir Švenčionių kraštuose, bei, žinoma, naminio alaus tradicija 
Biržų ir Kupiškio krašte. Tai liudijantį sertifikatą Kupiškio kultūros centro 
folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ vadovei Almai Pustovaitienei įteikė 
etnologė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus 
Papročių ir apeigų poskyrio vadovė Nijolė Marcinkevičienė. Sertifikatus 
pasirašė Lietuvos Respublikos kultūros ministras Simonas Kairys, Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Nematerialaus 
kultūros paveldo vertybių sąvado komisijos pirmininkė Daiva Vyčinienė.

Aludarių meistrystės amato paslaptis išsaugojusią ir su tikėjimais, 
švenčių papročiais susijusią tradiciją Sąvadui pristatė Kupiškio r. savival-
dybės kultūros centro, folkloro klubo „Kupkėmis“, Biržų krašto muziejaus 
„Sėla“ entuziastai, į Sąvado iškilmes atvykę kartu su savo karšto aluda-
riais. Gausiam aukštaičių būriui vadovavo kupiškietė Alma Pustovaitienė 
ir biržietė Rima Binkienė.

Pasak Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko Kupiškio kraštas 
nuo seno garsėja giliomis aludarystės tradicijomis – iš kartos į kartą yra 
perduodamos išpuoselėtos senolių receptūros. Šios tradicijos įtrauki-
mas į Sąvadą yra išties svarbus ir reikšmingas įvertinimas. Tikimąsi, jog 
šis amatas bus ir toliau perduodamas iš kartos į kartą, išsaugant mūsų 
krašto savitumą ir tapatybę.
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UNIVERSITETO POTENCIALAS – SAVIVALDOS REIKMĖMS
Ilgus metus gan uždaromis buvusios aukš-

tosios mokyklos vis labiau atsiveria platesnei 
visuomenei. Vienas tokių – Mykolo Romerio uni-
versitetas (MRU), balandžio 13 dieną pasirašęs 
bendradarbiavimo sutartį su Vilkaviškio rajono 
savivaldybe. Sutartį, atveriančią naujų galimy-
bių plėtoti abipusiai naudingą bendradarbia-
vimą, integruojantį savivaldos, verslo, mokslo 
ir studijų poreikius, studentų praktinį mokymą 
ir mokslinius tyrimus svarbiausioms sociali-
nėms ir ekonominėms problemoms spręsti, 
pasirašė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir 
Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka.

ATVERIA NAUJAS GALIMYBES
„Akademinei bendruomenei svarbu jausti 

savivaldybių gyvenimo pulsą ir atitinkamai 
koreguoti studijų programas, praktinį mokymą, 
mokslinių tyrimų tematika. Siekiame, kad uni-
versiteto intelektinis potencialas kuo geriau 
pasitarnautų sprendžiant tuos klausimus, kurie 
šiandien labiausiai rūpi žmonėms, – po sutarties 
pasirašymo kalbėjo universiteto rektorė prof. 
dr. Inga Žalėnienė, – Atsiveria naujos galimybės 
inovatyvioms veikloms plėtoti ir universitetas 
pasirengęs jomis kiek galima daugiau pasinau-
doti. Tikiuosi, kad su savivaldybėmis sėkmingai 
realizuosime ne vieną projektą ir paklosime 
tvirtą pagrindą ilgalaikei ir tvariai partnerystei.“

Sutartimi MRU ir Vilkaviškio rajono savival-
dybė susitarė bendradarbiauti plečiant univer-
siteto vykdomų studijų galimybes, skatinant 
studentų praktinį mokymą, rengiant naujas 
studijų programas, atitinkančias regiono eko-
nomikos politiką.

„Savivaldybė ir universitetas sutarėme pagal 
galimybes bendradarbiauti rengiant studijų, 
mokymo programas, mokymo metodinę 
literatūrą, organizuojant veiklą, sudarančią 
prielaidas plėsti specialistų kokybišką rengimą, 
derinant ir kompetentingoms institucijoms 
teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamen-
tuojančių studijų programų ir specialistų ren-
gimą, taip pat rengiant projektines paraiškas 
bei vykdant projektus“, – sutarties atveriamo-
mis galimybėmis pasidžiaugia rajono meras 
Algirdas Neiberka.

APTARTI KONKRETŪS DARBAI
„Jei norime pasiekti rezultatų, turime per-

eiti prie konkretaus bendradarbiavimo“, – po 
sutarties pasirašymo pabrėžė MRU rektorė 
prof. dr. Inga Žilėnienė, pasidžiaugdama, kad 
pirmieji bendradarbiavimo žingsniai jau 
žengti vilkaviškiečio universiteto profesoriaus 
dr. Vytauto Šlapkausko, dalyvavusio ir pasi-
rašant bendradarbiavimo sutartį, iniciatyva. 
„Universitetas – tai ne tik studijos, ne tik stu-
dentams dėstomos įvairios programos, bet ir 
veikia mokslinių tyrimų laboratorijos, kuriose 
tyrėjai dirba prie vienos konkrečios proble-
mos, visapusiškai ją analizuoja ir kartu ieško 

jos sprendimų. Universitete veikia 14 Socialinių 
inovacijų tinklo laboratorijų. Tai Aplinkos 
valdymo, Darnių inovacijų, Gyvenimo koky-
bės, Humanistikos tyrimų, Lyčių ekonomi-
kos, Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo, 
Saugumo tyrimo, Sociologinių tyrumų, 
Sveikatos tyrimų, Taikomosios psichologijos 
tyrimų, Teisingumo tyrimų, Viešojo valdymo 
inovacijų, Žmogaus teisių laboratorijos“, – 
susitikime teigė prof. dr. Vytautas Špakauskas, 
atkreipdamas dėmesį, kad šios tyrimų labo-
ratorijos gali pasitarnauti ir sprendžiant 
Vilkaviškio rajonui svarbius klausimus.

Vilkaviškiečiai iškart pateikė ir pirmuosius 
bendradarbiavimo pasiūlymus – Kybartų 
sutvarkymą, kad vos kirtus sieną matytųsi, kad 
tai ES šalis. Šiuo metu, pasak mero, esamas 
vaizdas to niekuo neprimena. Tuo pačiu būtų 
pagerinta ir kybartiečių gyvenimo kokybė, nes 
dabar jie kenčia nuo gausaus transporto kelia-
mos taršos ir triukšmo. Taip pat būtų išsaugoti 
ir turizmo plėtrai svarbūs objektai. Svarus 
mokslininkų žodis gali paspartinti įsisenėjusios 
problemos sprendimą.

Tiek universiteto, tiek savivaldybės atstovai 
sutarė, kad pagrįsta mokslininkų nuomonė 
būtų svarbi ir įrengiant rekreacines erdves. 
Galbūt bendradarbiaujant pavyktų įveiklinti ir 
investicijoms skirtą 22 ha teritoriją, kuriai jau 
yra parengta Galimybių studija“, – sakė susiti-
kime dalyvavęs Vilkaviškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius Vitas Gavėnas, 
pažymėdamas ir bendros projektinės veiklos 
svarbą.

MRU vizito Vilkaviškyje metu buvo susitarta 
ir dėl bendros konferencijos, skirtos Melno 
taikos sutarties 600 metų jubiliejui paminėti. 
Konferencija numatyta rugsėjo 16 dieną. 
Konferencijos tikslas – atskleisti sėkmingų 
tarpvalstybinių taikos sutarčių vaidmenį 
puoselėjant visuomenės saugumą Lietuvoje 
ir Europoje. Melno taikos sutartimi nustatyta 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vakarinė 
valstybinė siena išliko nepakitusi 600 metų, 

nors per šį laikotarpį įvyko daug tarpvalstybi-
nių karinių konfliktų. Šiuo metu ji yra Lietuvos 
Respublikos valstybinė ir Europos Sąjungos 
išorinė siena.

Mykolo Romerio universiteto Viešojo Sau-
gumo Akademija sutiko tapti šios konferenci-
jos partnere. Aptarta konferencijos koncepcija, 
partnerių vaidmuo, konferencijos pranešėjų 
paieškos klausimai. Diskutuota, kaip pasiekti, 
jog tokia konferencija, kurią numatoma rengti 
Kybartuose, taptų nuolatine saugumo situaci-
jos Europos pasienyje diskusijų vieta.

DĖMESYS JAUNIMUI
Jau susitikimo su savivaldybės vadovais 

pradžioje MRU rektorė užsiminė apie univer-
siteto ir Vilkaviškio jaunimo centro bendradar-
biavimo galimybes. Vėliau MRU rektorė prof. 
dr. Inga Žalėnienė dalyvavo pristatant MRU 
„Gyvenimo startuolio“ programą Vilkaviškio 
„Aušros“ gimnazijos moksleiviams ir supažin-
dinant su MRU studijų programomis.

„Nauja karta mąsto vaizdais ir patyrimu. 
Jaunajai kartai reikia ne tik išgirsti, bet ir patirti“, – 
apie konkrečių veiklų svarbą kalbėjo MRU uni-
versiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Vilkaviškio rajono savivaldybė gali MRU 
studentams ne tik padėti įgyti įgūdžių, bet ir 
sustiprinti savo pilietiškumą, aplankant visai 
Lietuvai svarbias vietas. Vieną jų MRU atstovai 
aplankė po sutarties pasirašymo. Jie apžiūrėjo 
tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gimtinę 
ir susipažino su Vilkaviškio rajono Suvalkijos 
(Sūduvos) kultūros centru-muziejumi. Taip pat 
svečiai domėjosi Gintaro Balčyčio šiuolaikinės 
architektūros šedevru – Vilkaviškio autobusų 
stotimi ir joje esančia produkcija, kuri prisi-
jungusi prie projekto „Pagaminta Vilkaviškyje“, 
gėrėjosi Vilkaviškio verslo bendruomenės inici-
atyva pastatytu miesto laikrodžiu.

Atsisveikindami partneriai susitarė, kad kitas 
susitikimas bus skirtas konkretiems organiza-
ciniams klausimams, kuriuos artimiausiu metu 
pasiūlys savivaldybė, aptarti.

Sutartį pasirašė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka.
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KETVIRTIS AMŽIAUS 
MERO PAREIGOSE
Gintautas Gegužinskas su trijų metų pertrauka Pasvalio rajono meru dirba nuo 
1995 metų. Dar penkerius metus jis dirbo Pasvalio miesto meru. Nuo 1990 metų jis 
yra rajono tarybos narys.

Gerbiamas mere, esate ilgiausiai dirbantis 
meras Lietuvoje. Jūsų manymu, kas lemia tarybos 
narių, o vėliau ir rajono gyventojų pasitikėjimą?

Mano gimtinė – Garliava, esanti Kauno 
rajone. Pasvalio krašte gyvenu jau 38 metus. 
Šis kraštas ir jo žmonės man tapo labai artimi 
ir savi.

Manau, gyventojų pasitikėjime svarbiausia 
yra bendravimas. Kartu sprendžiame proble-
mas, ne visada taip būna, kad visos pusės lieka 
patenkintos, tačiau visada reikia kalbėtis ir 
ieškoti sąlyčio taškų.

Pirmiausia buvote išrinktas Pasvalio miesto 
meru. Kokie įspūdžiai išlikę iš tų metų? Kas turėjo 
didžiausią įtaką tokiam apsisprendimui?

Buvau jaunesnis. Tai buvo Sąjūdžio laikai. 
Priklausiau Pasvalio Sąjūdžio iniciatyvinei 
grupei. Tiesioginiuose rinkimuose 1990 metais 
buvau išrinktas Pasvalio rajono tarybos nariu. 
O Pasvalio miesto taryba, žemesnės pakopos 
savivaldos institucija, balsavo, kad tapčiau 
Pasvalio miesto meru. Tai tikrai buvo įdomus 
laikas, nes mes ir sklypus skirstėme, ir tvarka 
rūpinomės, ir šaldytuvus, ir kojines pagal talo-

nus dalijome, ganyklas ir daržus matavome, ir 
labai stengėmės tapti laisvi ir nepriklausomi. 
Pasvalio miesto tarybos pirmininku tuo metu 
buvo Antanas Matulas, dabar mūsų kraštui ats-
tovaujantis Lietuvos Respublikos Seime.

Nuo 1995 metų su trijų metų (2000–2003) 
dirbate Pasvalio rajono meru. Suprantama, per 
tuos metus buvo ir džiaugsmų, ir nusivylimų. Kas 
padeda apsisaugoti nuo rutinos, nes dirbant vie-
name darbe yra tam tikra grėsmė tapti jos įkaitu?

Kiekviena diena skirtinga. Pagalvokime 
kartu: kiek kartų per tą laiką keitėsi vietos 
savivaldą reglamentuojantys įstatymai, kokios 
vyko administracinės reformos, keitėsi Lietuvos 
narystė ir vėrėsi naujos galimybės… Žodžiu, 
tos rutinos ne tiek jau ir daug. Juo labiau, kad 
rajone gyvena daugiau kaip 22 tūkstančiai 
gyventojų, turime 46 kaimo bendruomenes, 
daug interesų grupių. Tad kiekvieną dieną 
galima rasti savitą žavesį ir savitą rūpestį. 
Žinoma, norėtųsi, kad galima būtų viską supla-
nuoti iš anksto, bet realybėje tai ne visada 
įmanoma. Juk negali numatyti ištinkančių 
nelaimių, nustebinančių susitikimų.

Nors teigiama, kad žmogus dažniausiai mano, 
jog didžiausi pasiekimai dar ateityje, vis tik kokiais 
darbais, kokiais rezultatais ir rajono pokyčiais 
labiausiai šiandien džiaugiatės, peržvelgdamas 
nueitą kartu su savivaldybe ir rajono žmonėmis 
kelią?

Didžiuojuosi Pasvalio krašto žmonėmis: ir 
čia gyvenančiais, ir išvykusiais į platųjį pasaulį, 
tačiau nepamiršusiais savo gimtinės. Pasikeitę 
Pasvalio ir Joniškėlio miestai, seniūnijų centrai, 
kaimai – visa tai daro mūsų kraštą gražesnį, 
jaukesnį ir saugesnį. Negalėčiau išskirti vieno 
ar kelių darbų, nes prie visko prisideda greta 
esantys kolegos, įstaigos ir organizacijos, visi 
gyventojai.

Tikriausiai ir ateičiai yra nemažai naujų idėjų?
Idėjų niekada netrūksta, tik ne visada aplin-

kybės susiklosto taip, kad viską galima būtų 
įgyvendinti.

Pasvalio rajoną kerta magistralė Via Baltica. 
Turime prie jos įsigiję žemės sklypą, parengę 
projektus ir puoselėjame viltį, kad čia ateityje 
įsikurs verslo slėnis. Ne vienos Vyriausybės 
vadovas ir ne vienas ministras yra apsilan-
kęs šioje vietoje prie Pasvalio. Deja, pro-
jektas nepradedamas vykdyti, nes niekaip 
neapsisprendžiama dėl magistralės Via Baltica 
rekonstrukcijos.

Gintautas GEGUŽINSKAS
Pasvalio rajono meras

Pasvalio centras ir Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia – 
stovinti prie Lėvens ir Svalios santakos.
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Netolimoje ateityje rajoną beveik pusiau 
padalins dar viena magistralė – geležinke-
lis Rail Baltica. Tai irgi kels nemažai naujų 
iššūkių.

O patys skaudžiausi išbandymai? Jų buvo 
ar ne?

Skaudžiausi išbandymai? Jų irgi buvo. 
Pats rimčiausias ir plačiai nuskambėjęs 
įvyko praeitame tūkstantmetyje, antroje 
kadencijoje, kai patikėjęs gražiais pažadais 
pasirašiau įgaliojimą Švedijos piliečiui 
Lenartui Ekui, kad ieškotų investicijų mūsų 
kraštui. Vėliau, kilus triukšmui, įgaliojimų 
originalus susigražinau, bet kokios tik insti-
tucijos tada manimi nesidomėjo…

Kas labiausiai apsunkina mero darbą?
Besikeičiantys įstatymai ir aukštesniosios 

valdžios požiūris į savivaldą. Žodžiais, tai 
mes visi suprantame, kad kiekvienas gyve-
name kažkurios savivaldybės teritorijoje, 
tačiau „pakilę“ karjeros laiptais – darbus ne 
visada darome savivaldos labui.

Per pastaruosius dvejus metus tenka išgy-
venti iki šiol nepatirtus dalykus, kas padeda 
įveikti netikėtus iššūkius?

COVID-19 ir karas Ukrainoje parodė, kad 
sugebame susitelkti ir ištiesti pagalbos 
ranką greta esančiam.

Jus meru rinko ir tarybos nariai, ir gyvento-
jai. Kokią įtaką tai turi mero veiklai?

Reikėtų pastebėti, kad tarybos nariai irgi 
yra rajono gyventojai…

Žinoma, tiesioginiai mero rinkimai pri-
dėjo daugiau pasitikėjimo ir atsakomybės. 
Tačiau nemanau, kad pasikeitimai buvo 
esminiai, nes meras liko tarybos nariu, 
vienu iš 25. Dirbti reikėjo kartu.

Ką manote apie siūlomus mero pareigų 
funkcijų pakeitimus?

Laikas parodys. Tačiau turiu daug abe-
jonių dėl mero ir tarybos darbo santykių. 
Neblogai prisimenu pirmuosius nepriklau-
somus rinkimus Lietuvoje 1990 metų 
pradžioje ir kiek daug konfliktų buvo tarp 
išrinktų tarybų, jų pirmininkų ir vykdomo-
sios valdžios atstovų – merų ir valdytojų. 
Suprantu, kad įstatymų leidėjas tikisi 
išspręsti šias problemas, pavesdamas merui, 
kuris nėra tarybos narys, pirmininkauti, tary-
bos posėdžiams. Ar tai pasiteisins – parodys 
laikas. Nesinorėtų būti blogu pranašu…

Ką pasakytumėte ar patartumėte tiems 
žmonėms, kurie jau planuoja būti kažkurios 
savivaldybės meru?

Dalyvaukite politinėje veikloje, eikite į 
rinkimus, tikėkite savimi ir Jums pasiseks!

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Justė Brigė

VYTAUTAS JUŠKUS: 
„MANE STEBINA 
ĮSTATYMO PROJEKTE 
NUMATYTAS MERO 
STATUSAS“

„Lietuvos merų klubo veikla prasidėjo 
1991 metų lapkričio 27 dieną, Alytaus, 
Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių 
ir Vilniaus miestų merams pasirašius stei-
gimo sutartį. Vėliau prisijungė Panevėžys 
ir Visaginas. 1994 m. gruodžio16 dieną, 
Šiauliuose vykusiame merų pasitarime buvo 
įkurtas Lietuvos didžiųjų ir kurortinių miestų 
merų klubas, tad klubo narių sąrašą papildė 
Neringa, Palanga, Birštonas ir Druskininkai. 
Klubo nariai yra esami ir buvę merai“, – apie 
Lietuvos merų klubo veiklos pradžią pasa-
koja jo prezidentas Vytautas Juškus.

Klubui vadovauja trylika išrinktų valdy-
bos narių, iš kurių rotacijos būdu renkamas 
prezidentas ir du pavaduotojai. Šiuo metu 
klubo prezidentas – Vytautas Juškus, pava-
duotojai – Nijolė Dirginčienė ir Andriejus 
Vaičiulis.

Gerbiamas Vytautai, Jūs turite didelę 
vadovavimo tiek gamybinėms įmonėms, tiek 
biudžetinėm įstaigoms patirtį. Buvote išrinktas 
į Seimą, dirbote Vyriausybėje, vėliau tapote 
Šiaulių miesto meru. Ką manote apie šian-
dieninę savivaldos padėtį? Kokie jos pokyčiai 
džiugina, o gal ir liūdina?

Džiugu, kag pagaliau Seimas apsisprendė 
ir priėmė Konstitucijos pataisą, įteisinan-
čią tiesioginius merų rinkimus, bet, mano 
supratimu, neapsieita be gudravimų. Į 
Stasio Šedbaro vadovaujamos darbo gru-
pės teikiamus pasiūlymus dėl būsimo Vietos 
savivaldos įstatymo projekto buvo įtraukti 
beveik visi pasiūlymai, nors kai kurie gal būt 
ir ne visai logiški. Manau, Seimas iš esmės 
pakoreguos pateiktą projektą.

Atvirai kalbant, mane stebina mero sta-
tusas – meras nėra tarybos narys, bet vado-
vauja tarybos posėdžiams, sudaro tarybos 
posėdžių darbotvarkę, pasinaudojęs „veto“ 
teise per dešimt dienų privalės sušaukti 
neeilinį tarybos posėdį, kuriame būtų 
nagrinėjamas vetuotas spendimas. Mano 
manymu, visiškai nelogiškas mero pavada-
vimas – jį turėtų pavaduoti ne vicemeras, o 
vienas iš tarybos narių. Ir tai dar ne viskas…
Skaitai ir galvoji, kokius „proto bokštus“ 
išrinkome į Seimą.

Nuo pirmųjų savivaldos veiklos metų 
kalbama, kad jai reikalingas didesnis 
savarankiškumas. Metai eina, o problema 
nesikeičia. Jūsų manymu, kas tai: centrinės 

valdžios iš kadencijos į kadenciją perduo-
damas noras viską centralizuoti, per dideli 
savivaldos norai ar tiesiog diskusijų tema?

Kuo daugiau valios turės savivalda, tuo 
mažiau bus reikalinga centrinė valdžia, su 
kuo, žinoma, pastaroji nenori sutikti. Todėl 
kiekvienos kadencijos Seimas kalba apie 
savivaldos savarankiškumo didinimą, o 
daroma atvirkščiai. Kai dirbau meru, savi-
valdybė be didesnių vargų galėjo iš bako 
paimti paskolą, reikalingą ES ir kitų fondų 
finansuojamiems projektams įgyvendinti. 
Dabar skolinimasis suvaržytas.

Ir ES paramos panaudojimas. Kad ir 
praėjęs laikotarpis, kai Lietuvai buvo skirti 
septyni milijardai eurų. Iš jų Lietuva gal 
įsisavins apie šešiasdešimt procetų, liku-
sius teks gražinti…Aš ne vienos instituci-
jos vadovams, tarp jų ir buvusiam Seimo 
pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, siūliau 
inicijuoti aukščiausių Lietuvos pareigūnų – 
Prezidento, Premjero, Finansų ministro dis-
kusiją apie galimybę persiderėti su Briuseliu 
dėl konkursinių sąlygų europinės paramos 
lėšoms įsisavinti. Lietuvos statybininkai 
nuvažiavę į Vokietiją į rankas gauna daugiau 
kaip 3000 eurų atlyginimą, o kiek pas mus?.. 
Jeigu Lietuvoje uždirbtų tokį pat atlyginimą, 
žmonės ne tik nebevažiuotų dirbti į užsie-
nius, bet ir sugrįžtų, o per vartojimą pinigai 
grįžtų į biudžetus. Tačiau iš pirmo žvilgsnio 
veiksmas tarsi suprantamas, bet mūsų val-
džios atstovams neįveikiamas.

Pastaruoju metu pasigirsta įvairių nuomo-
nių dėl partijų finansavimo iš valstybės biu-
džeto. Ką Jūs manote apie esamą finansavimo 
tvarką?

Kol kas gudresnio būdo niekas nesugal-
vojo. Nepaisant valstybės finansavimo, par-
tijų „vadukai“ atranda ne vietoje padėtas 
dėžutes nuo brendžio… Manau, ir toliau taip 
bus, kol mūsų teisėsauga taip „uoliai“ dirbs…

Ir pabaigai, kokie klubo veiklos planai, kuo ir 
kaip padedate ir galvojate padėti sprendžiant 
savivaldos problemas.

Šiuo metu visų savivaldybininkų, tarp 
jų ir Lietuvos merų klubo, dėmesys sukon-
centruotas Į Vietos savivaldos įstatymo 
projektą.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Vytis Kaunas
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G egužės 7 d. po dvejų metų pertraukos į Daugyvenės kultūros 
istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvarą (Radviliškio r.) grįžo 
tradicinė Tulpių žydėjimo šventė, sulaukusi daugybės svečių ne 

tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Renginio dalyvius pasveikino ir vaka-
rop į šventę atvykusi Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Premjerė, 
lydima Radviliškio rajono mero Vytauto Simelio, Seimo nario Antano 
Čepononio ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio 
direktorės dr. Lauros Prascevičiūtės, su dideliu susidomėjimu apžiūrėjo 
muziejaus ekspozicijas, parodas, tulpių ekspoziciją, oranžeriją, peizažinį 
parką ir pasirašė Svečių knygoje.

Burbiškio dvaro tulpių žiedų magija, geras oras, muzika, pakili nuo-
taika kūrė ypatingą pavasario ir žydėjimo šventės atmosferą. Tulpių 
žydėjimas Lietuvoje švenčiamas tik Burbiškio dvare. Šiemet šventė 
vyko 21-ąjį kartą. Iškilmingame šventės atidaryme dalyvavo kultūros 
ministras Simonas Kairys, Seimo nariai Antanas Čepononis ir Vytautas 
Juozapaitis, Radviliškio rajono meras Vytautas Simelis, administracijos 
direktorė Jolanta Margaitienė, direktorės pavaduotojas Justinas Pranys, 
Ukrainos Novovolynsko miesto savivaldybės atstovės Marija Dušuk ir 
Ivanka Cyciuk, kaimyninių miestų merai ir kiti garbūs svečiai.

GRĮŽO TRADICINĖ TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖ

Radviliškio rajono meras V. Simelis sveikino visus sugrįžusius į Burbiškį 
po dvejų karantino metų ir prisiminė 1999 metus, kai buvo pirmą kartą 
organizuojama Tulpių žydėjimo šventė. Tąkart buvo daug baimės, nerimo, 
ar pavyks? Į šventę lankytojų atvyko gerokai daugiau nei buvo tikėtasi.

„Ši šventė, apie kurią žino praktiškai kiekvienas lietuvis, ta gausybė 
žmonių, gausybė mašinų važiuojant į šitą dvarą, nuteikia labai viltingai 
ir optimistiškai“, – sakė kultūros ministras S. Kairys.

„Šventę skelbiu atidaryta!“ – šiuos Daugyvenės kultūros istorijos 
muziejaus-draustinio direktorės dr. Lauros Prascevičiūtės žodžius paly-
dėjo ne tik plojimai, bet ir scenos fejerverkai, koncertavo Šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras su Justinu Lapatinsku, Jeronimas Milius ir Karina 
Krysko su Kauno bigbendu, Monique su grupe, Linas Adomaitis su ritmo 
grupe.

Daugybės smalsuolių sulaukė senovinių automobilių paroda, lanky-
tojai buvo kviečiami spręsti tulpės formos kryžiažodį, sudalyvauti moks-
liniame šou, veikė tautodailininkų, kulinarinio paveldo, gėlininkų mugė. 
Bet labiausiai visus viliojo kasmet naujomis veislėmis pasipildantis 
tulpynas. Pasak muziejaus-draustinio sodininkės gėlininkės Anastasijos 
Rutos Abukauskaitės, šiemet lankytojai gėlyne mato daugiau violetinių 
ir baltų atspalvių, nes Europos soduose itin madingos purpurinės, vyš-
ninės ir baltos spalvos.

Burbiškio dvaro gėlyne dabar sukaupta 480 veislių tulpių. Tulpės 
skleidžiasi ne tik lysvėse, bet ir vidiniame dvaro rūmų kieme, pakran-
tėse, parteryje. Šiuo metu žydi 50–60 procentų žiedų. „Manome, kad 
pražys daugiau nei milijonas tulpių ir džiugins lankytojus dar mažiausiai 
2–3 savaites, viskas priklausys nuo orų. Lankytojams norime perduoti 
žinią, kad tulpės žydi ne vieną dieną, ne tik per Tulpių žydėjimo šventę, 
bet gerokai ilgiau“, – sakė direktorė L. Prascevičiūtė.

Kad būtų galima kuo ilgiau gėrėtis žydėjimu, Burbiškio dvaro isto-
rijos muziejus iki gegužės 25 d. specialiai pailgino darbo laiką: antra-
dienį–sekmadienį dirbs nuo 9 iki 20 valandos, pirmadienį – nuo 9 iki 
18 valandos.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio inf.Varėnos mokytojų delegacija liko patenkinta tulpių žydėjimu ir šventės renginiais.

Svečius pasitiko Kauno mimai.

Į šventę atvykusią Premjerę Ingridą Šimonytę lydėjo Seimo narys Antanas 
Čepononis, Radviliškio rajono meras Vytautas Simelis ir Daugyvenės kultūros 

istorijos muziejaus-draustinio direktorė dr. Laura Prascevičiūtė.


