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Po 13 metų į kraštą sugrįžo Tauragės regiono Dainų šventė „Karšuvos žemės vaikai“.  
Birželio 3 d. Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas (dešinėje) krašto Dainų šventės vėliavą 
perdavė Jurbarko rajono merui Skirmantui Mockevičiui – kitos šventės organizatoriams.



KARŠUVOS ŽEMĖS VAIKAI
Vytis KAUNAS

Šiemet 515-ąjį gimtadienį Tauragė minėjo 
iškilmingai – į tris dienas trukusių renginių, 
edukacijų, parodų, sporto varžybų programą 
skambiai įsiliejo apskrities Dainų šventė 
„Karšuvos žemės vaikai“, teatro diena, džiazo 
muzika ir žinomų atlikėjų pasirodymai. Rūmų 
prieigas puošiančios instaliacijos kvietė pra-
verti kultūros rūmų duris ir pasigrožėti čia 
eksponuojama originalia, keturių tauragiškių 
sukurta paroda „Ex Nova”, aplankyti švenčiantį 
miestą. Tauragės miesto gimtadienis šiemet 
šurmuliavo birželio 3–5 dienomis.

Apskrities Dainų šventė „Karšuvos žemės 
vaikai“ suvienijo Tauragės, Jurbarko, Pagėgių 
ir Šilalės savivaldybių atlikėjus. Po 13 metų 
į kraštą sugrįžo Tauragės apskrities Dainų 
šventė – ilgametę istoriją turinti tautos tradi-
cija, kurianti vienybės, artumo jausmą. Šiemet 
šventė pavadinta „Karšuvos žemės vaikai“. Ji 
subūrė kelis tūkstančius dalyvių – šiuolaikinio 
ir liaudies šokio šokėjus, folkloro kolektyvus, 
pučiamųjų instrumentų orkestrus, chorus ir 
vokalinius ansamblius. Tai vienas didžiausių ir 
ryškiausių Tauragės miesto gimtadienio ren-
ginių, kvietęs džiaugtis laisve, tėvynės grožiu, 
kilniais darbais ir mylimais žmonėmis.

Šiųmetė miesto šventė prasidėjo linijinių 
šokių programa Pilies aikštėje, po to iškilmin-
gos eitynės pajudėjo į Vasaros estradą, kurioje 
ir vyko regiono Dainų šventė.

Užgaudus Tauro ragui, susipynė dabartis ir 
praeitis. Vieningai sugiedota Tautiška giesmė, į 
aikštę įneštos Tauragės apskrities savivaldybių 
heraldinės vėliavos, susirinkusius pasveikino 
Tauragės regiono savivaldybių merai, Seimo 
nariai, kultūros ministras Simonas Kairys.

„Tikiu, kad šis miestas visada kalbės apie 
tai, kaip čia yra gerbiama istorija, kokia aktyvi 
kultūros bendruomenė, kiek daug idėjų turi 
jaunieji kūrėjai ir menininkai. Be galo svarbu 
vertinti vietos kontekstą, tradicijas, vystyti 
dialogą tarp kartų. Dialogui vystyti kultūra yra 
pats geriausias raktas. Ši šventė yra labai graži 
preliudija į tą momentą, kai Tauragė užsidės 
Lietuvos kultūros sostinės karūną“, – sveikinda-
mas susirinkusiuosius kalbėjo kultūros minis-

tras Simonas Kairys.
Iškilmingai Tauragės garbės piliečio regalijos 

už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį ir atsa-
kingą pedagoginį darbą ir reikšmingą kūrybinį 
indėlį į rajono švietimą ir kultūrą buvo įteiktos 
Jonui Jankauskui.

Dainų šventėje įvairių žanrų atlikėjai papildė 
vienas kitą – šoko apskrities senjorų ir vyres-
niųjų, jaunučių, jaunimo, merginų folkloro ir 
šiuolaikinių šokių kolektyvai, grojo bandoni-
ninkai, jungtinės kapelos, pavieniai liaudies 
muzikantai, dainavo jungtiniai vaikų, jaunimo 
chorai, folkloro ansambliai. Savo programą 
dovanojo Tauragės apskrities pučiamųjų 
instrumentų orkestrai ir jų šokėjos, Mažosios 
Lietuvos medžioklės ragų ansamblis „Kurtinys“. 
Šventėje dalyvavo daugiau kaip 2500 atli-
kėjų iš Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės 
savivaldybių.

ŽINGSNIS LINK LIETUVOS 
KULTŪROS SOSTINĖS

„Savivalda remia ne tik savivaldybės 
įstaigų organizuojamus renginius, akcijas 
ar kultūros projektus, bet ir NVO ar privačia 
iniciatyva organizuojamus kultūrinius festi-
valius – Tauragę garsinantį ir pasaulinio lygio 
atlikėjus pristatantį festivalį „Džiazo dienos 
Tauragėje“, nuo aistringojo flamenko iki gilios 
vargonų muzikos, nuo roko šėlsmo iki orkes-
tro elegancijos – Tauragės vokalinį muzikos 
festivalį, tauragiškių ir miesto svečių širdis 
gaivinantį Martyno Mažvydo festivalį „Giesmė 
mano žemei“. Šie festivaliai yra įtraukti į priori-
tetinių renginių sąrašą“, – apie Tauragės rajono 
savivaldybės kultūrinį gyvenimą mintimis dali-
jasi mero patarėjas Kasparas Bertašius.

Jo teigimu, Tauragės rajono savivaldybė 
išsiskiria ir tuo, kad kultūros darbuotojams, 
gyvenantiems toliau nei dešimt kilometrų nuo 
darbo vietos, kompensuoja kelionės į darbą 
išlaidas, taip sudarydama sąlygas net atokiau-
siuose rajono kampeliuose užtikrinti kultūros 
paslaugų gyventojams prieinamumą ir spren-
džia kultūros darbuotojų trūkumą kaimiškose 
vietovėse.

Aktyvi kultūros bendruomenė sulaukia ir 
finansinio palaikymo – dalyvaudama ir gar-

sindama Tauragės krašto vardą. Pagal tvarkos 
aprašą, už aukštus meninius pasiekimus, 
laimėjus prizines vietas respublikiniuose, tarp-
tautiniuose konkursuose, festivaliuose finansi-
nėmis premijomis apdovanojami kolektyvai ir 
jų vadovai.

Tauragės rajono savivaldybės biudžete kul-
tūrinių renginių rėmimo programai skiriama 
100 tūkst. eurų, dar 100 tūkst. eurų skiriama 
viešiesiems renginiams (miesto šventei, eglu-
tės įžiebimo, rugsėjo 1-osios šventei, šeima-
dieniams) organizuoti, apie 180 tūkst. eurų, 
skiriama išskirtinai bendruomenių renginiams, 
iniciatyvoms ir prisidėjimui prie bendruome-
nių laimėtų projektų įvairiose ministerijose.

Kultūros centro darbuotojai ne tik patys 
dalyvauja įvairiuose seminaruose, kvalifikacijos 
kėlimo kursuose, bet ir organizuoja mokymus 
viso regiono kultūros įstaigų darbuotojams. 
Rengiami edukaciniai projektai jaunimui, 
supažindinant juos su etnine kultūra, istorija, 
daile, šokiu. Rengiant seminarus įvairiomis 
aktualiomis temomis vykdoma švietėjiška vei-
kla Tauragės krašto visuomenei.

Kultūros centro padaliniuose yra suburtas 
91 mėgėjų meno ir kitos kultūrinės veiklos 
kolektyvas. Daugybę koncertų, pasirodymų, 
ne tik Tauragės publikai, bet ir kitų Lietuvos 
miestų bei užsienio šalių žiūrovams kasmet 
surengia Tauragės kultūros rūmų kolektyvai: 
dainų ir šokių ansamblis „Jūra“, kultūros cen-
tro lengvosios muzikos orkestras, tautinių 
šokių kolektyvai „Vėjava“ ir „Spietlius“, moterų 
šokių grupė „Vėtrubė“, populiariąją klasikinę ir 
kitokio žanro muziką propaguojantis styginių 
instrumentų ansamblis „Skercino“, Liaudies 
teatras. Aktyvūs švenčių dalyviai – mišrus 
vokalinis ansamblis „Dar pabūkim“ ir ketvirtus 
veiklos metus skaičiuojantis jaunimo džiazo 
kolektyvas. Su krašto etninės kultūros bruo-
žais žiūrovus supažindina Kultūros centro 
„Radasta“ folkloro kolektyvas, bandonininkų 
ansamblis, kiti meno kolektyvai.

Tiesa, po užsitęsusios pandemijos kultūros 
sektorius turėjo „persikrauti“. Pandemijos 
laikotarpiu vyko kultūros darbuotojų kaita 
ir atsirado naujų darbuotojų, kuriems stinga 
praktinės patirties ir teorinių žinių.
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„Tik inovatyvus, nuolat ieškantis ir žingei-
dus kultūros darbuotojas pajėgus ugdyti 
kultūrą suvokiančią asmenybę, kuri norės 
prasmingai leisti laisvalaikį. Todėl įstaigoms 
buvo padidintos biudžeto lėšos kvalifikacijos 
kėlimui“, – rajono vadovų ir tarybos nuostatą 
perteikia Kasparas Bertašius ir pasidžiaugia, 
kad įvykusi regiono Dainų šventė – akivaizdus 
įrodymas, kad pandemijos metu kilę iššūkiai 
buvo įveikti ir kad rajono kultūros darbuo-
tojai yra pasiruošę 2023 metams – pateisinti 
„Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ 
vardą.

ŠVENTĖS SĖKMĖ – 
BENDRADARBIAVIMO REZULTATAS

„Manome, kad šventė pavyko. Pastovus 
bendradarbiavimas su Tauragės kultū-
ros centru padėjo sklandžiai organizuoti 
šventę, – įspūdžiais dalijasi Šilalės rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jovita 
Voverienė. – Šilalės rajono savivaldybės 
kultūros centro kolektyvų gausa rodo, kad, 
nepaisant pasibaigusios pandemijos, kolek-
tyvų meninis lygis ir pasiruošimas šventei 
geras. Dainų šventė atnaujino kolektyvų 
bendradarbiavimą. Dviejų metų pandemijos 
suvaržymai įtakos turėjo – šiek tiek jaučiamas 
kolektyvų narių abejingumas ir sumažėjusi 
motyvacija dalyvauti mėgėjų meno kolekty-
vuose ir šventėse.“

Pirmoji Tauragės apskrities dainų šventė, 
kurioje dalyvavo Eržvilko, Skaudvilės, Kvėdar-
nos, Laukuvos, Šilalės, Žemaičių Naumiesčio, 
Žygaičių, Gaurės ir Tauragės saviveiklininkai, 
daugiausia moksleiviai, buvo surengta dar 
1946 m. Vėliau rajono ar regioninės šventės 
buvo rengiamos su pertrūkiais, atgavus nepri-
klausomybę 2004 m. Šilalėje įvyko pirmoji 
Tauragės apskrities dainų šventė. 2007-aisiais 
ji surengta Tauragėje, 2009-aisiais – Jurbarke.

Šių metų regiono Dainų šventėje dalyvavo 
apie 900 dalyvių iš Šilalės rajono.

Regiono kultūros darbuotojų bendradar-
biavimu, atgimusia tradicija pasidžiaugė ir 
Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Benda-
ravičius, sveikindamas šventės dalyvius ir 
svečius.

Tauragės krašto Dainų šventėje dalyvavo 
trys Pagėgių savivaldybės kultūros centro 
šokių kolektyvai – vaikų šokių grupė„Siau-
tulys“, moterų šokių grupė „Harmonija“ ir 
vyresniojo amžiaus žmonių liaudiškų šokių 
grupė„Marguva“ (kolektyvų vadovė – Gražina 
Paliokienė) ir Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro Natkiškių kultūros namų kaimo kape-
la„Vaivorykštė“ (vadovas – Valdas Armonas).

TRADICIJĄ TĘS JURBARKAS
Birželio 3 d. Tauragės rajono meras Dovydas 

Kaminskas apskrities Dainų šventės vėliavą 
perdavė Jurbarko rajono merui Skirmantui 
Mockevičiui.

„Kultūros puoselėjimas šiais laikais yra nelen-
gva užduotis, tačiau Jurbarko krašto kultūrinis 
gyvenimas visada buvo turtingas, įdomus ir 
suburiantis visą bendruomenę. Sudaromos 
galimybės įvairaus amžiaus žmonėms pažinti 
senąją ir šiuolaikinę kultūrą, pajausti meninės 
kūrybos džiaugsmą, – savivaldybės požiūrį į 
kultūrą perteikia viešųjų ryšių specialistė Lina 
Onusaitienė. – Didelis dėmesys yra skiriamas 
kultūros centrų savitumui, savo regiono spe-
cifiškumo sklaidai. Ją kruopščiai sukuria prie 
centrų veikiantys šokių, dailės, teatro ir kitų 
menų kolektyvai, bažnyčių chorai, neformaliai 
veikiančių senjorų ir kitokie saviraiškos sambū-

riai. Jurbarko rajono savivaldybė nuolat skiria 
dėmesį gyventojų kultūriniams ir meniniams 
poreikiams ugdyti ir tenkinti, menininkų kūrybi-
niam aktyvumui skatinti. Nuolat gerinama kul-
tūros įstaigų infrastruktūra ir materialinė bazė 
bei kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti 
tautinį tapatumą. Visgi kultūros augimą šiek tiek 
prislopina finansavimo trūkumas – ne visoms 
kultūrinėms veikloms finansuoti užtenka savi-
valdybės biudžeto lėšų, o reikalingų specialistų 
gretas retina kartų kaita. Užtikrindami teikiamų 
kultūrinių paslaugų kokybę, rengiame ir įgyven-
diname kultūrinių programų projektus iš įvairių 
kultūrinę veiklą finansuojamų fondų. Kaip ir 
visos Lietuvos, taip pat ir mūsų rajono, kultūra 
susidūrė su daugybe iššūkių dėl nedėkingo 
pandemijos laiko, kuris, beje, paskatino ieškoti 
naujų kūrybiškų sprendimų, surasti naujų 
erdvių ir būdų, kaip pasiekti žmones.“

Už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į rajono 
švietimą ir kultūrą Tauragės garbės piliečio regalijos buvo įteiktos Jonui Jankauskui (kairėje).

Apskrities Dainų šventė „Karšuvos žemės vaikai“ suvienijo Tauragės, Jurbarko, Pagėgių ir Šilalės savivaldybių atlikėjus.
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LIETUVOS IR LATVIJOS CENTRE 
GRIEŽĖ AKMENĖS SMUIKELIS

„Didelis džiaugsmas, kad pagaliau po dvejų 
metų galime švęsti. Juk dabar Akmenės nebe-
įsivaizduojame be „Smuikelio“. Su šia švente 
užaugo dvi kartos. Su „Akmenės smuikeliu“ 
užaugo ir ryškios mūsų rajono kultūros asme-
nybės. Ir labai malonu, kad žmonės nori būti ne 
tik pasyviais, bet ir aktyviais dalyviais. Rajone 
labai daug dėmesio skiriama kultūrai. Yra daug 
įvairių meno kolektyvų ir kiekvienas kolektyvas 
nori dalyvauti šioje šventėje. Yra buvę, kai vien 
savų dalyvių buvo apie tūkstantį“, – apie birže-
lio 11 dieną krašto žmones ir bičiulius sutrau-
kusią „Akmenės smuikelio“ šventę pasakojo 
Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas.

Į šventę atvyko ir seni savivaldybės bičiuliai 
iš Duobelės (Latvija), Konino (Lenkija), Rustavi 
(Sakartvelas), Viru-Nigula (Estija). Šventę pagerbė 
ir Japonijos ambasados Lietuvoje atstovai.

Tad šventės diena prasidėjo nuo bendra-
vimo su svečiais. Rajono meras papasakojo 
jiems apie rajoną, pajuokaudamas, kad Akme-
nės rajonas yra Lietuvos ir Latvijos centras, 
tuo pabrėždamas gražias bendradarbiavimo 
su kaimynais tradicijas. Taip pat parodė įdo-
miausias rajono vietas, vis labiau populiarė-
jančias tarp norinčių pažinti Lietuvą. Pakvietęs 
apžiūrėti atnaujintą savivaldybės pastatą, 
papasakojo apie čia sukurtas darbo sąlygas. 
Svečius maloniai nustebino savivaldybės dar-
buotojams įrengtas darbo poilsio kambarys. 
Meras pasidalijo sumanymu įrengti ir vaikų 
kambarį, nes savivaldybės darbuotojų kolek-
tyvą papildo vis daugiau jaunų žmonių.

Tiek bendraudamas su svečiais, tiek vėliau 
kalbėdamasis su „Savivaldybių žiniomis“ meras 
pabrėžė, kad rajone stabilizavosi socialinė 

padėtis, nors kažkada beveik pusė rajono 
gyventojų gaudavo pašalpas, o nedarbas 
buvo vienas didžiausių šalyje. Šiandien rajono 
nedarbo lygis natūralus – tai yra tas lygis, kurio 
sumažinti, mokslininkų teigimu, jau nebega-
lima. „Rajone kuriasi verslas, visada yra baimė, 
kad bus sunku surasti darbuotojų, bet norinčių 
jose dirbti pakanka. Gal kiek stinga aukštos 
kvalifikacijos specialistų, bet tikiuosi, kad tai 
pavyks išspręsti, jei mūsų šalyje atsirastų kitoks 
požiūris į atvykusius ukrainiečius, – sakė rajono 
meras. – Man graudu dėl mūsų šalies Migracijos 
departamento požiūrio. Ukrainiečiams leidi-
mai gyventi Lietuvoje duodami tik vieneriems 
metams. Kelis kartus klausiau Migracijos 
departamento, kodėl leidimai duodami tik 
tokiam terminui, o ne trejiems metams, ką yra 
padariusios kaimyninės šalys, ir kokie leidimai 
likti Lietuvoje bus suteikiami nuo karo atbėgu-
siems ukrainiečiams. Atsakymo taip ir nesulau-
kiu. Mūsų rajono mokyklose mokosi 120 vaikų, 
apie šimtas ukrainiečių mokosi lietuvių kalbos. 
Tarp jų yra LEZ-ui labai reikalingų specialistų. 
Reikia įteisinti ukrainiečių gyvenimą Lietuvoje 
ir tegul jie čia moka mokesčius.“

Pasitikdamas svečius iš Japonijos ambasa-
dos Lietuvoje rajono meras pajuokauja, kad 
kartu su japonais Akmenė galėtų imtis inici-
atyvos pasauliui pristatyti dinozaurų laikus. 
Išties, tokiai iniciatyvai Akmenės rajonas turi 
realų pamatą – Akmenės muziejuje ekspo-
nuojamas dinozauro dantis ir prieš kurį laiką 
gimusi idėja rajone įkurti geologijos parką vis 
dar gyva. Meras užsimena, kad buvo bandyta 
pritraukti net privačių investuotojų. O kol kas 
Juros periodo laikus, kai gyveno dinozaurai, 
primena atodanga Ventos regioniniame parke, 
Marso laukus primenantis Šaltiškių molio ir 
Menčių klinčių karjerai, Akmenės muziejaus 
eksponatai.

Akmenės krašto muziejuje svečiai iš Japonijos ambasados aplankė nuolat veikiančią 
dieninių drugių ekspoziciją ir palaikė rankose gyvalazdę.

Į šventę atvyko savivaldybės bičiuliai iš užsienio.

Meras Vitalijus Mitrofanovas pasakojo svečiams 
apie įspūdingus savivaldybės pasiekimus socialinėje, 

švietimo ir kitose srityse.

4 2022 06 18 Savivaldybių žinios 



PER MAŽI PAKEISTI PASAULĮ, DIDELI PARODYTI PAVYZDĮ
Andrius BAGDONAS

Europos Komisijai (EK) paskelbus politinį 
iššūkį siekti 100 klimato neutralių savivaldybių 
Europos Sąjungoje (ES), Lietuvoje šį tikslą įgy-
vendinantys politikai pabrėžia, kad vien savi-
valdybių valios ir ryžto neužteks – neutraliomis 
klimatui norinčioms tapti Vilniaus ir Tauragės 
savivaldybėms turėtų padėti verslas ir mokslas.

Seimo laikinosios grupės „Žaliosios savivaldy-
bės 2030“ pirmininkas, Liberalų sąjūdžio frakcijos 
narys Andrius Bagdonas, surengęs konferenciją 
apie žaliąsias savivaldybes, pabrėžė, kad darni 
valstybė pradedama kurti aplinkai draugiškuose 
miestuose. „Neabejoju, kad sutelkę jėgas ir 
sekdami Vilniaus ir Tauragės pademonstruota 
lyderyste, užtikrinsime, kad Europos Sąjungos 
lygmeniu turėtume bent dvi, o nacionaliniu – 
bent tris žaliąsias savivaldybes“, – kalbėjo jis.

Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen 
teigimu, proveržiui žaliosios savivaldybėse reikia 
sukurti partnerystę tarp savivaldybių, verslo 
ir mokslo institucijų. „Lietuvos savivaldybių 
vadovų įtikinėti dėl žaliosios transformacijos 
naudos nebereikia jau seniai: mūsų miestuose 

jau važinėja elektriniai autobusai, energija gami-
nama saulės jėgainėse. Tačiau svarbu pabrėžti, 
kad žaliųjų savivaldybių koncepcijos turi eiti 
išvien su mokslu ir verslu“, – sakė ji.

Anot konferencijoje dalyvavusio aplinkos 
ministro Simono Gentvilo, šiuo metu pasaulio 
miestuose išskiriama 75 proc. šiltnamio dujų emi-
sijų. „Didžiausi teršėjai yra transportas ir pastatai, 
todėl būtent miestai yra sėkmingos žaliosios 
transformacijos garantas“, – pabrėžė jis.

Savo ruožtu Vilniaus miesto, vienos iš dviejų 
klimato neutralumo siekiančių savivaldybių, 
meras Remigijus Šimašius kalbėjo, kad sostinės 
valdžia nenori iš viršaus nuleidinėti tikslų, kaip 
tapti poveikiu klimatui neutraliu miestu, todėl 
siekia, kad kuo daugiau iniciatyvų ateitų iš pačių 
gyventojų.

Tuo metu Tauragės rajono, kitos klimato 
neutralumo siekiančios savivaldybės, meras 
Dovydas Kaminskas apibendrino, koks yra 
žaliųjų iniciatyvų poveikis: „Nors Tauragė ir yra 
per maža pakeisti pasaulį, tačiau pakankamai 
didelė parodyti pavyzdį.“

Konferencijos dalyviai taip pat parengė rezo-
liuciją kreiptis į Vyriausybę dėl žaliųjų savival-

dybių iniciatyvos. Seimo laikinoji parlamentinė 
grupė toliau aktyviai rūpinsis, kaip savivaldy-
bėms sekasi siekti iššūkio.

EK kartu su ES misijos „Klimatui neutralūs 
ir išmanūs miestai“ valdyba yra numačiusi iki 
2030 m. pasiekti, kad ES būtų 100 klimatui 
neutralių miestų. ES misija šioje srityje remtų ir 
skatintų 100 Europos miestų, kurie iki 2030 m. 
sistemingai pereitų prie klimato neutralumo, 
ir paverstų šiuos miestus eksperimentų ir 
inovacijų centrais. EK atrinko Tauragės r. ir 
Vilniaus m. savivaldybes dalyvauti šioje misi-
joje. Minėtos savivaldybės su pilotine-eksperi-
mentine MTEPI infrastruktūra prisidės prie visų 
Lietuvos miestų pasirengimo tapti išmaniaisiais 
miestais. Konferencijos dalyviai vienbalsiai 
nusprendė, jog norint įgyvendinti užsibrėžtus 
ambicingus tikslus, t. y. pasiekti, jog 2030-aisiais 
Lietuvoje ES mastu turėtume dvi žaliąsias savi-
valdybes, o nacionaliniu lygmeniu – bent tris, 
reikalinga suburti ir vystyti Žaliųjų savivaldy-
bių iniciatyvą, kurios koordinatorius – Seimo 
laikinoji parlamentinė grupė „Žaliosios savi-
valdybės – 2030”. Iniciatyva yra atvira visiems 
norintiems prisijungti.

ŽALIAUSIOS LIETUVOS SAVIVALDYBĖS
Minint Pasaulinę aplinkos dieną aplinkos ministras Simonas 
Gentvilas pirmą kartą įteikė apdovanojimus žaliausioms 
Lietuvos savivaldybėms – Vilniaus miesto, Druskininkų ir 
Jonavos rajono. Jos tapo šių metų Lietuvos savivaldybių aplin-
kosaugos reitingo, kuris sudarytas pirmą kartą, lyderėmis.

Itin aukštoje – antroje reitingo vietoje atsidūrusi Druskininkų savival-
dybė surinkusi 52,25 taškų. Savivaldybė daugiausiai lyderystės parodė 
energetikos, statybų ir teritorijų planavimo bei klimato kaitos ir valdymo 
srityse. Didelė dalis savivaldybių pasirodė labai gerai vienoje ar dviejose 
grupėse, tačiau prasčiau likusiose, tuo tarpu Druskininkai turėjo pakan-
kamai gerus rezultatus beveik visose kriterijų grupėse. Tai – viena iš kelių 
Lietuvos savivaldybių pirmaujanti atnaujintų daugiabučių butų (namų 
ūkių) skaičiumi ir dviračių takų ilgiu (km), tenkančiu tūkstančiui gyventojų.

Jonavos rajono savivaldybei, kuri pelnė 47,75 balus, daugiausiai 
nuveikti pavyko aplinkos kokybės, komforto, prevencijos bei statybų ir 
teritorijų planavimo srityse. Taip pat ji yra viena iš kelių šalies savival-
dybių 2021 m. įsigijusių elektra varomą tarpmiestinį autobusą. Be to, 
Jonavos rajono savivaldybė yra viena iš dviejų savivaldybių Lietuvoje, 
priėmusi du Europos merų pakto įsipareigojimus – iki 2030 m. išme-
tamo CO2 kiekį sumažinti bent 40 proc., visų pirma užtikrindama, kad 
būtų efektyviau vartojama energija ir daugiau naudojama atsinaujinan-
čiųjų energijos išteklių ir didinti savo atsparumą klimato kaitos povei-
kiui imdamasi prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų. Europos merų 
paktas yra visos ES iniciatyva, kviečianti imtis veiksmų klimato kaita 
švelninti ir kurti ekologiškesnę Europą.

Pirmosios vietos nugalėtoja – Vilniaus miesto savivaldybė, surinko 
daugiausiai taškų, 59,99 iš 100 galimų. Ji buvo tarp pagrindinių lyderių 
net 7 srityse iš 9 ir aukščiausius balus surinko statybų ir teritorijų plana-
vimo, klimato kaitos valdymo ir politikos, aplinkos kokybės, prevencijos 
ir komforto, bei biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio grupėse. Vilnius 
taip pat išsiskyrė iš visų savivaldybių kaip daugiausiai įvairių žaliųjų ir 

bendruomenės įtraukimo, informavimo iniciatyvų ir priemonių įgyven-
dinantis miestas. Tai – viena iš kelių savivaldybių Lietuvoje, patvirtinusi 
miesto pievų šienavimo pagal žydėjimo ciklus taisykles, siekiant palaikyti 
biologinę įvairovę ir vėsinti miestą karštomis vasaros dienomis. Taip pat 
sostinės savivaldybė kol kas vienintelė Lietuvoje pradėjo naudoti Žalumo 
indeksą vertinant naujai vystomus statybos projektus bei pirmoji miesto 
tarybos sprendimu uždraudusi šildytis deginant anglį ar durpes.

Nugalėtojos apdovanotos prizais: pirmosios vietos laimėtoja – elek-
tromobilių įkrovimo stotele, antrosios – paspirtukais, trečiosios – dvira-
čių skaičiuokle.

Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingo dešimtuke kitos savi-
valdybės rikiuojasi taip: Panevėžio miesto (47,31 taškas), Kauno miesto 
(46,68), Kauno rajono (44,60), Birštono (44,19), Klaipėdos miesto (43,37), 
Tauragės rajono (42,89) ir Utenos rajono (42,01).

Daugiau informacijos apie reitingą: aplinkosaugosreitingas.lt.
Parengta pagal AM ir savivaldybių inf.
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KURORTAI SUNKUMAMS NEPASIDUODA
Justė BRIGĖ, Edmundas MALIŠAUSKAS

APTARTI VEIKLOS REZULTATAI
Nijolė Dirginčienė, apžvelgdama praėjusių 

metų veiklą, pabrėžė, kad pasaulinė pandemija 
turizmo sektoriui atsiliepė bene skaudžiausiai 
per visą šiuolaikinę istoriją. Pasaulio mastu 
turizmo sektorius sumenko apie 75–80 proc. 
Ne išimtis ir Lietuva – 2021 m. atvykstamojo 
turizmo srautai buvo apie 74 proc. mažesni 
nei prieš pandemiją. Nepaisant to, bendras 
turizmo augimas Lietuvos kurortuose ir 
kurortinėse teritorijose 2021 metais sudarė 
apie 9 proc., tuo tarpu visoje šalyje bendrai jis 
išaugo 13,2 procentų.

Tačiau, kaip buvo pažymėta LKA ataskaitoje, 
pandemija nesustabdė rūpinimosi kurortų 
ir kurortinių teritorijų ateitimi. 2021-aisiais 
Seime užregistruotas Kurortų ir kurortinių 
teritorijų darnaus vystymo įstatymo projek-
tas. Surengta Lietuvos kurortų asociacijos 
ir Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos 
įstaigų asociacijos bendrai organizuota kon-
ferencija, kurioje akcentuotos svarbiausios 
kurortų ir kurortinių teritorijų problemos. 
Parengtas bendrąsias asociacijų ir jų narių 
problemas įvardijantis jungtinis kreipimasis, 
kurio pagrindu kreiptasi į Vyriausybę ir Seimą. 
Pradėti parengiamieji darbai su Vokietijos 
ligonių kasomis dėl sanatorinio gydymo 
Vokietijos piliečiams Lietuvoje. Inicijuota ir 
dalyvauta daugybėje diskusijų, kurių metu 
teikti konkretūs siūlymai, susiję su turizmo 
sektoriaus atsigavimo po pandemijos, galimy-
bių paso taikymu, kurortologinių mokslinių 
tyrimų įgyvendinimu.

Suvažiavime buvo akcentuota, kad praėju-
siais metais kurortų malonumais daugiausia 
naudojosi Lietuvos gyventojai. Jie sudarė 
96 proc. visų kurortuose apsilankiusių poil-
siautojų. Kiek daugiau užsienio turistų fik-
suota Druskininkuose (8,05 proc.) ir Neringoje 
(5,19 proc.). Pasaulio kelionių organizacijos 
duomenimis, 2022 m. turizmo sektorius neat-

sigaus – sudarys iki 63 proc. ikipandeminio 
lygmens, tačiau, nepaisant geopolitinės situa-
cijos, laukiamas laipsniškas turizmo sektoriaus 
atsigavimas.

Plėsdama atvykstančiųjų geografiją LKA 
nuosekliai dirbo su Latvijos ir Vokietijos rin-
komis, įgyvendino skaitmeninė rinkodaros 
kampaniją SEO ir Google adwords kanalais, 
dalyvavo VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ organizuo-
tame vebinare Lenkijos turizmo verslui. Per 
ataskaitinį laikotarpį parengta ir paskleista 
įvairių straipsnių, pristatančių kurortų paslau-
gas, dalyvauta įvairiuose renginiuose.

Suvažiavime pažymėta, kad šiandien 
Lietuvos turizmo sektorius susiduria su 
nemažais iššūkiais: anuliuojamos grupinės 
rezervacijos, naujų grupinių rezervacijų skai-
čius mažėja; jaučiamas paslaugų kainų kili-
mas; sunkiai planuojamos rezervacijos, nes 
dažniausiai turistai sprendimą keliauti priima 
likus 1–2 savaitėms iki planuojamo poilsio. 
Taigi dabartinė geopolitinė situacija taip pat 
suteikė daug nežinomybės, kuri jaučiama ir 
turizmo srityje. Neramina ir šalies Vyriausybės 
pozicija. „Kurortai ir kurortinės teritorijos kuria 
didžiulę pridėtinę vertę visuomenei, tačiau 
mūsų šalyje jų plėtrai skiriama nepakankamai 
dėmesio“, – konstatavo LKL prezidentė.

„Kurortų infrastruktūra naudojasi visos 
šalies gyventojai, o ja rūpintis tenka savivaldy-
bėms“, – tvirtino Neringos savivaldybės meras 
Darius Jasaitis.

Suvažiavime išklausyta Revizijos komisijos 
ataskaita, apžvelgti 2022 m. asociacijos veiklos 
planai. Kurortų ir kurortinių teritorijų merai 
diskutavo apie ateinančio laikotarpio darbus.

KURORTOLOGIJA: ISTORIJA, 
GALIMYBĖS, PERSPEKTYVOS

Kurortų plėtrai svarbi ir kurortologijos plė-
tra. Tad prieš suvažiavimą Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto rektoriaus prof. Rimanto 
Benečio iniciatyva su Lietuvos kurortų bei 
Nacionaline sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų 
asociacijomis pasirašyta tarpsektorinė medici-
ninės kurortologijos bendradarbiavimo sutar-
tis, apimanti net tik aktyvią tarpdisciplininę 
veiklą, bet ir naujas mokslines iniciatyvas.

„Kurortinis sanatorinis gydymas yra neat-
siejama nacionalinės sveikatos sistemos 
dalis. Kurortuose esantys natūralūs gamtiniai 
ištekliai – tokie kaip mineralinis vanduo, 
purvas – naudojami sanatorijose atlieka ypa-
tingai svarbų vaidmenį žmogaus organizmui 
ir sveikatos atstatymui. Šiandien kurortai ir 
kurortinės teritorijos savo viešąsias erdves 
bei infrastruktūrą siekia maksimaliai pritaikyti 
sveikatinimo reikmėms. Lietuvos kurortų 
asociacija yra Europos kurortų asociacijos 
(ESPA) narė – šioje bendruomenėje nuolat 
dalijamasi naujausia patirtimi ir matome, kokią 
didelę svarbą kurortologiniams moksliniams 
tyrimams teikia tokios šalys kaip Slovėnija, 
Slovakija, Čekija, Vengrija. Turime ambiciją, 
kad Lietuva taptų balneotapinio gydymo cen-
tru Rytų Europos regione – tam reikia suvienyti 
jėgas bei skirtingas kompetencijas“, – į svarbias 
sveikatos stiprinimo aktualijas atkreipė dėmesį 
LKA prezidentė Nijole Dirginčienė

„Dešimtys tūkstančių užsieniečių kasmet 
atvyksta į Lietuvą dėl mūsų aukščiausio lygio 
sanatorinio gydymo paslaugų ir ypač dėl mūsų 
gydomojo purvo bei mineralinio vandens 

Raudondvaryje (Kauno r.) įvyko Lietuvos kurortų asociacijos visuotinis narių suva-
žiavimas. Sveikindama po dviejų metų pertraukos susitikusius gyvai suvažiavimo 
dalyvius Lietuvos kurortų asociacijos (LKA) prezidentė, Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė prisiminė COVID-19 pandemijos laikotarpį, kuris ypatingai atsi-
liepė kurortams, kurortinėms teritorijoms ir visam turizmo sektoriui. Daug nežino-
mybės šiems sektoriams kelia ir šiuo metu esanti geopolitinė padėtis.

Lietuvos kurortų asociacijos visuotinis narių suvažiavimas. Valerijus Makūnas (centre): centrinės valdžios parama infra
struktūrai buvo nežymi, beveik viską darome savo jėgomis.
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poveikio. Tą poveikį jaučia ir mūsų kurortus 
mėgstantys lietuviai. Todėl norime aktyviai 
prisidėti prie mokslinių tyrimų ir sudaryti rei-
kiamas sąlygas mokslininkams, kad kuo labiau 
galėtume mokslu grįstus kurortinius veiksnius 
taikyti kasdienėse sveikatos grąžinimo ir stipri-
nimo programose. Pirmosios mokslinio ben-
dradarbiavimo patirtys leidžia tikėtis esminio 
proveržio kurortinėje medicinoje“, – pabrėžė 
Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų 
asociacijos prezidentas Artūras Salda.

Kurortinė medicina aktyviai buvo plėtojama 
šalyje daugiau nei 30 m. iki 1992 m. šalyje 
veikiant Mokslo akademijos Kurortinių tyrimų 
laboratorijai. Pasaulyje naujas mokslinių tyrinė-
jimų atgimimas stebimas praėjusiame dešimt-
metyje, kuomet reikšmingai išaugo mokslinių 
tyrinėjimo ir mokslinių publikacijų apimtys.

„Labai svarbu gydytojams ugdyti naujas 
kompetencijas, sudaryti galimybes pirminę 
bei antrinę lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją 
praturtinti naujomis kurortinės medicinos tei-
kiamomis galimybėmis. Akivaizdu, kad sunkiai 
valdomi aplinkos užterštumo kietosiomis dale-
lėmis, padidėjęs aplinkos triukšmas – rizikos 
veiksniai, šiandien pripažįstami didžiaisiais šir-
dies ir kraujagyslių ligos rizikos veiksniais. Todėl 
kurortinių vietovių išnaudojimas ir prevencijos 
priemonių išplėtimas mokslo įrodymais grįstų 
kurortinių veiksnių taikymu jau greitos ateities 
galimybės“, – kurortinės medicinos aktualumu 
neabejojo LSMU Reabilitacijos klinikos vado-
vas prof. R. Kubilius.

TURININGAS POILSIS 
KURORTINĖSE TERITORIJOSE

Lietuvoje yra penkios kurortinės teritori-
jos. Tai Anykščiai, Trakai, Zarasai, Ignalinos 
miesto Strigailiškio ir Palūšės kaimų dalių bei 
Kulautuvos, Kačerginės miestelių ir dalies 
Zapyškio miestelio teritorijų. Jos sulaukia vis 
didesnio turistų susidomėjimo, o tai įpareigoja 
kurti šiuolaikinio žmogaus poreikius atitinkan-
čią infrastruktūrą, bet, kaip buvo pažymėta 
suvažiavime, kol kas į kurortinių teritorijų 
infrastruktūros finansavimą Lietuvoje žiūrima 
labai atsainiai.

VALERIJUS MAKŪNAS
Kauno rajono meras

Džiaugėmės, kai 2017 metais Kulautuvai, 
Kačerginei ir daliai Zapyškio Vyriausybė 
suteikė kurortinės teritorijos statusą, tačiau 
centrinės valdžios parama infrastruktūrai per 
tą laiką buvo nežymi, beveik viską darome 
savo jėgomis.

Savivaldybė tiesia dviračių takus, nupirko 
iškylautojus Nemunu plukdantį katamaraną, 
Kulautuvoje įrengė mineralinio vandens biu-
vetę, tvarko kurortinės teritorijos miestelių 
gatves.

Pandemija parodė, kad einame teisingu 
keliu – į kurortinę teritoriją plūstelėjo didžiuliai 
lankytojų srautai. Kauno rajono kurortinėje 
teritorijoje įrengti elektroniniai skaitikliai fik-
suoja įspūdingus dviratininkų srautus, kurie 
skaičiuojami dešimtimis tūkstančių.

ANDRIUS ŠATEVIČIUS
Trakų rajono meras

Trakams labai reikalingas ir svarbus būtų 
kurorto statusas, tačiau pagal galiojančius 
teisės aktus jį pasiekti yra beveik neįmanoma. 
Rodikliai, kurie leidžia arba ne įgyti kurorto sta-
tusą, yra gerokai per siauri ir tikrai koreguotini.

Manau, kad siekiant kurorto statuso turėtų 
būti vertinamas ir nematerialusis kultūros 
paveldas. Trakai šiuo požiūriu yra unikalūs, 
išsaugoję karaimų paveldą, daugiataučio sam-
būvio tradiciją. Manau, kad yra būtina peržiū-
rėti ir atnaujinti kurorto sąvoką, atsižvelgiant į 
gamtinius ir istorinius veiksnius, infrastruktūrą, 
lankytinus objektus, atvykstančius turistus ir 
kt. Trakų miestas – istorinė Lietuvos sostinė, 
tad siūlytume įtraukti valstybinio istorinio 
kurorto statusą. Dabartinis rajono savivaldy-
bės centras įsikūręs išskirtinai gražioje kultūros 
paveldo teritorijoje išsaugojęs ne vieną didelę 
istorinę ir kultūros vertę turinčių objektų: Trakų 
salos pilis, Trakų pusiasalio pilis, Bernardinų 
vienuolyno kalva su buvusio užstatymo lie-
kanomis, Vytauto Didžiojo krikštijimo vieta, 
Karaimų senasis miestas, Oginskių rūmų vieta, 

Karvinės sala su paminklu Vytautui Didžiajam 
ir Bažnytėlės sala, Rėkalnio parkas ir kitos isto-
rinės vietos.

Ką tik praūžė 30-oji Trakų miesto šventė 
„Trakų vasara 2022“. Tris dienas autobusais, 
traukiniais, dviračiais, automobiliais į Trakus 
skubėjo gausybė svečių. Džiugu, kad būtent 
nuo Trakų vasaros atidarymo pradėjome švęsti 
Trakų miesto 700-ąjį jubiliejų.

Renginių ir vasaros malonumų jubiliejiniai 
Trakai siūlo labai daug. Birželio 19 d. 15 val. 
Užutrakio dvaro Europos salėje vyks išskirtinis 
projektas „Sounds of Jerusalem“. Trakai – isto-
rinė ir kultūrų sostinė, garsėjantys savo dau-
giakultūriškumu. Šiame mieste vietą randa 
lietuviai, lenkai, karaimai ir kiti, tačiau mažiau 
kalbama apie itin reikšmingą miestui – žydų 
tautą ir jos bendruomenę. Žydai buvo svarbūs 
miesto kūrimuisi ir plėtrai, tačiau dėl istorinių 
aplinkybių šios tautos likimas buvo tragiškas.

Iki pat rugsėjo 8 d. – gimtadienio die-
nos – miestas siūlys rinktis tradicinius rengi-
nius – „Užutrakio vakarus“, „Transmisijas“, operą 
po atviru dangumi ir daugelį kitų renginių. 
Rugsėjo 8-ąją griaudės Trakų Salos pilis, kadangi 
būtent čia planuojame savo jubiliejinį koncertą.

SIGUTIS OBELEVIČIUS
Anykščių rajono meras

Ilga ir keistoka mūsų siekio tapti kurortu 
istorija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra 
nustačiusi konkrečius reikalavimus kurortams 
ir kurortinėms teritorijoms. Anykščiai, siekdami 
kurorto statuso, daug metų darė savo „namų 
darbus“. Atrodo, 2018 metais įvykdė reikalavi-
mus kurortų statusui ir pateikė dokumentus 
ministerijai, kad rengtų sprendimo projektą 
Seimui. Tačiau vietoj laukiamo sprendimo 
sulaukėme tuometinio Ekonomikos ir inova-
cijų ministro pasirašyto įsakymo dėl naujų, 
sugriežtintų reikalavimų kurortų statusui, nors 
įstatymai atgaline data mūsų šalyje negalioja.

Žinoma, mes nenuleidžiame rankų, bai-
giame įvykdyti ir sugriežtintus reikalavimus. 
Keblesnė situacija tik su aplinkkeliu, kurio 

Nukelta į 8 p. >>

Pertraukos metu Sigutis Obelevičius pašnekino Raudondvario papūgą.Kurortų asociacijos vykdančioji direktorė Kristina Citvarienė 
pristatė 2021 m. veiklos ataskaitą.
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įrengimas brangus ir kuris neįtrauktas į 
Vyriausybės programą. Nors ir šią problemą, 
manau, išspręsime. Antra vertus archyvuose 
yra tarpukario Lietuvos dokumentas, kuriuo 
Anykščiams buvo suteiktas kurorto statusas. 
Beje, šis statusas niekada nebuvo atšauktas.

Tiesą pasakius, kurortas ar kurortinė terito-
rija – didelio skirtumo nėra, bet kurortinės teri-
torijos pasijuntame skriaudžiamos. Kurortai 
pagal tam tikrą formulę kasmet gauna 
papildomų lėšų keliams ir gatvėms. Manau, 
kad čia yra baisi neteisybė, nes kurortinėse 
teritorijose lankytojų srautai yra ne mažesni, 
o kartais ir didesni už kurortų, ypač Trakuose, 
Anykščiuose važiuoja šimtai tūkstančių auto-
mobilių, dėvisi infrastruktūra, o papildomai 
lėšų negauname. Kitas, didelis kurortų priva-
lumas yra žinomumas, reklama, investuotojų 
pasitikėjimas ir susidomėjimas.

Anykščiuose yra nepaprastai didelis pasi-
rinkimas vasaros ir žiemos pramogų. Vienais 
metais turizmo parodoje Anykščiai dalyvavo 
su šūkiu „Atvažiuok į Anykščius ir pamatysi 
Lietuvą“. Išties atvykus į Anykščius galima 
pamatyti gražiausią Lietuvos gamtą, rasti pačių 
įvairiausių muziejų, parodų ir koncertų, bega-
les pramogų: safari parką ir botanikos sodą, 
medžių lajų taką ir kartingus, žirgynus ir basų 
kojų taką su triušiukų slėniu bei priešistorinių 
gyvūnų skulptūromis, pamažu nedideliu dis-
neilendu virstantį labirintų parką su apverstu 
ir pasvirusiu namu ir daugybe pramogų šei-
moms: žirgynus ir vandens pramogų parką, 
siauruką ir vasaros roges… Visko neišvardinsi. 
Nakvoti galima ne tik SPA, viešbučiuose ar 
kaimo turizmo sodybose, bet ir namelyje 
medyje ar glampinge gamtos prieglobstyje.

JUSTAS RASIKAS
Ignalinos rajono meras

Kurortinės teritorijos statuso turėjimas yra 
įpareigojantis ir skatinantis. Juk tam tikra pra-
sme esame išskirtiniai: patrauklūs, pastebėti, 
lankomi. Beje, šiemet liepos 4 dieną galėtume 
minėti jubiliejų – prieš 15 metų ministrų kabi-
netas, atsižvelgdamas į buvusios Ūkio minis-
terijos ir Valstybinio turizmo departamento 
prie Ūkio ministerijos siūlymą, nutarė suteikti 
kurortinės teritorijos statusą Ignalinos miesto, 
Strigailiškio ir Palūšės gyvenamųjų vietovių 
teritorijai. Prieš 15 metų buvome pirmieji, 
kuriems suteiktas šis statusas. Tai užtikrino 
Ignalinos miesto, Strigailiškio ir Palūšės gyve-
namųjų vietovių, kaip patrauklių teritorijų 
įvaizdžio kūrimą, turistų bei lankytojų srautų 
didėjimą joje, apgyvendinimo, kitų turizmo 
paslaugų plėtrą, pramogų sektoriaus įvairovės 
didinimą, investicijų pritraukimą ir pan. Tačiau 
tai kartu ir įpareigojo. Atsidūrėme siekiančių ir 
vis nepasiekiančių kurorto statuso sąraše. Tad 
turime bent jau neapleisti turimų pozicijų, būti 
aktyvūs, prisiimti įsipareigojimus.

Dabar jau maža pasidžiaugti tuo, kad atitin-

kame pirminius reikalavimus, keltus kurortinės 
vietovės statusui: turėti inžinerinius tinklus ir 
susisiekimo komunikacijas, užtikrinti aplin-
kosauginius reikalavimus ir socialinį aplinkos 
saugumą, sveikatai palankų mikroklimatą, 
sutvarkytą rekreacinę aplinką ir pan. Jau tada 
buvo akcentuota, kad kurortinėje teritorijoje 
turi būti sukurta ir speciali turizmo, poilsio, 
gamtinių išteklių naudojimo infrastruktūra. 
Daug kas jau padaryta iniciatyvių piliečių ir 
verslo pastangomis, bet dar turime ką veikti. 
Kinta gyventojų požiūris į daugelį dalykų, 
didėja komforto poreikis.

Kurortinės vietovės statuso nauda? Esame 
lengviau atpažįstami. Bet, būdami tarp kurortų 
ir eilinių savivaldybių, tam tikra prasme su 
pavydu žiūrime į kurortus, kuriems jų statu-
sas suteikia ir papildomų finansinių išteklių. 
Taigi mes esame karaliai be karūnų. Eiliniam 
Ignalinos gyventojui šis statusas tik galimai 
padidintų nekilnojamojo turto mokestį, apie 
kurį vis plačiau ir garsiau kalbama.

Taip jau sutapo, kad šiomis dienomis 
gavome ekonomikos ir inovacijų viceministro 
Vinco Jurgučio atsakymą į praėjusių metų 
Lietuvos kurortų asociacijos ir savivaldybių 
merų jungtinį kreipimąsi „Dėl Lietuvos eko-
nomikos atsigavimo skatinimo per kurortų, 
kurortinių teritorijų ir sveikatos bei sveikatin-
gumo turizmo sektoriaus stiprinimą“.

Jungtiniame kurortų kreipimesi buvo 
išdėstyti klausimai dėl finansavimo kurortų ir 
kurortinių teritorijų darniam infrastruktūros ir 
turizmo vystymui užtikrinimo, dėl kurortolo-
ginių mokslinių tyrimų vykdymo ir kt. Didelių 
vilčių atsakymas nesuteikia.

Nebent reikėtų atkreipti dėmesį į mintį, kad 
Susisiekimo ministerijos rengiamuose strate-
ginio planavimo dokumentuose numatytos 
investicijos pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai, 
transporto priemonių, įskaitant viešojo trans-
porto, atnaujinimui netaršiomis, aplinkai 
draugiškomis transporto priemonėmis, alter-
natyviųjų degalų papildymo/įkrovimo infras-
truktūros tinklo plėtrai, kitoms darnaus judumo 
mieste planuose numatytoms priemonėms 
įgyvendinti. Tikinama, kad šiomis investicijo-
mis galės pasinaudoti ir kurorto ar kurortinės 
teritorijos statusą turinčios savivaldybės.

Bet štai 2021 m. įvykdžius Kelių priežiūros 
ir plėtros programos pertvarką ir nuo 2022 m. 
įsigaliojus Lietuvos Respublikos kelių priežiū-
ros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 
pakeitimo įstatymui, nuo šių metų atsisakyta 
papildomo finansavimo skyrimo atskiroms 
savivaldybių grupėms, tačiau kurortų savi-
valdybėms atskiras finansavimas paliktas. Tai 
tokia ir nauda būti kurortine teritorija.

Stengiamės skleisti apie save gerąją žinią 
Lietuvai ir pasauliui ir labai tikimės būti išgirsti 
ir aplankyti. Kurortinės vietovės statuso turėji-
mas savaime mažina atvykstančiųjų klausimus, 
nes, išlaikydami esamą ir siekdami kurorto 
statuso, mes tiesiog privalome atitikti daugelį 
reikalavimų.

Nepaisant visko, stengiamės išties būti 
išskirtiniai, matomi, lankomi, kokie buvome 
ir šio statuso neturėdami. Ignalina, Palūšė ir 
prieš daugelį dešimtmečių buvo ypatingos 
traukos centrai. Pastaruoju metu, pasitikdami 
kitos kultūros, kitokių poreikių turinčius 
keliautojų, poilsiautojų srautus, turime ir patys 
keistis. Šiandien daug kuo galime pasidžiaugti 
ir atvykstantiems rekomenduoti. Didžiąją dalį 
informacijos kiekvienam gali suteikti Ignalinos 
rajono turizmo informacijos centras, vasarai 
persikeliantis arčiau geležinkelio ir autobusų 
stočių, informaciją apie Ignalinos rajone esan-
čius maršrutus, lankytinas vietas galima rasti 
mobiliojoje programėlėje „Walk15. Be to, kad 
galime pasiūlyti keliones ir poilsį nepaprastai 
vaizdingame kraštovaizdyje, stengiamės vys-
tyti turizmo infrastruktūrą: sportuojantiems – 
sveikatinimo, pėsčiųjų ir dviračių takai, sporto 
aikštynai, baseinas ir švarūs ežerai, kultūros 
ieškantiems – kultūros pramogų įstaigos ir 
jų organizuojami renginiai, tylos ir ramybės 
išsiilgusiems – apgyvendinimo paslaugas tei-
kiančių verslo atstovų paslaugos.

Negaliu nepasinaudoti proga, nepakvies-
damas atvykti į Ignaliną, kur galima leistis į 
kelionę dviračiais, valtimis, kopti į kalvas ir 
nerti į ežerų vėsią gelmę arba praskrieti virš 
jų. Akcentus dėliojome kurortinės vietovės 
statusą turinčioms teritorijoms, bet Ignalinos 
rajono savivaldybėje yra dar Ladakalnis, 
Ginučiai, Meironys, yra Rojus ir Sripeikiai, yra 
skambantis Paliesius ir paslaptingi Salų kaimai.

Nors Ignalinoje labai pažengta sezoniš-
kumo mažinimo kryptimi, vis dėlto vasara 
atveria mums daug didesnes galimybes 
krašto kultūriniam, istoriniam pažinimui, 
sportui, poilsiui prie ežerų, kurių savivaldy-
bėje turime per du šimtus, jaukiose kaimo 
turizmo sodybose.

Birželį suaktyvėjo ir renginių ciklas. Jau 
spėjome pasidžiaugti respublikiniu festi-
valiais „Šokanti Ignalina“ ir „Susdainuosma 
ant Lūšių“. Gražaus renginio tikimės birželio 
18 dieną – vyks Baltijos galiūnų čempionatas. 
Liepos 16–17 dienomis kviečiu į Ignalinos 
miesto šventę, Drakonų valčių festivalį, 
Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatą. 
Liepos 29–30 Palūšėje skambės festivalis„-
Galapagai“, o rugpjūčio 6–7 dienomis Lūšiai 
pasipuoš burėmis – vyks „Palūšės regata 
2022“. Rugpjūčio 15 dieną švęsime Medkopio 
pabaigos šventę Stripeikiuose, Senovinės 
bitininkystės muziejuje. Dar rugpjūčio mėnesį 
smagiai švęsime liaudiškų šokių kolektyvų 
festivalį „Ežerų šėltinis“ ir sutiksime stipriau-
sius šalies dviratininkus dviračių maratono 
taurės varžybose.

Savivaldybės pareiga – pasirūpinti, kad 
renginiams būtų tinkamai pasirengta, visais 
atvykstančiais pasirūpinta, nes tik taip plinta 
geroji žinia apie kraštą ir jame gyvenančius. 
Nenorime nuvilti pas mus atvykstančiųjų 
lūkesčių. Visiems skaitantiems sakau: „Iki pasi-
matymo Ignalinoje!“
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Išmanusis miestas 

IŠMANUSIS MIESTAS 8
Aštuntus metus vykstantis nacionalinis architektūros ir urbanisti-

kos konkursas „Išmanusis miestas 8“ pasiekė kulminaciją! Paskelbti 
konkurso dalyvių projektai ir prasidėjo balsavimas. Šiemet konkursas 
sulaukė itin įdomių idėjų, pagal kurias siūloma atnaujinti Lietuvos 
miestus. Kviečiame atiduoti balsą už labiausiai patikusį projektą (www.
structum.lt).

KŪRĖJUS DOMINA DAR NENAGRINĖTŲ 
MUSNINKŲ ERDVĖS

Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis 
miestas 8“ dalyvaujanti komanda „Septynių vėjų kontora“ rengiasi pri-
kelti Širvintų rajono savivaldybėje esančio Musninkų miestelio viešąsias 
erdves. Prisistatyme komandos atstovai teigė, jog pastebėjo viešųjų 
erdvių svarbą Musninkų bendruomenei ir įžvelgė, kaip jas galėtų 
patobulinti.

„Teritorija esanti pačioje centrinėje miestelio dalyje turi potencialo, 
kurį norėtume realizuoti. Musninkai yra autentiški, pulsuojantys istorija 
ir pasižymintys išskirtine derme su gamta. Siekdami atnaujinti svarbią 
miesto dalį, norime pabrėžti esamą miestelio dvasią.

Atvykę į Musninkus, susipažinome su vietos bendruomene. 
Bendraujant pastebėjome poreikį burtis, tačiau dabartinės erdvės to 
neatspindi. Kurdami vietas, skirtas dalijimuisi bei susitikimams, norime 
prisidėti prie bręstančio visuomeniškumo, įgalinti bendruomenę tęsti 
tai, ką ši pradėjusi“, – teigiama komandos atsakyme.

Svarstydami apie ateities miestus, komandos „Septynių vėjų kontora“ 
dalyviai pabrėžė atvirumo ir tvarumo svarbą. „Tai miestas, tęsiantis 
santykį su istorija, įprasminantis atmintį ir paliekantis erdvės naujų 
kartų idėjoms. Tai erdvė, kuri padeda įgyvendinti demokratijos princi-
pus – užtikrinti kiekvieno lygiavertiškumą, saugumą ir komfortą. Ateities 
miestas kviečia diskusijai, kartu išlaikydamas pagarbų santykį su gamta, 
kas ypač svarbu klimato krizės akivaizdoje.

Paversti miestą išmaniu – tai grįžti prie to, kas paprasta, bet tikra 
ir tvaru. Toks miestas gyventojams siūlo kasdienius architektūrinius 
sprendimus, kurie vienu metu atlieka daugialypes funkcijas. Tokiu 
būdu miesto erdvės gali tapti dinamiškos, prisitaikančios, jautrios, 
kartais – neprognozuojamos. Pastebėjome Musninkų centrinei aikštei 
įgimtą daugialypiškumą, tačiau čia esantys sluoksniai yra atskiri, erdvei 
trūksta vientisumo“, – teigiama atsakyme.

Įvairiausių sričių jaunuosius kūrėjus vienijanti „Septynių vėjų kon-
toros“ komanda atskleidė, kas juos įkvepia. „Kurti įkvepia viskas, net ir 
rutina. Kūrybinė paslaptis, mūsų nuomone, slypi atidžiame savo vidinių 
ir išorinių pojūčių stebėjime. Žinoma, kiekvienas iš mūsų į save įsigili-
name skirtinguose kontekstuose. Paveikios kultūrinės patirtys, bendra-
vimas, artimas santykis su gamta, nepažįstamos aplinkos pažinimas bei 
vienatvė – keli kontekstai, kuriuose mes save girdime aiškiausiai. Taip 
pat ir su orginaliom mintim – jos čia, bet ne visada išgirstame jas.

Tikime, jog architektūra suteikia formą beformiui tikrovės srautui, o tai 
galiausiai padeda mums pažinti ir prisiminti, kas esame. Kitaip tariant, 
architektūrą matome kaip tarpininkavimo meną tarp savęs ir pasaulio, 
o kadangi ši mediacija vyksta pojūčių pagalba, pasaulinių darbų pavyz-
džius pasirinkome remdamiesi kūrinių apeliacija į pojūčius“, – teigė 
„Septynių vejų kontora“.

Komandą sudaro Ieva Davulytė, Antonio Meschino, Marija Matiukaitė, 
Justas Žilys, Ugnė Grikinytė, Ugnė Žemaitytė, Gabrielius Makuška.

ŠILUVA SUDOMINO SAVO RELIGINIU IDENTITETU
Nacionaliniame architektūros ir urbanistikos konkurse „Išmanusis 

miestas 8“ dalyvaujanti Raseinių rajono savivaldybė ketina atnaujinti 
Šiluvos miestelio parką. Projekto imasi architektų, dizainerių ir inžinierių 
komanda „KAI“, kurią sudaro Agnė Kriaučiūnaitė, Deimantė Vaičiukynatė, 
Kristina Puidokaitė, Salvija Bučaitė ir Matas Kriaučiūnas.

Konkurse dalyvaujanti komanda „KAI“ teigia, kad Šiluvos miestelis 

labiausiai sudomino savo religiniu identitetu, diktuojančiu tolesnį kon-
cepcijos vystymą teritorijoje.

„Šiluvos miestelis pritraukia dideles piligrimų grupes, maldininkus, 
vyksta kasmečiai atlaidai, tačiau miestelis stokoja išvystytos rekreacinės 
funkcijos. Šiluvos miestelio parkas nėra įveiklintas ir sutvarkytas, nors ir 
įkurtas centrinėje miestelio dalyje. Šis parkas turi poreikį ir potencialą 
tapti kokybiška rekreacine vieta atvykstantiems piligrimams ir vietos 
gyventojams. Šiluvoje trūksta kokybiškos viešosios erdvės – parko, 
kuriame žmogus galėtų pailsėti, atrasti kultūrinį kontekstą, galbūt net 
sustoti ilgesniam laikui“, – teigia „KAI“ atstovai.

„KAI“ nariai atskleidė, kaip jie įsivaizduoja ateities miestus. Vienas 
pagrindinių elementų – darni praeities ir ateities sinergija.

„Miestuose diegiamos naujovės turėtų būti sintezėje su vietos identi-
tetu. Ir dėl šių dienų įvykių Ukrainoje ateities miestas turėtų būti saugus 
ir atviras visiems be jokios baimės įsileisti tuos, kas linki blogo ar nesan-
tvarkos. Mieste turėtų vyrauti itin patogus susisiekimas, labiausiai dvira-
čiais ar pėstute, išvystytas viešasis transportas – asociacija su požeminiu 
metro tinklu, miegamieji ir gyvenamųjų namų rajonai pernelyg nenu-
tolę nuo centro, bendruomenių kūrimas per architektūrą ir urbanizmą: 
mini miesteliai mieste – visi su savo kultūrinėmis erdvėmis, apželdinimu, 
meniniais elementais, dizaino sprendimais. Ateities miestas turėtų kvė-
puoti kokybe ir branda, t. y. vadovautųsi tuo, kad mažiau, bet geriau su 
idėja“, – tvirtino „KAI“ nariai.

Anykščiai.

Šiluva.

Musninkai.
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Išmanusis miestas
Kalbėdami apie inspiracijas, „KAI“ komandos atstovai pastebėjo, kad 

kūrybai įkvepia „naivus“ noras pagerinti pasaulį.
„Architektūra, kaip įrankis, gali padėti atskleisti ar sukurti identitetą, 

pagerinti aplinką nuo mikro- iki makromastelio – nuo vieno asmens 
gyvenamojo buto iki miesto urbanistinio audinio. Originaliausių idėjų 
kyla įsileidus projektą į mintis, į kasdienę rutiną. Tuomet geriausi spren-
diniai gali kilti netikėtai, nebūtinai intensyviai dirbant prie projekto, o 
einant gatve, kalbant, stebint aplinką, gyvenančius žmones, jų judė-
jimą – tarsi nuolatos pulsuojantį gyvenimą aplink tave. Neretai išvykos 
svetur, kitokių požiūrių į architektūrą ar vidaus dizaino sprendimus 
pamatymas, sujungiant mintis, sufleruoja kūrybinį proveržį.

Lygiuojamės į švarią energiją, į besąlygišką tikėjimą, kad principas 
„less but better“ (Dieteris Ramsas) egzistuoja bet kurioje gyvenimo 
srityje. Tikriausiai pernelyg nesistengiant – galimai pastebima mūsų stu-
dijos stilistika – minimaliai detalių, bet neminimalūs sprendiniai ir viskas 
su charakteriu“, – teigė „KAI“ komandos nariai.

ANYKŠČIAI SIEKIA TAPTI VIENU 
PAGRINDINIŲ ŠALIES KURORTŲ

Konkurse „Išmanusis miestas 8“ dalyvaujanti Anykščių rajono savival-
dybė siekia atnaujinti dar vieną Anykščių teritoriją. Šios užduoties ketina 
imtis architektas Dovydas Sirvydis.

„Anykščiai – tai miestas, esantis saugomoje Anykščių regioninio 
parko teritorijoje su nemaža dalimi kultūros paveldo objektų, gamtos 
ir urbanistinių paminklų. Tai – kurortinė teritorija. Pagrindinis miesto 
strateginis tikslas, prie kurio norėčiau prisidėti ir aš, – tapti vienu iš 
pagrindinių Lietuvos kurortų. Pasirinkta teritorija atrodė asmeniškai 
man pati patraukliausia ir įdomiausia. Iš vienos sklypo pusės miškingas 
upės slėnis su išraiškingu reljefu, o kitoje – rami gyvenamoji aplinka. Šis 
įdomus gamtos ir architektūros santykis mane labiausiai ir sudomino“, – 
teigia D. Sirvydis.

Galvodamas, kokie bus ateities miestai, architektas teigė, kad tai 
yra sunku prognozuoti, tačiau išreiškė savo viltis. „Tolimoji ateitis gali 
pakrypti į bet kurią pusę, o mes galime tik spėti ir nurodyti norimą 
kryptį. Tačiau norėčiau manyti, kad tai bus žalias, gyvas, „sustainabilus“ 
ir inovatyvus miestas. Būtent šiais aspektais dažniausiai vadovaujuosi 
savo kūryboje. Labai svarbu, kad architektūra „kalbėtųsi“ su aplinka. 
Projektuodami „sustainabilų“, žalią ir inovatyvų miestą, pageriname 
gyvenimo kokybę. Miestas tampa visavertis“, – kalbėjo D. Sirvydis.

Anot jo, išmanieji miestai turi turėti puikiai išvystytą transporto ir vie-
šųjų erdvių infrastruktūrą.

„Tai „sveikas“ miestas, kuriame yra santykinai mažas triukšmo ir užterš-
tumo lygis, funkcionaliai suplanuotos įvairių veiklų zonos, papildančios 
viena kitą. Miestas, kuriame tiek vietinis gyventojas, tiek miesto svečias 
jaučiasi patogiai ir saugiai. Tai galimybių miestas, kuris leidžia susikaupti 
darbui, kurti, tobulėti. Taip pat tradicijas saugantis miestas, puoselėjan-
tis savo istoriją, paveldą, kurdamas išskirtinę tik šiam miestui būdingą 
tapatybę, telkiančią bendruomenes gyventi, kurti ir išsaugoti išskirtinį 
miesto veidą. Žalias, inovatyvus ir tvarus miestas. Tokiu miestu Anykščiai 
ne tik siekia, bet ir gali tapti“, – teigė jis.

D. Sirvydis atkleidė, kas jį įkvepia kurti: „Pastaruoju metu pradėjau 
daugiau domėtis Le Corbusier, Alvaro Alto, Kengo Kumos ir japoniška 
architektūra. Ypač sužavėjo Kengo Kuma. Architektas Kengo Kuma 
naudoja įvairias medžiagas, kad sukurtų ryšį su vietiniu kontekstu ir 
esamu projektu. Konstrukcinės sistemos, medžiagos ir įvairios formos 
yra eksponuojamos ir naudojamos architektūrinei koncepcijai, kuri 
suteikia architektūrinę vertę kiekvienam jo projektuotam pastatui. Šis 
architektas naudoja daug įvairių tvarių, darnių medžiagų kaip esminį 
komponentą, kuris gali pakeisti architektūrinę išraišką ar idėją nuo pat 
projektavimo etapų pradžios“, – teigė architektas.

SAULĖS ELEKTRINIŲ STUDIJA PADĖS 
IŠSIAIŠKINTI POREIKIUS IR GALIMYBES
Lietuvos Respublika, stabdydama drastiškai augančias elektros energijos kai-
nas, ir toliau investuoja į atsinaujinančios elektros energijos išteklių plėtrą. 
Todėl Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) planuoja birželio pabaigoje 
kviesti šalies savivaldybes ir joms pavaldžias įstaigas teikti paraiškas. Dažnas 
bendrais bruožais jau žinome apie saulės elektrinių naudą, tačiau norint priimti 
teisingus sprendimus, reikalingas profesionalo žvilgsnis. Todėl apie valstybės 
finansinę paskatą ir galimybes ją gauti kalbamės su projektus rengiančios 
bendrovės UAB „Kriedana“ INOPRO (MTEP ir inovacijų projektai) pardavimų 
vadovu Artūru Semeniku.

Kodėl, Jūsų nuomone, šalies savivaldybėms 
ir joms pavaldžioms reiktų įsirengti saulės 
elektrines?

Svarbiausios priežastys yra Rusijos agre-
sija, drastiškai augančios elektros energijos 
kainos, ES žaliasis kursas ir iki 80 proc. sie-
kianti APVA parama. Todėl savivaldybės ir 
joms pavaldžios institucijos, kurios suspės 
įsidiegti saulės elektrines, išloš. Nežinia ar 
finansavimo intensyvumas ateityje išliks 
tokiose aukštumose, tačiau visiškai aki-
vaizdu, kad tos savivaldybės, kurios reaguos 
greitai, lengviau įveiks infliaciją. Tuo tarpu 
likusios už elektrą mokės ženkliai brangiau. 
Tai neigiamai paveiks jų biudžetus ir galimy-
bes skirti finansavimą kitoms reikmėms. Taigi 

ekonominė, ekologinė ir netgi moralinė….
aiškiai sako, kad šiandien būtina rinktis atsi-
naujinančios elektros energijos šaltinius.

Kodėl savivaldybės ir joms pavaldžios insti-
tucijos turėtų kreiptis į įmonę „Inopro“?

Vienas dalykas yra parduoti saulės elek-
trinę, tačiau visai kitas yra gauti lėšas jos 
statyboms. Tam, kad racionaliai išnaudotum 
APVA paramą, svarbu turėti prieš projektinę 
saulės elektrinių studiją. Įmonė „Inopro“ 
padeda klientams rengdama prieš projek-
tines saulės elektrinių studijas. Tokiose stu-
dijose parenkamas objektas, analizuojamas 
elektrinės potencialas tam tikroje vietovėje. 
Taip pat nagrinėjami teisiniai, projekta-

vimo, įrengimo, eksploatavimo aspektai. 
Pateikiama konkrečiai įstaigai reikalinga 
saulės elektrinių techninė specifikacija. Taip 
pat parengiama saulės generacijos simulia-
cijos ataskaita. Šiam darbui reikia specifinių 
teisinių, analitinių žinių ir fiziškai atvykti į 
vietą. Mūsų ekspertai jau pasirengę keliauti 
pas klientus ir su dronu nufilmuoti pastatus 
ir pagal surinktus duomenis preciziškai 
parengti prieš projektinę galimybių studiją. 
Kviečiame prisijungti prie kitų su mumis 
dirbančių savivaldybių.

Dėkojame už pokalbį.
Daugiau informacijos  

www.inopro.lt arba telefonu +37062098877.
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TEISINĖS MINTIES ŠVENTĖ ATGIMĖ 
MYKOLO ROMERIO GIMTINĖJE IR 
PASKATINO TOLESNĮ BENDRADARBIAVIMĄ

Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Rokiškio rajono savivaldybės bendradarbia-
vimas prasidėjo kovo pradžioje. Tada universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė 
lankėsi Rokiškio rajone, susitiko su rajono meru Ramūnu Godeliausku ir mero 
pavaduotoju Tadu Barausku. Tada buvo nuspręsta Mykolo Romerio gimtinėje – 
Bagdoniškyje – gegužės 17 d. surengti teisinės minties šventę ir pasirašyti universi-
teto ir savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

PAGERBTAS KONSTITUCINĖS 
TEISĖS MOKSLO KŪRĖJAS

„Mykolui Romeriui Lietuva buvo ne šiaip 
šalis, o brangi Lietuva, dėl kurios jis atsisakė 
daug pagundų užimti postus kitų valstybių 
administracijose. Savo dienoraštyje profeso-
rius rašė, kad jam visada gyvenimo centras 
buvo ir bus Lietuva“, – sveikindama gegužės 
17 d. renginio dalyvius pažymėjo MRU rektorė 
prof. dr. Inga Žalėnienė.

Teisinės minties šventė šio universiteto stu-
dentų iniciatyva gimė dar 1999 metais. Šiemet 
universitetas, bendraudamas su Rokiškio 
rajono savivaldybe, švietimo ir kultūros įstai-
gomis, nusprendė šventę atkurti, susiejant ją 
su išskirtinės asmenybės, kurios vardu ir pava-
dintas universitetas – Mykolo Romerio gim-
tadieniu. Teisėtyrininkas, konstitucionalistas, 
profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos 
konstitucinės teisės mokslo, administracinės 
teisės doktrinos kūrėjas, vienas iš Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideo-
logų, tarptautinis teisėjas, Mykolas Romeris 
gimė 1880 m. gegužės 17 d. Rokiškio rajone, 
Bagdoniškyje, kur ir atgimė Teisinės minties 
šventė.

„Labai viliuosi, kad ši šventė taps tradicija. 
Rokiškio rajono savivaldybė yra pasiruošusi ir 
kasmet lauks svečių“, – kalbėjo Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas, kviesdamas 
kartu puoselėti atgaivintą šventę.

Vėliau paminėti Mykolo Romerio gimtadienį 
rokiškėnai susirinko į Rokiškio krašto muziejų. 
Renginio metu buvo apdovanoti „Pažink 
Mykolą Romerį“ konkurso moksleiviams 
laimėtojai.

Teisinės minties šventei buvo parengtas 
beveik 30-ties autorių leidinys, tad renginyje 
buvo apdovanoti Lietuvos ir Ukrainos studen-
tai, kurių moksliniai darbai sulaukė iniciatyvos 
partnerių – teisinių institucijų įvertinimo. 
Apdovanojimus skyrė Lietuvos Aukščiausiasis 
teismas, Nacionalinė teismų administracija, 
Lietuvos Advokatūra, Lietuvos administracinių 
ginčų komisija, Lietuvos kriminalistų draugija.

„Tikimės tęsti atgimusią teisinės minties 
šventės tradiciją ir įgyvendinti naujus pro-
jektus, kuriuose aktyviai dalyvautų Rokiškio 
mokytojai ir moksleiviai, kultūros ir verslo 

atstovai“, – lūkesčiais dalijosi MRU rektorė prof. 
dr. Inga Žalėnienė.

BENDRADARBIAVIMO REIKŠMĖ
„Mykolo Romerio universitetas vienija eks-

pertus lyderius, mokslininkus, praktikus, kurie 
siekia žmogaus, bendruomenės, valstybės 
pažangos. Mums svarbu palaikyti gyvą ryšį su 
savivaldybėmis, kad žinotume jų poreikius ir 
atitinkamai tobulintume studijų programas, 
vykdytume aktualius mokslinius tyrimus ir 
drauge prisidėtume prie tvarios visuomenės 
raidos“, – universiteto ir savivaldybių bendra-
darbiavimo svarbą akcentuoja rektorė prof. dr. 
Inga Žalėnienė.

Rektorė pasidžiaugė, kad savivaldybių 
vadovus sudomino MRU pagalba apsirūpi-
nant psichologais, nes kol kas šių specialistų 
rajonuose labai trūksta. „Siūlome galimybes 
tobulintis karjeros vadybininkams, kitiems 
rajonui reikalingiems specialistams, – ben-
dradarbiavimo galimybes apžvelgia rektorė. – 
Rokiškio savivaldybės atstovus esame pakvietę 
bendradarbiauti kuriant Ekonomikos ir verslo 
akademiją moksleiviams. Akademija gimnazis-
tams sudarytų galimybę nemokamai gauti ne 
tik teorija, bet ir praktika paremtas paskaitas ir 
užsiėmimus verslo, ekonomikos, finansų temo-
mis. Paskaitas skaitytų ir užsiėmimus vestų 
MRU profesoriai ir dėstytojai.“

Besikeičiantis gyvenimo būdas, naujos vei-
klos reikalauja ir naujų specialistų. MRU pasta-
raisiais metais labai išplėtė studijų programas, 
su kuriomis siekiama supažindinti kuo daugiau 

rajono abiturientų. Be jau seniai vykdomų 
teisės programų, universitetas siūlo finansų 
valdymo, globalaus verslo ir moderniosios 
rinkodaros, kibernetinio saugumo vadybos, 
komunikacijos ir skaitmeninės rinkodaros, pre-
kės ženklo ir reklamos vadybos, psichologijos, 
skaitmeninės ekonomikos, socialinės peda-
gogikos ir teisės pagrindų, socialinio darbo ir 
teisės pagrindų, startuolių kūrimo ir verslumo, 
žaidimų kūrimo ir skaitmeninės animacijos ir 
kt. bakalauro studijų programas.

Tiems, kurie MRU renkasi magistrantūros 
studijas – laiko ir gyvenimo pokyčių diktuo-
jamos programos: mediacija, kibernetinio 
saugumo valdymas, komunikacija ir kūrybinės 
technologijos, 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 papildomosiose studijose.

MRU, atsižvelgdamas į poreikius, lanksčiai 
performuoja savo programas.

„Universitetas jau kelerius metus sėkmin-
gai bendradarbiauja su Vilniaus ir Alytaus 
savivaldybėmis, neseniai pasirašėme ben-
dradarbiavimo sutartį su Vilkaviškio savi-
valdybe, užmezgėme ryšius su Anykščių 
savivaldybe, – vis labiau besiplečiančiu 
bendradarbiavimu pasidžiaugia MRU rektorė 
prof. dr. Inga Žalėnienė ir priduria. – Stipresnė 
savivalda – stipresnė bendruomenė, valstybė. 
Pradėjome šį projektą, nes tvirtai juo tikime ir 
siekiame kartu sukurti stiprią Rokiškio ir kitų 
savivaldybių lyderystę rengiant jaunimą studi-
joms, mokslui ir sėkmingai profesinei karjerai, 
keliant rajono gyventojų kvalifikaciją ir didi-
nant galimybes įgauti naujų žinių ir įgūdžių 
naudojantis plačiomis MRU galimybėmis.“

Paminėti Mykolo Romerio gimtadienį dalyviai susirinko į Rokiškio krašto muziejų.

Justė BRIGĖ
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KĖIK SVAR BI LIE TOVĀ SA VAS TĖS?
Justė BRIGĖ

Ge gu žės pabaigoje Telšiuose įvyko IX 
Že mai čių kul tū ros drau gi jos (ŽKD) su va žia-
vi mas. Jame padėkota ilgamečiam draugijos 
pirmininkui Sta siui Kas pa ra vi čiui, pa svei kin tas 
iš rink tas nau jas drau gi jos pir mi nin kas pro fe so-
rius Al gir das Žeb raus kas, žemaičių parlamen-
tarų veiklą apžvelgė Seimo laikinosios žemaičių 
grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė 
(nuotr. antra iš kairės).

TIKSLAS – ŽEMAIČIŲ KALBA 
IR REIKŠMINGOS SUKAKTYS

„Pagrindinė mūsų darbų, susitikimų, įvai-
riausių diskusijų tema – žemaičių kalbos 
statuso įforminimas, kalbos gyvasties puose-
lėjimas, įtraukimas į visuomeninį gyvenimą, 
žemaičių kalbos ir tradicijų perdavimas jauna-
jai kartai, – suvažiavime kalbėjo Žemaičių gru-
pės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė. – Mano, 
kaip Laikinosios Žemaičių grupės pirmininkės, 
pagrindinis tikslas – padėti įgyvendinti sudė-
tingais 2020 m. įvykusio Žemaičių Kongreso 
priimtus sprendimus. Iki kol buvo parengta 
Kongreso rezoliucija, Žemaičių kultūros 
draugija išplatino prezidiumo parengtą 
rezoliuciją „Dėl žemaičių kalbos, istorinio 
Žemaitijos regiono įteisinimo, išsaugojimo ir 
integracijos“, kurioje Seimo laikinosios parla-
mentinės žemaičių grupės prašoma inicijuoti 
procesą, siekiant valstybiniu lygiu įteisinti 
istorinio-etnokultūrinio Žemaitijos regiono ir 
kitų etnokultūrinių Lietuvos regionų sostines. 
Taip pat siekti, kad būtų sudarytos galimybės 
viešajame gyvenime plačiau vartoti žemaičių 
kalbą, skatinti leidinių, TV, radijo laidų rengimą 
žemaičių kalba.“

Seimo narė pasidžiaugė, kad Laikinoji 
žemaičių grupė itin glaudžiai bendradar-
biauja su Lietuvos Žemaičių kultūros drau-
gija. Jos prezidiumo nariai – prof. Juozas 
Pabrėža, prof. Algirdas Žebrauskas, Edmundas 
Žalpys mintimis dalijosi ne tik su Laikinosios 
Žemaičių grupės, bet ir Seimo Kultūros 
komiteto nariais, įvairių atsakingų institucijų 
atstovais, Žemaitijos regiono savivaldybių 
vadovais, dalyvavo įvairiuose susitikimuose, 
posėdžiuose, apskritojo stalo diskusijoje. 
„Tenka pripažinti, kad dėl žemaičių kalbos 
statuso įteisinimo surengėme jau ne vieną 
susitikimą, posėdį ar diskusiją, kreipėmės į 
visas atsakingas ar suinteresuotas institu-
cijas, bet kol kas dar negalime pasidžiaugti 
teigiamai išsprendę šį klausimą. Tačiau tvirtai 
žemaitiškai tikiu, jog vis tik mūsų žemaitiškas 
užsispyrimas padės ir mes, žemaičiai, pasiek-
sime savo, – kalbėjo Rimantė Šalaševičiūtė. – 
Iššūkių patiriame ne tik dėl žemaičių kalbos 
įteisinimo. Mums, žemaičiams, svarbu, kad 
būtų atkreiptas dėmesys į mūsų kraštui 
svarbias asmenybes, istorinius įvykius, mūsų 

tapatybę įtvirtinančius simbolius. Mūsų ini-
ciatyva Seimas nutarė 2026-uosius paskelbti 
Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero 
Valančiaus metais. Džiau giuosi, kad mano ini-
cijuotą projektą pasirašė visi Seimo žemaičiai, 
o 2026 metų vasario 28 dieną bus minimos 
šios iškilios, reikšmingos ir dabarties, ir atei-
ties kartoms asmenybės 225-osios gimimo 
metinės. Seimo nutarime siūloma Vyriausybei 
iki 2024 m. spalio 1 d. parengti ir patvirtinti 
Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero 
Valančiaus metų programą, o 2025 metų ir 
2026 metų valstybės biudžetuose numatyti 
lėšų Vyriausybės patvirtintai Žemaičių vys-
kupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų 
programai įgyvendinti.

Džiugu prisiminti, kad pernai, gruodžio 7 d., 
labai nuoširdžiai talkinant JE Telšių vyskupui 
Algirdui Jurevičiui, pavyko įgyvendinti kitą 
idėją – 100 Žemaitijos ir kitų Lietuvos vietų 
bažnyčių varpų dūžių labai jautriai ir įtaigiai 
paminėti rašytojos bei aktyvios visuomenės 
veikėjos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės 
(1845–1921), pasirašinėjusios slapyvardžiu 
Žemaitė, 100-ąsias mirties metines. Pagerbiant 
Žemaitės atminimą, buvo aplankytas ir jos 
kapas Marijampolėje.

Iš sąstingio pajudėjo Žemaitijos regioninės 
etninės kultūros globos tarybos pirmininko 
Virginijaus Jocio priminimas, kad 2023-aisiais 
sukanka šimtas metų, kai Lietuvos Vyriausybė 
oficialiai atidarė Lietuvos valstybinį žirgyną 
buvusiame Oginskių dvare, taip rodydama 
rūpestį dėl per karą nukentėjusios naciona-
linės žemaitukų arklių ir kitų žirgų veislių. Šio 
siūlymo esmė – paskelbti 2023-uosius atmin-
tinais Žirgo metais, akcentuojant žirgo, kaip 
mūsų valstybinio herbo – Vyčio, dalį bei ypa-
tingą lietuvių tautos santykį su žirgu.

Kitąmet minėsime lakūnų Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-ąsias 
metines. Žemaičių grupė palaikome siūlymą 
2023-uosius metus paskirti šiai sukakčiai 
paminėti.

Taigi darbų ir iššūkių netrūksta. Tačiau, net 
ir sunkumams iškilus, rankų nenuleisti ir siekti 
tikslų privalu – taip jau lemia mūsų žemaitiška 
prigimtis.“

PAGERBTI AKTYVIAUSIEJI
Seimo laikinosios žemaičių grupės pirmi-

ninkė Rimantė Šalaševičiūtė įteikė prem je-
rės Ing ri dos Šimo ny tės ir Že mai čių gru pės 
pa dė kos raš tus nu si pel niu siems il ga me čiam 
drau gi jos pir mi nin kui Stasiui Kas pa ra vi čiui, 
pro f. Algirdui Žeb raus kui, kal bi nin kui Juo zui 
Pab rė žai, is to ri kui Vir gi ni jui Jo ciui, Ed mun dui 
Žal piui. Nu veik tais že mai čių dar bais ir jų su si-
tel ki mu pa si džiau gė ir ilgamečiam žemaičių 
vadui Stasiui Kaspa ra vi čiui dėkojo Tel šių ra jo no 
me ras Kęs tu tis Gu sa ro vas.

Su si rin ku siuo sius svei ki no ir Tel šių vys ku po 

Al gir do Ju re vi čiaus lin kė ji mus per da vė Tel šių 
vyskupo ge ne ral vi ka ras Vi lius Vik to ra vi čius.

NAGRINĖTA ŽEMAITIJOS SVARBA
Suvažiavime prof. Algirdas Žebrauskas pra-

ne ši me „Is tuo rė nė Eu ruo pos že mė – Že mai tė jė. 
Kėik svar bi Lie tovā sa vas tės?“ kalbėjo apie di-
din gą Že mai ti jos kraš to is to ri ją, nes, pasako jo, 
Že mai ti ja – pil na pa slap čių, di din gos praei ties, 
per am žius iš li ku sios stip rios sa vas ties Eu ro pos 
že mė.

Te mą „Že mai tiu kal ba: ke ra vuo jėms ėr itei sė-
nėms“ ana li za vo prof. Juozas Pab rė ža.

Il ga me tis ŽKD pir mi nin kas Stasys Kas pa-
ra vi čius, pri si min da mas pir muo sius veik-
los me tus, tei gė, jog šian dien tu ri me tei sę 
džiaug tis, kad drau gi ja jau gy vuo ja 34 me tus, 
o šis – de vin ta sis – Že mai čių kul tū ros drau-
gi jos na rių su va žia vi mas yra lū žis Že mai ti jos 
is to ri jo je. „Že mai ti ja – Lie tu vos is to ri nė že mė, 
to dėl pa gal šian dien priim tus nu ta ri mus vi si 
gau si me juos pa lai ky ti ir dar buo tis. Jei mū sų 
sky riai ir to liau ge rai veiks, tai že mai tiš kas ju dė-
ji mas ne nu mirs, šian dien mū sų bu vi mas čia 
yra to pa vyz dys. Vi sa da džiau giuo si bū da mas 
su že mai čiais, daž nai su si ti kę esa me ar ti mes ni 
ne gu gi mi nės“, – teigė Stasys Kas pa ra vi čius.

IŠRINKTI NAUJI VADOVAI
Iš kil min ga ren gi nio aki mir ka – pa dė kota 

bu vu siam že mai čių va dui Stasiui Kas pa ra vi-
čiui ir sveikinimai naujajam pirmininkui prof. 
Algirdui Žebrauskui. Pirmininko pavaduoto-
jais išrinkti prof. Juozas Pab rė ža ir Rai mon da 
Kas pa ra vi čiū tė.

Gegužės pabaigoje Telšiuose įvyko IX Žemaičių
kultūros draugijos suvažiavimas. Antra iš 

kairės – Seimo laikinosios Žemaičių grupės pirmininkė 
Rimantė Šalaševičiūtė.
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