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2–7 p.„Auksinė krivūlė“ už kultūros puoselėjimą šiemet įteikta Trakų rajono 
savivaldybei. Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius (centre) 
su komanda ir Krivūle „Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“. Beveik visą spalį 
Trakuose tęsis 700-osioms miesto metinėms skirti renginiai.



Šalies savivaldybėms, labiausiai nusipelniusioms konkrečiose srityse, 
spalio 7 dienos vakarą Vilniuje išdalinti svarbiausieji savivaldos metų 
apdovanojimai – 16 bronzinių „Auksinės krivūlės“ statulėlių.

Savivaldybininkus vaizdo įrašais pasveikino Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Gitanas Nausėda ir Premjerė Ingrida Šimonytė, gyvu 
žodžiu – Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Jau septynioliktus metus Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) 
rengiamų apdovanojimų ceremonijoje „Auksinės krivūlės“ statulėles, 
sukurtas skulptoriaus Ramūno Almino, savivaldybių vadovams įteikė 
visų 14 ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei Lietuvos 
verslo konfederacijos atstovai.

„Šių metų nominacijos rodo, kad nesvarbu, koks įtemptas ir kupinas 
iššūkių yra bendras kontekstas, gyvenimas eina į priekį. Savivaldybės ne 
tik padeda valstybei sudėtingose situacijose, bet rūpinasi ir ne mažiau 
svarbiais kasdieniais gyventojų poreikiais – švietimu, regionų ekonomi-
kos skatinimu, socialinės atskirties mažinimu, infrastruktūra, aplinko-
sauga, kultūros sklaida ir kita. Juk kuo stipresni ir saugesni viešajame 
gyvenime jausis Lietuvos gyventojai, tuo stipresnė ir atsparesnė bus 
visa mūsų valstybė,“ – renginyje kalbėjo LSA prezidentas Jonavos rajono 
meras Mindaugas Sinkevičius.

Šiais metais net kelios nominacijos susijusios su žaliuoju kursu: 
Aplinkos ministerijos apdovanojimas nominacijoje „Už piliečių 
žaliųjų iniciatyvų įgyvendinimą“ atiteko Kauno rajono savivaldybei, 
Ekonomikos ir inovacijų ministerija „Už nuopelnus žaliajai ekonomikai“ 
apdovanojo Vilniaus miesto savivaldybę, Alytaus rajono savivaldybė 
tapo Energetikos ministerijos laureate „Už indėlį kuriant Naujosios 
kartos/Žaliąją Lietuvą“, o Lazdijų rajono savivaldybė laimėjo Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje nominacijoje „Už įžvalgumą remiant 
ateities žaliąją energiją ir pagalbą realizuojant žaliojo verslo idėjas“.

Pastaroji savivaldybė į Lazdijus išsivežė ir antrąją „Auksinės krivūlės“ 
statulėlę – „Už paramą apgyvendinant taikos meto užduotis vykdžiusius 
karius per nelegalios migracijos krizę“ ją apdovanojo Krašto apsaugos 
ministerija.

LAZDIJAI – ĮKVEPIANTIS REGIONŲ PLĖTROS PAVYZDYS

Nors, kaip sako Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė (centre), per šią 
kadenciją dirbama nuo krizės iki krizės, padaryta nemažai ir savivaldy-
bės veikla įvertinta dviem „Auksinėmis krivūlėmis“

„Abi krivūlės mums yra labai svarbios ir prasmingos visai Lietuvai 
ir pasauliui svarbiu laikotarpiu, – sako Lazdijų rajono merė Ausmą 
Miškinienė. – Krašto apsaugos ministerija mūsų savivaldybei įteikė 
„Auksinę krivūlę“ už paramą apgyvendinant taikos meto užduotis vyk-
džiusius karius per nelegalios migracijos krizę ir kad pirmieji ištiesėme 
pagalbos ranką per nelegalių migrantų krizę. Dirbome visi, dirbome 
daug ir labai džiaugiuosi, kad savivaldybės žmonių darbas buvo paste-
bėtas. Kitą krivūlę mums įteikė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
už įžvalgumą remiant ateities žaliąją energiją ir pagalbą realizuojant 
žaliojo verslo idėjas. Taigi esame apdovanoti už žalias ir tvarias idė-
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jas, kurios labai prasmingos esant energetikos krizei. Lazdijų rajone, 
Grikapalyje pernai atidarytas Lietuvoje vienas moderniausių ir didžiau-
sias pagal pagamintos vienoje vietoje elektros kiekį Saulės parkas. Tai 
yra svarbus žingsnis ekologiškesnio ir energiją tausiančio gyvenimo link. 
Šios elektrinės galimybėmis galės naudotis ne tik Lazdijų, bet ir visos 
Lietuvos gyventojai ir įmonės. Visos parko technologijos yra lietuviškos 
kilmės. Labai malonu, kad verslas investuoja milijonus Dzūkijos žemėje. 
Šis projektas, tai ne tik daugiau kaip 3,8 mln. eurų investicija, naujos 
darbo vietos ir galimybės mūsų gyventojams, bet ir įkvepiantis regionų 
plėtros pavyzdys.“

Kaip teigia merė, įrengta saulės elektrinė atveria naujas galimybes 
Lazdijų krašto verslui ir viešosioms įstaigoms, siekiančioms tvarių, 
ilgaamžių, gamtą tausojančių sprendimų. Tai ir naujos galimybės 
gyventojams, neinvestuojant į saulės jėgainių įrengimą savo buityje 
naudoti atsinaujinančią energiją ir prisidėti prie klimato kaitos padarinių 
mažinimo.

BIRŠTONO SVAJONĖS PILDOSI!

Birštono savivaldybė „Auksinė krivūlę“ pelnė už aktyvumą atstovau-
jant kurortų ir juose veikiančių verslų interesus. Apdovanojimą įteikė 
Lietuvos verslo konfederacija.

Tai jau šešta „Auksinė krivūlė“, iškeliavusi į Birštoną. 2005 m., 
2017 m. ir 2021 m. kurortas „Auksinę krivūlę“ gavo iš Aplinkos ministe-
rijos už teigiamus pokyčius ekologijos srityje, 2017 m. apdovanojimą 
skyrė Energetikos ministerija už šilumos ūkio pertvarką, o 2018 m. 
Lietuvos savivaldybių asociacija „Auksinės krivūlės riterio“ ženklą už 
nuopelnus įteikė merei Nijolei Dirginčienei (centre).

„Prieš keliolika metų, kol į šį kurortą nenusprendė investuoti verslas, 
Birštonas tikrai atrodė labai nykiai. Be abejo, investicijos neatėjo savaime. 
Reikėjo padirbėti, reikėjo įrodinėti, kad tai pati geriausia vieta investici-
joms, kad investicijos turės grąžą, – apie verslo svarbą kurorto gyvenime 
kalba Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė (centre). – Mūsų 
didžiausi verslai – viešbučiai, SPA centrai, sanatorijos, aptarnavimo 
paslaugas teikiančios įmonės. Šis apdovanojimas man yra labai labai 
vertingas, nes nuolat bendrauju su verslininkais, vis ieškau investuotojų, 
reklamuoju Birštoną, jam atstovauju įvairios parodose, konferencijose, 
kituose renginiuose. Dedu labai daug pastangų, kad verslas šį kurortą 
pastebėtų ir norėtų jame investuoti.“

Pastaruoju metu verslas Birštone investuoja ir į pramogas. Atsirado 
vasaros rogučių trasa, sutraukusi tūkstančius šios pramogos gerbėjų 
ir smalsuolių, norinčių ją išbandyti. Atsirado alpinizmo bokštas. „Taigi 
atsiranda naujų didelę trauką turinčių objektų, – sako merė ir nusišyp-
sojusi priduria. – Svajonės pildosi. Aš svajojau, kad vietoj senų apleistų 
pastatų atsirastų gražios sanatorijos, gražūs SPA centrai ir tai išsipildė. 
Ir „Eglės“ sanatorija, ir Mineral SPA „Vytautas“, Vietoj sudegusių, vaiduo-
kliais tapusių pastatų šiandien stovi viešbučiai. Svajojau atkurti istorinį 
kurhauzo pastatą, jis atkurtas. Sutvarkyta visa kultūros bazė. Prisimenu, 
kaip vaikščiodama su savo šeimos nariais sakiau, kad čia atsiras vienokia 
vila, kitoje vietoje – kitokia, trečioje įsikurs svečių namai, viešbutis. Ir tai 
įvyko. Ir šiandien tuo galime didžiuotis.“

Tik šalies kurortus neramina jų plėtros teisinė bazė. „Tai labai sudėtin-
gas dalykas. Pirmiausia reikalingas Kurortų įstatymas, kuris užtikrintų 
jiems stabilumą, kad bet kokie valdžios pokyčiai neturėtų įtakos kurortų 
gyvenimui. Vis tebesprendžiamas ir kurortologinių tyrimų klausimas. 
Šiuo metu centrinė valdžia diskutuoja, ar reikia kurti laboratoriją, ar per 
projektinę šiuos tyrimus gali atlikti universitetai, kitos įstaigos ar įmo-
nės“, – apie labiausiai rūpimus klausimus užsimena merė.

TRAKAI NUSIPELNĖ NE TIK SKAMBIAIS 
KULTŪRINIAIS AKCENTAIS

Kultūros ministras Simonas Kairys (kairėje) LSA surengtose iškilmėse 
„Auksinės krivūlės“ apdovanojimą už kultūros puoselėjimą įteikė Trakų 
rajono savivaldybei.

„Trakai – vienas svarbiausių mūsų šalies istorijos ir kultūros traukos 
centrų, šiemet minintis savo 700-ąjį gimtadienį. „Auksinės krivūlės“ 
Trakų rajono savivaldybė nusipelnė ne tik skambiais kultūriniais akcen-
tais, skirtais šiai datai, bet ir svariai prisidėdama prie šiemet minimų 
Lietuvos karaimų metų, dėmesiu jų istorijai ir kultūrai. Taip pat nuolati-
niu rūpesčiu savo kultūros įstaigomis ir kultūros paveldu, pastangomis 
sudaryti sąlygas įvairioms aukštos meninės vertės veikloms ir pritraukti 
profesionaliojo scenos meno atstovus“, – sakė S. Kairys.

Trakų rajono savivaldybės gebėjimai puoselėti kultūrą ypač atsi-
skleidė 2020-aisiais – sudėtingais pandemijos metais, kai miestas tapo 
Lietuvos kultūros sostine ir vykdė projektą „Trakai – valstybingumo 
lopšys – daugiatautė kultūros sostinė“. Atsižvelgiant į sudėtingas sąly-
gas, buvo operatyviai sureaguota į kilusius iššūkius, dėl per pandemiją 
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atsiradusių ribojimų dalį numatytų veiklų teko perkelti į virtualią erdvę, 
tačiau kultūros sostinės programą pavyko įgyvendinti, o atnaujintos 
laisvalaikio ir kultūrinės erdvės savivaldybės teritorijoje naudojamos iki 
šiol ir tarnaus dar ilgus metus.

Prasidėjęs šių metų rugsėjį, beveik visą spalį Trakuose tęsis 700-osioms 
miesto metinėms skirtas tarptautinis menų festivalis TRANS/MISIJOS 
BALTICUM, kurio bendras vardiklis yra daugiakultūriškumas. Čia pasi-
rodo daugiau nei 200 menininkų ir muzikantų iš Lietuvos bei užsienio 
šalių – Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Ukrainos.

Trakai – išskirtinė vieta, istorinė Lietuvos sostinė, kur nuo seno drau-
giškai sugyvena įvairios tautos, sukūrusios įspūdingą kultūros paveldą 
ir toliau kuriančios bei puoselėjančios savo kultūrą. Šiemet, minint 
Lietuvos karaimų metus, Trakų rajono savivaldybės kultūros įstaigos 
kartu su Trakų istorijos muziejumi svariai prisidėjo prie daugelio renginių 
ir veiklų įgyvendinimo, o pernai savivaldybė taip pat aktyviai dalyvavo 
įgyvendinant Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metų minėjimo planą.

ALYTUS GERIAUSIAI SUVALDĖ EKSTREMALIAS SITUACIJAS

Vidaus reikalų ministerija apdovanojo Alytaus miesto savivaldybę 
nominacijoje „Už ekstremalių situacijų suvaldymą“.

„Vietos savivaldos diena neatskiriama nuo pagarbos ir dėmesio tiems, 
kurie kiekvieną dieną gyvena savo krašto žmonių rūpesčiais. Lietuvai 
susidūrus su krizinėmis situacijomis, būtent savivaldos įrodė, kad jos 
geba suteikti pagalbą ir valstybei. Prisiminkime 2021 metų vasaros 
neteisėtos migracijos krizę, kurios metu Alytaus miesto savivaldybė 
viena iš pirmųjų atsakė į ministerijos prašymą. Alytaus savivaldybė 
suteikė skubią pagalbą karo pabėgėliams iš Ukrainos. Būtent Alytuje 
įsteigtas pirmasis ukrainiečių registracijos centras Lietuvoje. Tokios 
pastangos veikti ekstremalių situacijų akistatoje parodo stiprios vietos 
savivaldos naudą žmonėms ir valstybei“, – teigė vidaus reikalų vicemi-
nistras Arnoldas Abromavičius.

Alytaus miesto savivaldybė, būdama net ne pasienio savivaldybe ir 
nejausdama tiesioginio neteisėtų migrantų antplūdžio, viena iš pirmųjų 
šalies savivaldybių atsiliepė į Vidaus reikalų ministerijos prašymą įsiver-
tinti miesto galimybes priimti neteisėtus migrantus.

Savivaldybė sugebėjo apgyvendinti migrantus, užtikrino jiems pirmo 
būtinumo gyvenimo sąlygas, rūpinosi jų maitinimu ir izoliacija. Taip pat 
savivaldybės iniciatyva Alytuje buvo įrengtas pirmasis ukrainiečių regis-
tracijos centras, kuriame buvo teikiamos ne tik paslaugos, susijusios su 
migracijos procedūromis, tačiau pasirūpinta ir laikinu apgyvendinimu, 
maitinimu, organizuoti užsiėmimai vaikams.

ENERGETIKOS VICEMINISTRĖ APIE ALYTAUS RAJONĄ
Energetikos ministerija už indėlį kuriant naujos kartos – žaliąją 

Lietuvą pagerbė Alytaus rajono savivaldybę. Energetikos viceministrė 
Daiva Garbaliauskaitė „Auksinių krivūlių“ statulėlę įteikė Alytaus rajono 
savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui (centre).

„Norisi pagerbti Alytaus rajono savivaldybės atstovus už sistemingą 
ir aktyvią veiklą žaliosios energetikos plėtros srityje, inovatyvių elek-
tros kaupimo įrenginių ir biodujų gamybos projektų vystymą regione, 
gyventojų įtraukimą į susijusią veiklą bei pastaruosius dvejus metus 
populiarinamą atsinaujinančios energijos išteklių naudojimą namų 
ūkiuose“, – sakė energetikos viceministrė D. Garbaliauskaitė.

Pasak viceministrės, vertinant pagal elektros energiją gaminančių 
vartotojų įrenginių galios plėtrą, Alytaus rajono savivaldybė kelerius 
metus iš eilės yra pirmajame trejetuke (kitos savivaldybės šiame treje-
tuke – keičiasi). Pavyzdžiui, 2021 m. 1000-iui gyventojų tenkanti galia 
buvo 128,90 kW. Taip pat šios savivaldybės teritorijoje vystomi energe-
tiniai projektai: „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovė „Energy cells“ stato 
50 MW baterijų parką, o Regiono atliekų tvarkymo centras perdirba 
daugiausia maisto atliekų Lietuvoje, iš jų gaminamos biodujos.

Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo ir Alytaus rajono savivaldybės 
tarybos narių bei administracijos atstovų delegacija.

„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi kartu su savivaldybės tarybos nariais, su 
bendruomenės atstovais, kad galime prisidėti prie Lietuvos energetinio 
nepriklausomumo. Apdovanojimą gauname iš Energetikos ministerijos, 
kuri šiuo metu yra populiariausia, nes ministras, viceministrai socialinėse 
medijose dabar dažniausiai minimi“, – atsiimdamas „Auksinę krivūlę“, 
juokavo Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas.

DIDŽIUOJUOSI PANEVĖŽIU IR KIEKVIENU PANEVĖŽIEČIU

„Auksinė krivūlė“ už viešosios diplomatijos puoselėjimą – įteikta 
Panevėžio miesto savivaldybei.

Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis (centre) 
su savivaldybės komanda.

Panevėžio miesto savivaldybės 
meras Rytis Račkauskas.

4 2022 10 22 Savivaldybių žinios 



„Dėkoju Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asoci-
acijai už įvertinimą Panevėžiui. Svarbiausios iniciatyvos, kurių ėmėsi 
Panevėžys – ypač remiant brolišką ukrainiečių tautą ir miestą partnerį 
Vinycią kraugeriškos Rusijos agresijos akivaizdoje – buvo įgyvendin-
tos tik sutelkto savivaldybės ir miestiečių bendradarbiavimo dėka. 
Didžiuojuosi Panevėžiu ir kiekvienu panevėžiečiu, prisidėjusiu prie 
akcijų ir iniciatyvų. Šiandieninis apdovanojimas dar kartą įrodo, kad 
esame tvirta ir vieninga, pozityvų pokytį kurianti bendruomenė. Tuo 
keliu eisime ir toliau“, – atsiimdamas apdovanojimą sakė Panevėžio 
miesto meras Rytis Račkauskas.

Panevėžys pelnė Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimą už 
aktyvų laisvės ir demokratijos siekiančių tautų palaikymą, reikšmingą 
kryptingą veiklą, už nuolat palaikomus plačius bendradarbiavimo ryšius 
su užsienio miestais ir partneriais, už nuoseklų, konstruktyvų, rezulta-
tyvų ilgametį bendradarbiavimą. Karinės agresijos metu palaikydama 
Ukrainą ir savo miestą partnerį Vinycią, Panevėžio miesto savivaldybė 
viena pirmųjų paskelbė savo tvirtą paramą Ukrainos nepriklausomy-
bei ir solidarumą miesto partnerio administracijai bei gyventojams. 
Panevėžiečiai buvo pakviesti skubiai rinkti paramą, į pagalbos Ukrainai 
teikimą įtraukė ir savo tarptautinius partnerius Nyderlanduose, 
Vokietijoje, Italijoje, suteikė ženklią pagalbą į Panevėžį atvykusiems karo 
pabėgėliams iš Ukrainos.

Panevėžys taip pat aktyviai parėmė ir baltarusių tautą, solidarizuojan-
tis jų kovoje už demokratiją ir laisvę. Miestas aktyviai dalyvavo solida-
rumo akcijose, palaikant baltarusių pilietinę visuomenę, paskelbė eilę 
rezoliucijų ir viešų pareiškimų dėl padėties bei žmogaus teisių pažei-
dimo Baltarusijoje.

Panevėžio miesto savivaldybė aktyviai dalyvauja ir Trijų jūrų iniciaty-
vos Regionų forumo bei vietos valdžios/savivaldybių kongreso veikloje. 
Panevėžio miesto meras, atstovaudamas Panevėžio regioną, pasirašė 
Liublino deklaraciją dėl Trijų jūrų regiono ekonominio tinklo sukūrimo 
ir tapo šios deklaracijos vienu iš steigėjų. Prasidėjo Panevėžio ir Liublino 
bendri projektai Trijų jūrų iniciatyvos formate. Įgyvendinant šią tarptau-
tinę iniciatyvą, Užsienio reikalų ministerijai yra svarbus Lietuvos savival-
dybių įsitraukimas, plečiant bendradarbiavimą su Trijų jūrų iniciatyvoje 
dalyvaujančių šalių regionais.

Panevėžio miesto savivaldybė taip pat prisidėjo ir prie praėjusiais 
metais organizuotų Europos ateities konferencijos renginių ciklo, suren-
giant vieną iš diskusijų ir Panevėžyje apie Europos Sąjungos ateitį bei 
skaitmenizaciją.

KAUNO RAJONAS SĖKMINGAI ĮGYVENDINA 
PILIEČIŲ ŽALIĄSIAS INICIATYVAS

Kauno rajono savivaldybei aplinkos ministras Simonas Gentvilas (kai-
rėje) „Auksinę krivūlę“ įteikė už piliečių žaliųjų iniciatyvų įgyvendinimą. 
Tai jau septintoji Kauno rajono pelnyta krivūlė.

Apdovanojimą atsiėmęs meras Valerijus Makūnas (centre) pabrėžė, 
kad tvarūs sprendimai ir gamtos saugojimas yra ne tik savivaldybės, 

bet visos bendruomenės rūpestis. Savivaldybė investuoja į elektros 
energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių, sparčiai plėtojama daugi-
abučių renovavimo programa. Savivaldybė, kartu su Batniavos ir Vilkijos 
seniūnijų bendruomenėmis ėmėsi ryžtingų žingsnių, kad nuo žvyro 
kasėjų apsaugoti vertingą Pakarklės mišką. Kartu su bendruomenėmis 
Garliavos, Karmėlavos, Neveronių, Užliedžių, Vilkijos ir kitose seniūnijose 
kuriami parkai ir skverai.

ANYKŠČIAI GERIAUSIAI VYKDĖ MELIORACIJOS PROJEKTUS

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas įteikė Anykščių rajono savi-
valdybei „Auksinę krivūlę“ skelbdamas nominaciją „Už didžiausią indėlį 
rengiant ir įgyvendinant svarbius melioracijos projektus“. Anot ministro, 
melioracijos projektai šioje savivaldybėje įgauna dar didesnę prasmę, 
nes čia žemė nepasižymi derlingumu.

Melioracijos statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir remontui 
2021 metams buvo skirta 246 tūkst. eurų specialioji tikslinė dotacija 
savivaldybės biudžetui valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funk-
cijoms atlikti. Įgyvendintas metų planas – suremontuoti 5 stambesni 
melioracijos objektai.

Valstybės biudžeto specialiosios dotacijos lėšomis 2021 metais 
Anykščių rajone suremontuota 24,276 km griovių, 25 pralaidos, 0,367 km 
drenažo linijų, 284 drenažo žiotys.

Patikrinta 11 tvenkinių hidrotechnikos statinių ir 27 tiltų techninė 
būklė. Atlikti 11 tvenkinių hidrotechnikos statinių kompleksų priežiūros 
darbai. Numatytu rėžimu ir grafiku veikė Šventosios upės užtvankos 
Anykščių mieste žuvitakio uždorių pakėlimo mechanizmai bei šių uždo-
rių automatinio valdymo sistema.

Vykdyti griovių priežiūros darbai, suremontuota 13 vienetų avarinių 
melioracijos statinių gedimų. Buvo tęsiamas melioracijos projektų pla-
ninės medžiagos skaitmeninių duomenų tikslinimas, koregavimas ir 
papildymas. Daugiau kaip 50 proc. melioruoto ploto patikrinti ir fiksuoti 
melioruotos žemės būklės pasikeitimai.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvar-
kai“ buvo bendradarbiauta su penkiomis melioracijos statinių naudo-
tojų asociacijomis.

TAURAGĖJE DĖMESYS GRĮŽTANTIEMS Į VISUOMENĘ
Tauragės rajono savivaldybė įvertinta už socialinę atsakomybę ir 

apdovanota „Už pagalbą sugrįžtantiems į visuomenę, stiprinant pusiau-
kelės namų tinklą“. Šį apdovanojimą Savivaldybei skyrė Teisingumo 
ministerija.

Pusiaukelės namai yra skirti nuteistiesiems, kurie baiginėja atlikti 
bausmę ir yra motyvuoti integruotis į visuomenę. Į pusiaukelės namus 
perkeliami tik tokie asmenys, kurie padarė lengvus arba labai lengvus 
nusikaltimus, neturi žalingų įpročių, yra pasirengę dirbti ir mokytis, nori 
grįžti į visavertį gyvenimą visuomenėje.

Anykščių rajono savivaldybės komanda 
su meru Sigučiu Obelevičiumi (centre).
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Pusiaukelės namai pradėti statyti verslo iniciatyva, Tauragėje, pramo-
niniame rajone, Pramonės gatvėje. Iš viso pastate įrengta 16 kambarių. 
Čia apsigyvens nuteistieji, kurie eis į darbą, mokės mokesčius ir laikysis 
jiems sudaryto tvarkaraščio. Ne darbo metu juos prižiūrės socialiniai 
darbuotojai ir prižiūrėtojai (iš viso Tauragėje bus įkurta 30 naujų darbo 
vietų). Pusiaukelės namuose asmenys gyvens darbo dienomis, savaitga-
liais jiems bus sudarytos sąlygos laiką leisti su savo šeimomis.

„Įkalintieji asmenys yra mūsų visuomenės dalis, tik laikomi izoliuoti. 
Anksčiau ar vėliau jie sugrįš į tą pačią visuomenę, todėl jiems svarbu 
padėti integruotis. Dėkoju Tauragėje veikiančiam verslui, kuris sukūrė 
naujus namus tiems, kurie yra pasirengę mokytis, dirbti ir grįžti į visavertį 
gyvenimą, nekartojant praeityje padarytų klaidų“, – sakė administracijos 
direktorė Gintarė Rakauskienė (nuotr.).

Planuojama, kad Pusiaukelės namai pradės veikti šių metų pabaigoje. 
Juose daugiausiai apsigyvens asmenys iš Tauragės rajono ir apskrities.

Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus patarėjo Česlovo Jociaus, 
stengiamasi sukurti kuo palankesnes sąlygas motyvuotiems nuteistie-
siems gyventi laisvėje ir integruotis į visuomenę. Šiuose namuose lais-
vės suvaržymai yra mažesni, nei įprastose pataisos įstaigose bausmes 
atliekančių nuteistųjų, todėl norintiems čia patekti nuteistiesiems yra 
keliami griežti reikalavimai, kuriuos pažeidę nuteistieji gali būti bet kada 
grąžinami į ankstesnę pataisos įstaigą.

„AUKSINĖS KRIVŪLĖS“ RITERIAI 2022
LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius taip pat paskelbė „Auksinės 

krivūlės“ riterio vardo laureatus. Šie apdovanojimai, teikiami asmenims 
už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui, šiemet skirti 
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, Rusnės seniūnijos 

bendruomenės „Rusnės sala“ pirmininkui Sauliui Bukantui ir Lietuvos 
karaimų kultūros bendrijos pirmininkei Karinai Firkavičiūtei.

Šalies vadovas Gitanas Nausėda vaizdo sveikinime renginio dalyviams 
pabrėžė, kad sudėtingu laikotarpiu Lietuvos savivaldos vaidmuo išlieka 
nepakeičiamas. Savivaldybės nebijo imtis iniciatyvos, reaguoja į kintan-
čią situaciją, siūlo ir taiko sprendimus, kurių labiausiai reikia miestuose 
ir rajonuose gyvenantiems žmonėms. Tokio pavydėtino susitelkimo ir 
ryžto joms reikės ir pasitinkant naujus energetinius bei ekonominius 
iššūkius.

„Lietuvai šiandien reikia stiprios savivaldos, kuri žinotų savo vertę, 
kūrybiškai siektų pokyčių. Tik sustiprinę vietos valdžią, galime paspar-
tinti gerovės augimą regionuose ir sėkmingai įgyvendinti ambicingus 
valstybės tikslus“, – sakė Prezidentas.

Šalies vadovas taip pat pabrėžė visada remsiantis savivaldą, orien-
tuotą į konstruktyvumą ir rezultatą, ir palinkėjo visų Lietuvos savivaldy-
bių atstovams dar daugiau drąsos ir pasitikėjimo savimi.

APDOVANOJIMAS – VISAI RUSNĖS BENDRUOMENEI
Šių metų „Auksinės krivūlės“ riteriu tapęs Rusnės seniūnijos bendruo-

menės „Rusnės sala“ pirmininkas Saulius Bukantas (centre) tvirtina, kad 
šis apdovanojimas skirtas visiems rusniškiams.

„Už kiekvieno apdovanojimo yra komandinis darbas, todėl nesijaučiu, 
kad jis man vienam skirtas. Šį apdovanojimą parvežu bendruomenei ir 
visos Rusnės salos gyventojams. Mūsų bendruomenė nėra tik formaliai 
keliasdešimt asmenų jungianti grupė. Visi, kas gyvena Rusnės saloje, yra 
bendruomenė, todėl veikla nukreipta į visos salos gyventojų gyvenimo 
kokybės gerinimą. Esu tik tas žmogus, kuris kitus suburia ir užveda veik-
lai, kurios imamės kartu su seniūne ir seniūnija, kartu su visais rusniš-
kiais. Tad mano įvertinimas kartu yra visų rusniškių įvertinimas, – sako 
„Auksinės krivūlės“ riteris Saulius Bukantas, o paklaustas, kaip keičiasi 
Rusnė pastaraisiais metais priduria. – Dirbdamas mažiau matai pokyčius, 
nes labiau koncentruojiesi į tai, kur kokį kampą dar reikia susitvarkyti, ką 
reikia padaryti. Vieniems darbams tenka paprašyti ir Šilutės rajono savi-
valdybės pagalbos, nors tokių atvejų ne tiek ir daug. Tai, kad gyventojai 
bendruomenei perveda dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, 
manau, yra įrodymas, kad ši veikla žmonėms yra reikalinga.“

„Mūsų rajono savivaldybėje tai jau antrasis „Auksinės krivūlės“ riteris. 
Prieš kelerius metus šiuo garbingu apdovanojimu įvertintas Švėkšnos 
seniūnas Alfonsas Šeputis, – savivaldoje dirbančiais žmonėmis didžiuo-
jasi Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis (trečias iš dešinės). – Puikiai 
savivaldai dirbančių žmonių turime tikrai daug, todėl atranka yra labai 
sudėtinga. Saulius Bukantas išties nusipelnęs žmogus. Jis sėkmingai 
įgyvendina ne tik savivaldybės, bet ir aktyviai prisideda prie valstybinių 
projektų. Jis prisidėjo ir prie kelio į Rusnę, ir prie estakados statybos. 
Dabar labai aktyviai įsitraukia į upių švarinimą. Ir ne tik Šilutės rajone, 
nes upių užterštumas – visos Lietuvos problema. Tai yra žmogus, kuris 
už dyką dirba tautai.“

Parengta pagal LSA patarėjos komunikacijai Indrės Vilūnienės, 
ministerijų, savivaldybių ir Justės Brigės inf.

Saulius Bukantas (centre) su Šilutės rajono meru 
Vytautu Laurinaičiu ir palaikymo komanda.
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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Linos 
Koriznienės rankose Ekonomikos ir inovacijų ministerijos apdovanojimas 

„Už nuopelnus žaliajai ekonomikai“.

Kėdainių rajono savivaldybės delegacija. Nominacijos 
„Už savarankiškumą, iniciatyvą bei pastangas kuriant šiuolaikišką ir atvirą 

mokyklą“ apdovanojimą skyrė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Jonavos rajono savivaldybės delegacija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
apdovanojimas „Už pagalbą karo pabėgėliams iš Ukrainos“.

Joniškio rajono savivaldybės delegacija. Rajoną įvertino Sveikatos apsaugos 
ministerija „Už lyderystę sveikatos apsaugoje“.

Klaipėdos rajono savivaldybės delegacija. Susisiekimo ministerija apdovanojo 
savivaldybę kaip „Daugiausiai investavusią į vietinių kelių infrastruktūrą“.

Kaišiadorių rajono savivaldybės delegacija. „Už atsakingą viešųjų finansų valdymą 
ir privačių investicijų pritraukimą“ šią savivaldybę įvertino Finansų ministerija.

AUKSINĖS KRIVŪLĖS LAUREATAI
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AUDRIUS KLIŠONIS: „VISADA 
VERTINU GYVENTOJŲ NUOMONĘ“

Baigiasi spalis ir į mūsų gyvenimą vis 
aktyviau beldžiasi Kalėdos. Tad pokalbį apie 
savivaldybės ir gyventojų bendradarbiavimą, 
savivaldos kompetentingumą tikrinusius ir 
tikrinančius iššūkius, po rinkimų atsirandan-
čias naujas merų funkcijas, su Plungės rajono 
meru Audriumi Klišoniu pradedame nuo vis 
labiau artėjančios ir vienos laukiamiausios 
metų šventės.

Gerb. mere, pradėkime pokalbį šventiška nuo-
taika – jau prieš porą mėnesių plungiškiai apsi-
sprendė, kokią Kalėdinę eglę jie nori matyti savo 
miesto centre, taigi per 230 metų po Magdeburgo 
teisių suteikimo tikriausiai pirmą kartą gyventojų 
sprendimu miestą per Kalėdas papuoš karkasinė 
eglutė?

Džiaugiuosi galėdamas sveikintis šventinių 
nuotaikų pasiruošime, tačiau iš karto drįsčiau 
paprieštarauti, Plungės miesto Senamiesčio 
aikštę gyvomis eglių ir pušų šakomis puoštą 
karkasą Kalėdoms statome jau daug metų.

Šiemet organizuodami apklausą siekėme 
pasitikrinti gyventojų nuomonę ir norus, kaip 
atrodysime per šių metų šventinį periodą. 
Organizuodami tokio pobūdžio apklausas ir 
turėdami daugumos savo gyventojų palaikymą, 
užtikrinčiau priimame sprendimus. Taigi, vaini-
kuodami jubiliejinius miesto metus, jau dabar 
ieškome, deriname ir vertiname galimus pasirin-
kimus, dėliojame biudžeto galimybes, kad šven-
tiniu laikotarpiu Kalėdiniai aksesuarai šildytų ir 
džiugintų miestelėnų ir atvykusių svečių širdis, 
tuo pačiu norime akcentuoti, kad puošiant 
miestą nebus išlaidaujama gyventojų sąskaita.

Kaip dažnai ir kokiais klausimais savivaldybė at-
siklausia gyventojų prieš priimdama sprendimą?

Visada vertinu gyventojų nuomonę, ver-
tinu jų palaikymą. Priimant vienus ar kitus 
sprendimus labai svarbus faktorius – diskusija. 
Tiesioginės apklausos mūsų savivaldybėje vis 
dar nėra dažnos, tačiau į diskusijas, svarstymus, 
pristatymus bendruomenę kviečiamės dažnai, 
tik kartais pasigendu didesnio aktyvumo.

Pasinaudodami šiandienine situacija ir tech-
nologijomis organizuojame pasitarimus, susiti-
kimus įvairiausiomis formomis ir platformomis, 
bandydami įtraukti į sprendimų priėmimą kuo 
platesnį ratą savo kraštui neabejingų žmonių.

Plungės rajono savivaldybė yra tarp tų, kuriose 
nebuvo keičiamas nei mero pavaduotojas, nei 
administracijos vadovai, nors kadencijos pra-
džioje buvo manoma, kad pagal politinių jėgų 
pasiskirstymą kaita neišvengiama. Kaip pavyko 
išsaugoti darbingą atmosferą?

Taip, ši kadencija, neslėpsiu, pakankamai 
įtemta. Analizuodami ir vertindami viešąją 
erdvę matysime, kad vienų ar kitų įtampų 
esama, bet tokia ta demokratinė politika. 
Turėdamas ilgametę politinę patirtį ir beveik 
prieš ketverius metus suteiktą žmonių pasiti-
kėjimą visą kadenciją stengiausi konstruktyviai 
dirbti, žiūrėdamas į priekį. Galbūt situaciją len-
gvino tai, kad jau ne pirma kadencija, daugelis 
planuotų ir parengtų projektų šiame laikotar-
pyje tik techniškai įgyvendinami, tęstiniai dar-
bai – didelių pastangų ir sutelktumo dėka juda 
pirmyn. Džiaugiuosi ir vertinu, kad skirtingi 
požiūriai, supratimas ir interesai vis dėlto leido 

sėkmingai kurti, auginti, puoselėti rajoną, ką, 
manau, pastebi tiek atvykstantys, tiek čia nuo-
lat gyvenantys mūsų rajono gyventojai.

Kaip pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus ir per 
rinkimus duotus pažadus rajono gyventojams? 
Kokiais darbais galite pasidžiaugti?

Tikslams pasiekti reikalingi aktyvūs veiksmai. 
Oponentai ne visada supranta dažnų mano 
išvykų į ministerijas ar kitas institucijas, tačiau, 
mano supratimu, norint kažko pasiekti, reikia 
siekti. Niekada niekas neatvažiuos, neatveš, 
nepadarys, jei nežinos, kad mūsų kraštui to rei-
kia. Labai dažnai su Plungės krašto žmonėmis 
renginiuose, priėmimuose, susitikimuose gir-
džiu jų problemas, rūpesčius. Jų lūkesčiai man 
yra iššūkis, kuriuo remdamasis su komanda 
formuoju tikslus. Vertinu bendradarbiavimą 
su mūsų Seimo nariu Jonu Varkaliu, kurio dėka 
daugelis susitikimų sostinėje yra rezultatyvūs.

Paminėtini rezultatai: tunelinis viadukas, 
sujungęs dvi miesto dalis, baigiamas sporto 
komplekso I etapas (baseinas), keturių Plungės 
miesto gatvių projektas, Babrungo slėnis – 
Laisvės alėja, Plungės jūros pakrantės, mūsų 
mažųjų miestelių infrastruktūriniai projektai, 
Oginskio rūmų ir Žirgyno tvarkyba bei dauge-
lis kitų mažesnių apimtimi, bet ne svarba ini-
ciatyvų, kurios iš didelių svajonių virto realiais, 
džiuginančiais darbais.

Ši kadencija – nesibaigiančių išbandymų vir-
tinė: pandemija, karantinas, karas, infliaciją, ener-
gijos kainos. Kaip tai atsiliepia Plungės rajonui ir 
savivaldybės veiklai?

Audrius KLIŠONIS 
Plungės rajono savivaldybės meras

Buvusiame žirgyne kasmet vyksta tarptautiniai 
Mykolo Oginskio klasikinės muzikos festivaliai.
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Išbandymai milžiniški ir rodos nesibaigian-
tys. Po pandemijos sekęs karantinas – iššūkis 
mums visiems. Džiaugiuosi, kad nuo pat 
pradžių komandoje buvo kompetentingi 
specialistai ir kolegos, kurių komandoje teko 
priimti svarbius ir savalaikius sprendimus. 
Profesionaliai dirbo susiformavusi COVID 
komanda, į pagalbą drąsiai įsitraukė įstaigos 
ir organizacijos, savanoriai. Dažnu atveju 
teko priimti nepopuliarius sprendimus, 
tačiau kritinėmis akimirkomis to reikėjo. 
Viso proceso ir procedūrų eigoje manau, kad 
Plungės rajonas susitvarkė gana gerai ir kartu 
su specialistais parengti algoritmai veikė.

Kalbant apie Ukrainos situaciją, manau, 
kad karantino patirtys stipriai pagelbė-
jo, todėl nei sumaišties, nei kažkokios pa-
nikos nebūta. Savivaldybės specialistai 
dirba padidintu krūviu, nuoširdus ačiū jiems. 
Džiaugiuosi plungiškių supratingumu, atsi-
liepimu ir pagalba. Yra gražių patirčių, kada 
svečiai puikiai įsilieja į kasdienį gyvenimą, 
deja, nors ir nedaug, bet atsiranda ir nepa-
tenkintų, tačiau toks gyvenimas. Kiek leidžia 
mūsų ir mūsų žmonių galimybės, padedame 
visiems, kam to reikia.

Kalbant apie infliaciją ir energetinę krizę 
padaryti išvadas, o tuo labiau jomis remtis 
dar labai sudėtinga. Kainų kilimas yra dras-
tiškas, kiekvienas turime įvertinti ir pasverti 
savo galimybes. Šių metų savivaldybės 
biudžetas, manau, išsilaikys stabilus be dras-
tiškų pokyčių. Tikimės, kad mūsų įstaigos ir 
įmonės įjungs taupymo režimą pirmiausia 
tam, kad būtų išlaikomos visos tinkamai 

veiklai reikalingos sąlygos, padedančios 
išlaikyti numatytą stabilumą.

Planuojant kitų metų biudžetą tiek savival-
dybės taryba, tiek administracija, įvertinus ir 
išdiskutavus perspektyvas, atsižvelgs į realią 
situaciją, nepriims sprendimų, kurie ženkliai 
pablogintų rajone veikiančių organizacijų, 
įstaigų, įmonių veiklą ir gyvenimo kokybę 
mūsų žmonėms.

Jūsų manymu, ar yra galimas kitoks, mažiau 
gyventojams skausmingas energijos kainų sukeltų 
problemų sprendimas?

Sprendimų visada yra, jei jų ieškai. Tikiu, kad 
centrinė valdžia, ras ir priims pačius palankiau-
sius sprendimus mūsų krašto žmonėms.

Prasidėjusi pandemija iš savivaldybių parei-
kalavo papildomų išlaidų. Vyriausybė buvo įsi-
pareigojusi tas išlaidas kompensuoti. Ar pažadas 
ištesėtas?

Išlaidos buvo milžiniškos ir džiaugiamės, kad 
kompensacinis mechanizmas veikė. Aišku, ver-
tinant visus resursus palaikymo ir supratimo 
reikėjo daugiau. Daugiau norėjosi savarankiš-
kumo arba bent jau greitesnių, konkretesnių 
sprendimų.

Esate ne tik politikas, bet ir medicinos mokslus 
baigęs žmogus, buvote vienas iš Sveikatos apsau-
gos ministerijos vadovų, ką manote apie sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo reformą ir kaip jis atsilie-
pia Plungės rajonui?

Visų pirma vertinu ir džiaugiuosi Plungės 
ligoninės vadovo Remigijaus Mažeikos darbu 

ir pastangomis. Labai vertinu atsinaujinantį 
vietos personalą, naujai diegiamas paslaugas. 
Tai padeda mūsų ligoninei sėkmingai dalyvauti 
reformoje. Tikiu, kad ateityje ligoninė puikiai 
įgyvendins keliamus reikalavimus, kad vietos 
gyventojams būtų prieinamos reikalingiausios 
ir kokybiškos medicinos paslaugos.

Savivalda juntate centrinės valdžios pasitikė-
jimą?

Jei pasitikėjimą įvardintume savarankiš-
kumu, manau, jo maža. Gyvenant mažesnėje 
bendruomenėje pritrūksta savarankiškumo, 
čia gyvename mes ir atstovaujame žmonėms, 
kurie mumis pasitikėjo, todėl, manau, kad 
savarankiškumas įgyvendinant mūsų žmonių 
poreikius turėtų būti didesnis.

Kaip vertinate po rinkimų būsimų mero funkcijų 
ir statuso pokyčius?

Vertinu tik teigiamai. Suteiktas vietos 
žmonių pasitikėjimas ir lūkesčiai bus geriau 
atstovaujami ir įgyvendinami. Ateities meras, 
turėdamas ne tik atstovaujamąsias, bet ir įgy-
vendinamąsias galimybes, iškeltus ir išsikeltus 
tikslus, veiklą vykdys prisiimdamas didesnę 
tiesioginę atsakomybę.

Kalbant apie grėsmes, matyčiau tik 
vieną – nekompetenciją. Turiu vilties, kad žmo-
nės į būsimus rinkimus eis su gerai apgalvotais, 
protingais ir pasvertais sprendimais, manau, 
kad bus tik geriau.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Vytis Kaunas

Tokių šventinių papuošalų galima rasti Plungės dvare.Daugelis planuotų ir parengtų projektų jau įgyvendinami, 
tęstiniai darbai juda pirmyn.

9Savivaldybių žinios 2022 10 22



BENDRADARBIAVIMAS PRASIDEDA 
NUO GIRDĖJIMO IŠ ABIEJŲ PUSIŲ
„Laikotarpis buvo tikrai sunkus. Džiaugiuosi, kad pačiomis sunkiausiomis akimirkomis 
radome tarpusavio supratimą. Bendras darbas, atviras kalbėjimasis, nuolatinis ieškojimas 
savalaikių sprendimų buvo ir yra mūsų kasdienybė“, – apžvelgdamas metų ir kadencijos 
ypatumus sako Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis.

Gerb. mere, neseniai nuaidėjo tradicinė rietaviškių šventė – Mykolinės. Ar ši 
šventė skyrėsi nuo ankstesnių?

Taip, šiais metais Mykolinių šventės metu buvo minimos garbingos 
sukaktys – 140 metų telefonizacijai, 130 – elektrifikacijai ir 230 metų 
nuo Magdeburgo teisių suteikimo Rietavui. Minint šias iškilias datas 
Rietave netrūko įvairių renginių – VšĮ „Rietavo žirgynas“ vyko žirgų 
konkūrai, surengta šventinė viktorina, vyko džinsinė vakarienė. Vienas 
svarbesnių renginių – konferencija, skirta minėtoms sukaktims pami-
nėti. Joje pranešimus skaitė garbūs svečiai – Kauno technologijos 
universiteto (KTU) Elektros energetikos sistemų katedros lektorius ir 
Vilniaus technikos universiteto Elektros inžinerijos katedros docentas 
dr. Jonas Vanagas, KTU Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas 
prof. dr. Saulius Gudžius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Elektros inžinerijos katedros vedėja prof. dr. Sonata Tolvaišienė, aso-
ciacijos „Infobalt“ direktorius Mindaugas Ubartas, Saerbecko–Rietavo 
partnerystės draugijos pirmininkas ir buvęs ilgametis Saerbecko 
(Vokietija) burmistras Wilfried Roos ir kt. Konferencijos metu aptarti 
energetikos klausimai, apsirūpinimo energijos ištekliais Rietave 
perspektyvos.

Pagrindinę šventės dieną išlaikėme tradicijas – visus džiugino kupini 
vaišių seniūnijų kiemeliai, mugė, šventinė programa, lazerių ir ugnies 
šou. Džiugu, kad miesto bendruomenė, įmonės, įstaigos aktyviai 
įsitraukė į šventines eitynes. Paskutinę šventės dieną Rietavo parke 
atidarėme diskgolfo aikštyną. Šventinę savaitę baigėme Šv. mišiomis 
Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje ir koncertu „Švytėjęs meile, 
dalijęs gėrį“, kuriame skambėjo sakralinės giesmės, dainos, monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko laiškai ir prisiminimai.

Į šventę atvyko ir užsienio delegacijos, galbūt aptarėte veiklos 
perspektyvas?

Šiais metais šventėje dalyvavo trijų užsienio šalių delegacijos – 
Kentšyno (Lenkija), Gulbenės (Latvija) ir Saerbecko (Vokietija). Su visų 
delegacijų atstovais aptarėme tolesnes bendradarbiavimo galimybes, 

sutarėme, kad būtina labiau įtraukti jaunimą, mokinius, pagyvenusių 
žmonių organizacijas. Taip pat stiprinsime kultūrinį bendradarbiavimą 
apsikeičiant meno kolektyvų pasirodymais savivaldybėse.

Nepaisant visų nemalonių pasaulį sukrėtusių įvykių, savivaldybės nesėdėjo 
sudėjusios rankų – ieškojo galimybių sumanytiems projektams įgyvendinti. 
Kuo galite pasidžiaugti?

Džiaugiamės, kad sutvarkyta ir bendruomenės poreikiams pritaikyta 
Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietė: įrengtos rekreacinės, sporto, 
laisvalaikio zonos, lauko teniso ir krepšinio aikštelės, sutvarkyti žalieji 
plotai, atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai, gatvių danga, įrengti lauko 
treniruokliai ir kita įranga.

Rietavo mieste sukurta nauja viešoji poilsio ir laisvalaikio erdvė prie 
Jūros upės – įrengtas pėsčiųjų takas, apšvietimas, pasyvaus ir aktyvaus 
poilsio erdvės (smėlio paplūdimio, paplūdimio tinklinio, vaikų žaidimo 
aikštelė, pavėsinė/staliukai su suoliukais, laužavietė, persirengimo 
kabinos, mažosios architektūros elementai, vandens kolonėlė, informa-
cinis stendas, vaizdo stebėjimo kameros, velotrasa, sutvarkyti želdynai). 
Kompleksiškai tvarkomos Rietavo miesto viešosios erdvės. Numatoma 
atnaujinti pėsčiųjų taką, įrengti mažosios architektūros elementus, 
apšvietimą, želdynus, baseinėlį ir įrengti fontaną. Ir atokesnėje nuo 
centro miesto dalyje bus įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, apšvietimas, 
mažosios architektūros elementai, bus atlikti kiti miestą gražinantys 
darbai.

Šiuo metu statomas vieno aukšto namas, skirtas grupinio gyvenimo 
namų veiklai – taigi bus sukurta bendruomeninio apgyvendinimo pas-
laugų ir dienos užimtumo infrastruktūra.

Moderni edukacinė aplinka kuriama Rietavo Lauryno Ivinskio gim-
nazijoje: įrengta moderni gamtos mokslų laboratorija ir informacinių 
technologijų kabinetas, repeticijų salė, socialinių meninių etiudų rea-
lizavimo, virtualios realybės kūrimo erdvė, modernizuotoje aktų salėje 
įrengta mobili scena, vietoje gimnazijos muziejaus įrengtos dailės kūry-
binės dirbtuvės, repeticijų salė.

Antanas ČERNECKIS 
Rietavo savivaldybės meras

Rietavo centrinė aikštė ir Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia.
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Beje, karantino pradžioje savivaldybės daug ką finansavo iš savo biudžeto, ar 
valstybė ištesėjo savo pažadą kompensuoti tas išlaidas?

Taip, savivaldybė visas su COVID-19 liga susijusias išlaidas dengė iš savo biu-
džeto, bet, kaip ir buvo žadėta, valstybė išlaidas kompensavo. Jau 2020 metais 
buvo kompensuotos visos pateiktos išlaidos, 2021 metais buvo pateikta išlaidų 
maždaug už 21 tūkst. eurų, valstybė kompensavo apie 83 proc. šios sumos.

Nors švietimo reformos nesibaigia nuo nepriklausomybės atkūrimo, bet pasta-
rosios kelia labai įvairių minčių. Natūraliai kyla klausimas dėl mokinių skaičiaus 
klasėje? Ką manote apie tokį ministerijos reikalavimą?

Jeigu klasėje nėra nurodyto mokinių skaičiaus, klasės finansavimas per-
keltas ant Savivaldybės pečių. Tai labai didelė našta visoms savivaldybėms. 
Manau, taip būti neturėtų. Rietavo savivaldybėje tokių klasių dabar nėra, 
tačiau neaišku, kaip bus ateityje.

Tūkstantmečio mokyklą turėsite?
Tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvauja Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija ir Tverų gimnazijos kartu su Telšių rajono mokykla.

Kaip sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reforma pagerins rietaviškiams teikiamas 
paslaugas?

Pagrindinė šiandienos problema – ilgas pacientų laukimas pas gydytojus 
specialistus. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatytas sveikatos centro 
steigimas, tačiau kol kas nėra aišku, ar naujo centro sukūrimas galėtų išspręsti 
šią gyventojų problemą.

Rietavo savivaldybė Sveikatos apsaugos ministerijai yra išsakiusi ketinimą 
steigti sveikatos centrą, kuris veiktų pagal bendradarbiavimo sutartį su kai-
mynine savivaldybe. 2022 m. balandžio mėnesį savivaldybė pateikė prašytą 
informaciją apie asmens sveikatos priežiūros įstaigoms reikalingas investicijas.

Kadangi sveikatos centras bus steigiamas ten, kur bus užtikrinamos visos 
numatytos paslaugos, nerimą kelia galimas medikų trūkumas. Kol kas nėra 
aišku, ar pasirašius bendradarbiavimo sutartį savivaldybės gyventojai paslau-
gas galės gauti tik tame sveikatos centre, ar vis dėlto bus galimybė kreiptis ir į 
kitas įstaigas. Nėra aiškus ir sveikatos centrų finansavimas, kokios numatytos 
ryšio, informacijos keitimosi priemonės tarp sveikatos centro ir bendradar-
biaujančios savivaldybės.

Regioninė politika suteikia savivaldai savarankiškumo ar vis tik tai yra labiau 
kalbų lygyje?

Jau pats kalbėjimas apie regioninę politiką nuteikia optimistiškai. Priimtas 
Regioninės plėtros įstatymas suteikė labai daug vilčių dėl savarankiškų spren-
dimų priėmimo. Galbūt per daug sureikšminome šį dokumentą, nes nebuvo 
visiškai pasiruošta šio dokumento įgyvendinimui nei iš centrinės valdžios 
pusės, nei iš savivaldos. Deja, šioje srityje reikės nuveikti labai daug, nes šiuo 
metu „norima“ dar netapo „galima“.

Jūsų manymu, kodėl Lietuvoje nesusiformuoja bendradarbiavimas tarp savival-
dos ir centrinės valdžios, nes kol dalis sprendimų nuleidžiama iš viršaus, tikriausiai 
negalime vadinti bendradarbiavimu?

Bendradarbiavimas prasideda nuo girdėjimo iš abiejų pusių. Dirbant savi-
valdoje paprasti ir aiškūs sprendimai įgyvendinami greitai ir kokybiškai. Tokie 
patys projektai ir paprasčiausi darbai, vykdomi valstybės ar Europos Sąjungos 
lėšomis, tampa nežabotos biurokratijos voratinkliu apipintais sprendiniais, 
kuriuos dažnu atveju narpliojame teismo salėse. Kuo daugiau reikalavimų 
norint gauti geresnę kokybę, tuo dažniau klystame ir gauname atvirkštinį 
rezultatą.

Kokią įtaką savivaldybės veiklai turės pasikeitęs mero statusas ir funkcijos?
Nesureikšminu naujo mero statuso, nes darbo kokybė priklausys nuo asme-

nybių administracijoje, vietos politikų tarpusavio sutarimo ir noro siekti ben-
dro rezultato, o ne tuščio politikavimo, kurį laikau viena didžiausių tuštybių 
vietos savivaldos lygmenyje.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Dalia Barčytė Pagrindinę Mykolinių šventės dieną džiugino seniūnijų bendruomenės.

Pasveikinti šių metų geriausieji ūkininkai ir gražiausių sodybų savininkai.

Rietavo dvaro rūmų vieta paženklinta balta kolonada.

Svarbiausia miesto šventė Mykolinės sulaukia daug garbių svečių.
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GARLIAVOJE DALINTASI IDĖJOMIS
Saulėtą spalio 11 d. į priešpiečio arbatėlę 

Garliavos sporto ir kultūros centre rinkosi 
senjorai. Šis renginys, pavadintas „Dalinuosi 
idėja“, buvo skirtas ir Savanorystėms metams 
paminėti. Ne tik vaišintasi, bet ir nuotaikingai 

aiškintasi, kuo gali prisidėti kiekvienas asmuo 
prie bendruomenės gerovės – dalindamasis 
savo laiku, įgūdžiais ar patirtimi.

Gyvenimu turtingi žmonės dalinosi šypse-
nomis, spėjo minkles, siūlė idėjas dėl būsimų 

kitų metų renginių, kurie mūsų miestui turėtų 
tapti išskirtiniais. Skambiomis dainomis jaukią 
atmosferą kūrė V. Traškevičienės vadovaujami 
vokaliniai kolektyvai – Garliavos TAU ansam-
blis „Ežiuolė“ bei Garliavos Neįgaliųjų draugijos 
ansamblis „Šarma“.

Senjorė iš Ukrainos Jelizabeta kukliai atsa-
kinėjo į klausimus, tačiau prisipažino, kad 
kasdien susiskambinanti su sūnumi, kuris likęs 
Charkove. Liūdnas emocijas geriausiai atgai-
vina daina. O įsidrąsinusios, jau ruošiantis išeiti, 
kai kurios moterys prisiminė ir populiarią dainą 
ukrainiečių kalba „Oi, divčyna šūmit hai…“, kuri 
sustiprino bendrystės jausmą.

„Nesvarbu, kaip sekėsi iki dabar. Daug svar-
biau yra tai, ką darai nuo dabar.“ „Jei nori turėti 
tai, ko dar neturi, padaryk tai, ko dar niekad 
nesi daręs“, – tokias pozityvias sentencijas 
galėjo išsitraukti kiekvienas, atsisėdęs į norų 
krėslą.

Savivaldybės inf.

SENJORŲ MĖNUO: GARBAUS AMŽIAUS KAUNIEČIAMS 
PARUOŠĖ PUSŠIMTĮ NEMOKAMŲ RENGINIŲ

Antrąjį rudens mėnesį Kaunas tradiciškai 
dedikuoja senjorams. Spalio 1-ąją, Tarptautinę 
pagyvenusių žmonių dieną, švęsti kviečia 
nuotaikingų renginių ir įvairių veiklų kupina 
programa. Kauno kultūros, sporto, gydymo ir 
sveikatingumo įstaigos dovanoja platų spektrą 
nemokamų užsiėmimų – iki pat lapkričio vyks 
koncertai, šokiai ir įkvepiančių filmų peržiūros.

ŠVĘSTI GYVENIMĄ KASDIEN
„Dažnai Kaunas pristatomas kaip studentų 

ir jaunų žmonių miestas. Mes su vyru esame 
puikus pavyzdys, kaip šiame mieste galima pil-
navertiškai mėgautis visais gyvenimo etapais. 
Prieš 68 metus čia susipažinome, susituokėme, 
praleidome gražiausias mūsų akimirkas, kurias 
tęsiame iki dabar.

Iš tiesų, mieste senjorams gyventi patogu 
ir gera: išvystyta viešojo transporto ir gydymo 
įstaigų infrastruktūra, vis gausiau atnaujina-
mos žaliosios erdvės, plečiamas socialinių 
paslaugų spektras. Spalio mėnesį raginame 
neužsisėdėti namie ir švęsti gyvenimą kas-
dien“, – senjorus kviečia Kauno miesto garbės 
pilietė doc. dr. Jūratė Elena Norvaišienė.

Įvairios miesto įstaigos ir organizacijos 
paruošė plačią nemokamų renginių programą, 
teatrai pasirengę taikyti solidžias nuolaidas į 
spektaklius.

Staigmenos lauks jau nuo spalio 1-osios. 
Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos 
proga, pačių senjorų pageidavimu, Rotušės 
aikštėje koncertu juos pasveikino Jungėnų 
kaimo kapela.

Spalio 1-ąją patogias keliones į renginius 
užtikrino viešasis transportas – visos kelionės 
miesto autobusais ir troleibusais Kauno senjo-
rams buvo nemokamos.

Senjorų mėnesio programoje numatyta 
gerokai per pusšimtį renginių – nuo parodų, 
spektaklių, meno kolektyvų pasirodymų, eks-
kursijų, paskaitų iki edukacinių užsiėmimų ir 
sveikatingumo veiklų.

Garbaus amžiaus kauniečiams spalį tradi-
ciškai duris atvėrė ir patrauklias veiklas siūlo 
pagrindinės miesto kultūros įstaigos. Pro šalį 
nepraeiti ragina Kauno miesto muziejus ir jo 
padaliniai, Kauno plaukimo mokyklos baseinai, 
VDU Botanikos sodas, Kauno kultūros centras, 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 

Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka, Istorinė 
Lietuvos Respublikos Prezidentūra ir Vytauto 
Didžiojo karo muziejus.

PROGA PUODELIUI KAVOS
Šių metų programą praturtina nemokami 

kino seansai su jautrių ir įkvepiančių filmų 
peržiūromis, muzikos ir šokio kolektyvų pasi-
rodymais, meninės veiklos ir sveikatingumo 
užsiėmimais.

Kiekvieną spalio penktadienį „Magnus Hotel 
Kaunas“ viešbučio restorane ir sekmadieniais 
kavinėse „Fortas“ bei „Etno dvaras“ senjorai 
kviečiami į jaukius pasimatymus prie nemo-
kamo kavos puodelio.

Ryšių su visuomene skyriaus inf.
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AKMENĖS 
LEZ SĖKMĖ

Akmenės laisvoji ekonominė zona (LEZ) 
sėkmingai užbaigė infrastruktūros plėtros 
darbus. Už daugiau nei 3,5 mln. eurų pietinėje 
teritorijos dalyje išvystyta inžinerinė infrastruk-
tūra, įdiegti nauji susisiekimo sprendimai.

Pasak Akmenės LEZ direktorės Linos 
Mockutės, ši plėtra potencialiems ir esamiems 
investuotojams kuria įvairialypę vertę: leidžia 
dar efektyviau pasinaudoti geografiniais pri-
valumais, gerina sąlygas darbuotojams, tie-
kėjams, stiprina mobilumo galimybes pačioje 
teritorijoje.

„LEZ sėkmė didžiąja dalimi priklauso ne tik 
nuo taikomų mokestinių lengvatų ir darbo 
jėgos pasiūlos, bet ir nuo joje esančių sąlygų. 
Tiek užsienio, tiek mūsų šalies patirtis rodo, 
kad verslas ypač vertina patogumą – skirtingas 
susisiekimo opcijas, išmanius komunikacinius 
sprendimus, rūpestį jų darbuotojais. Akmenės 
LEZ visa tai gali pasiūlyti, tačiau sėkmę vertin-
sime pagal potencialių investuotojų susido-
mėjimą“, – teigia L. Mockutė.

Įgyvendinant vadinamąjį LEZ plėtros pro-
jektą „SmartParkas LT“ dalyje teritorijos per 
mažiau nei dvejus metus buvo įrengtos naujos 
geležinkelio atšakos, nutiesti vidaus keliai, 

įrengta 15 tūkst. kv. m. sunkiasvorio transporto 
stovėjimo aikštelė, nutiestas Naująją Akmenę ir 
Akmenės LEZ jungiantis dviračių takas, pasirū-
pinta jo apšvietimu, įdiegta kita infrastruktūra.

L. Mockutės teigimu, „SmartParkas LT“ 
projektu sukurta nauja infrastruktūra padės 
sėkmingai išspręsti ir nuolat augančių 
transporto srautų judėjimą Akmenės LEZ 
teritorijoje.

Šiuo metu visi darbai teritorijoje yra baigti. 
Tai žymi sudarytas statybos užbaigimo aktas. 
Paskutiniajame etape baigiami kadastrinių 
duomenų atnaujinimai.

Projektas didžiąja dalimi finansuojamas ES 
struktūrinių fondų lėšomis. Pirmojo etapo dar-

bus atliko UAB „Gargždų geležinkelis“, antrojo – 
UAB „Plungės lagūna“.

Akmenėje įsikūrusi LEZ yra jauniausia iš visų 
7–ių šalyje veikiančių, jos vystymosi tempai yra 
itin spartūs – išnuomota daugiau kaip trečdalis 
turimos teritorijos.

Akmenės LEZ pietinėje dalyje jau veikia 
moderniausia tarptautinės investicinės VMG 
grupės medienos drožlių plokštės gamykla, 
į kurią investuota 146 mln. eurų ir sukurta 
140 naujų darbo vietų. Šioje teritorijoje iki 
2025–ųjų kompanija ketina įgyvendinti rekor-
dines investicijas ir taip sukurti apie 1000 naujų 
darbo vietų.

Parengta pagal Akmenės LEZ inf.

RADVILIŠKYJE STARTUOS 
PILOTINIS PRIEŠGAISRINĖS 
SAUGOS MODELIS

Radviliškio rajono taryba pritarė Vidaus 
reikalų ministerijos inicijuotam pilotiniam 
priešgaisrinės saugos modeliui. Juo siekiama 
pagerinti Radviliškio rajono savivaldybės 
ugniagesių gelbėtojų parengtį, aprūpinimą, 
kelti jų profesinę kvalifikaciją bei užtikrinti 
operatyvesnį pajėgų reagavimą į nelaimes.

„Tikiu, kad pilotinis projektas prisidės prie 
savivaldybės priešgaisrinės saugos tarnybos 
pajėgų sustiprinimo. Įgyvendinant pilotinį 
projektą pagerės ugniagesių darbo sąly-
gos, didės darbo užmokestis, o svarbiausia 
geresnė infrastruktūra prisidės prie saugios 
visuomenės. Mūsų visų bendras tikslas – mak-

simaliai užtikrinti žmonių saugumą, sveikatą ir 
turtą“, – sako vidaus reikalų viceministras Vitalij 
Dmitrijev.

Pilotinio modelio įgyvendinimo metu 
Radviliškio raj. savivaldybės SPT ugniage-
sių komandų valdymą ir funkcijas perims 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentas (PAGD) nuo kitų metų sausio 1 d.

Jį įgyvendinant bus išlaikytos ugniagesių 
gelbėtojų socialinės garantijos ir tarnybos 
tęstinumas. Ugniagesiai gelbėtojai turės gali-
mybę dirbti su modernesne technika ir įranga, 
jie bus aprūpinti apsaugos priemonėmis. Kaip 
ir iki šiol šioje rajono savivaldybėje dirbs šešios 
ugniagesių komandos.

Pasak viceministro, šiuo metu šalyje veikianti 
dviejų lygių priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo 
sistema, kurią sudaro Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento ir savivaldybių 
priešgaisrinės tarnybos, yra nepakankamai 
efektyvi ir veiksminga.

„Dėl dviejų veikiančių ugniagesių sistemų 
apsunkinama galimybė bendrai veikti įvykio 
vietoje, pasitelkti pajėgas į kitas savivaldybes, 

užtikrinti nuolatinę parengtį, vienodo lygio 
ugniagesių kvalifikaciją, centralizuotą aprūpi-
nimą technika bei įranga“, – teigia viceminis-
tras V. Dmitrijev.

„Šios priešgaisrinės saugos reformos reikėjo 
dar prieš 20–25 metus, o ne dabar, tačiau ji nie-
kaip nepajudėjo iš vietos dėl politinio neryž-
tingumo“, – sako Radviliškio rajono meras 
Vytautas Simelis.

Siekdama sukurti vieningą sistemą, Vidaus 
reikalų ministerija inicijavo pilotinį modelį 
„Bendra priešgaisrinės saugos užtikrinimo sis-
tema – kokybiška ir patikima pagalba nelaimės 
atveju“ ir pakvietė šalies savivaldybes jame 
savanoriškai dalyvauti.

Tokiu būdu siekiama, kad savivaldybėse 
gerėtų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų 
parengtis – pajėgos į įvykio vietą galėtų atvykti 
per trumpesnį laiką, jos būtų visiškai aprūpin-
tos darbo bei apsisaugojimo priemonėmis 
ir gebėtų atlikti platesnį gelbėjimo darbų 
spektrą.

Strateginės komunikacijos skyriaus inf.
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SAVIVALDYBĖS DIREKTORIAUS PATIRTIS
Apie kadencijos ypatumus ir kaip ją lydintys įvykiai atsiliepia 
rajonui kalbamės su Varėnos rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriumi Alvydu Verbicku.

Gerb. direktoriau, pradėkime pokalbį nuo problemų žemėlapio, patalpinto 
Varėnos rajono savivaldybės svetainėje. Padeda ar ne ši priemonė operaty-
viau reaguoti į gyventojams svarbias problemas ir kokios problemos dažniau-
siai pateikiamos žemėlapyje?

Varėnos rajono savivaldybės svetainėje esantis problemų žemė-
lapis – puiki priemonė rajono gyventojams ir svečiams operatyviai, 
be papildomų laiko sąnaudų ir lėšų, pasinaudojant kompiuteriu arba 
mobiliaisiais įrenginiais, nurodyti rajone teikiamų infrastruktūros plėt-
ros ir palaikymo paslaugų tobulinimo poreikį, pastebėtas problemas. 
Savivaldybės administracijos darbuotojai stengiasi kuo operatyviau 
sureaguoti į iškilusias problemas ir jas išspręsti.

Dažniausiai žemėlapyje nurodomos problemos, susijusios su kelių 
priežiūra, žolės šienavimu ar gatvių apšvietimu.

Šios kadencijos ypatumas – pandemija, karantinas, migrantai, karas, 
infliacija, energijos kainos… Kalbėjomės prasidėjus pirmajai pandemijos 
bangai, kai Jums teko vadovauti Ekstremaliųjų situacijų valdymo komisijai, 
kai teko priimti operatyvius sprendimus, kartais net nesant laiko jų ekono-
miškumui įvertinti. Vyriausybė skatino savivaldybes tokiems sprendimams, 
žadėdama kompensuoti išlaidas, kaip ištesėtas pažadas?

Pažadas ištesėtas tik mūsų principingumo ir atkaklumo pastangomis. 
Išsireikalavome, kad visi pinigai būtų sugrąžinti į savivaldybės biudžetą. 
Viena situacija buvo kilus pirmajai pandemijos bangai, kita – migrantai.

Prasidėjus pirmajai pandemijos bangai Vyriausybės pozicija buvo 
pirkite, pirkite. Reikėjo ir kaukių, ir dezinfekcinių medžiagų. Gerai, kad 
atsirado geros valios žmonių, kurie savivaldybei padovanojo nemažą 
kiekį kaukių. Ir neaiškumų tada buvo labai daug, Vyriausybėje taip pat 
nebuvo susikalbėjimo. Savivaldybės buvome išsireikalavusios nuotoli-
nius pasitarimus kartą per savaitę. Juose dalyvaudavo Sveikatos apsau-
gos, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos atstovai. Ir dažnu klausimu 
ministerijos per tuos posėdžius imdavo aiškintis tarpusavyje. Neaišku 
buvo kur vežti kovidinius ligonius. Kiek beklausdavome Sveikatos 
apsaugos ministerijos, atsakymo negaudavome, kol kartą trūko kan-
trybė ir prie visų pareiškiau, kad jei už pusantros valandos negausiu 
atsakymo, visus sergančiuosius susodinsime į autobusą ir atvešime prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos.

Per pirmąją pandemijos bangą mūsų savivaldybės išleisti pinigai 
buvo sugrąžinti per pusmetį. O dėl savivaldybės išlaidų, patirtų priimant 
migrantus, teko nemažai įrodinėti, kad tas lėšas Vyriausybė kompen-
suotų. Tačiau pandemija neigiamai paveikė rajono smulkųjį verslą.

Varėnos rajonas vienas pirmųjų priėmė nelegalius migrantus ir 
savivaldybei teko vykdyti nepriklausančias funkcijas. Juos reikėjo mai-
tinti, reikėjo apgyvendinti, o tam ir patalpos, ir patalynė reikalingas, 
reikalingas vanduo, elektros energija. Porą mėnesių apie 120 migrantų 
gyvenimą finansavome iš rajono biudžeto. Kadangi juos įkurdinome 
jau nebeveikiančioje mokykloje, pastatui buvo reikalingas šioks toks 
remontas. Tačiau Vyriausybė remontui išleistų lėšų kurį laiką nesutiko 
kompensuoti. Motyvavo tuo, kad mes pagerinome pastatą, kuris bus 
parduodamas. Tik po ilgų įrodinėjimų pavyko atgauti tas lėšas. Taip kad 
ne visada savivaldybių gera valia per tą laikotarpį buvo pripažįstama.

Kokią įtaką kelerių metų netikėtumai turėjo savivaldybės vykdomiems 
projektams?

Varėnos rajono savivaldybė nėra kuo nors išskirtinė, nes, manau, kad 
COVID-19 pandemija ir prasidėjęs karas Ukrainoje paveikė visas savival-
dybes vienodai. Projektai yra įgyvendinami, tačiau didžiausias iššūkis – 
įvairių medžiagų ir įrangos trūkumas, išaugusios kainos.

Kaip sekasi vykdyti 2022 m. rajono biudžetą ir kokios prognozės dėl atei-
nančių metų finansinių reikalų?

2022 m. rajono biudžetas vykdomas sėkmingai. Gyventojų pajamų 
mokesčių surenkama 11 proc. daugiau nei planuota, tačiau dėl energe-
tinių išteklių krizės, savivaldybė turės planuoti dideles išlaidas.

Kaip savivaldybės veiklai atsiliepia elektros energijos pabrangimas, šil-
dymo kainos?

Elektros energijos pabrangimas labiausiai palies dvi mūsų įmones – 
UAB „Varėnos vandenys“ ir UAB „Varėnos šiluma“.

UAB „Varėnos vandenys“, palyginti su praėjusiais metais, šiandien 
elektros energiją perka 4 kartus brangiau. Esame priversti kreiptis į 
banką ir imti paskolas, kad galėtume apmokėti sąskaitas.

Nesinori šios naštos permesti rajono gyventojams, kadangi mūsų 
krašte didžiąją dalį gyventojų sudaro garbaus amžiaus senjorai, jų ir taip 
laukia sunkus žiemos sezonas. Šildymo kainos kol kas nesiskirs nuo pra-
ėjusių metų kainų, tačiau brangsta visos kitos komunalinės paslaugos, 
maisto produktai.

Šiek tiek gelbsti ant kai kurių švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų 
sumontuotos saulės elektrinės. Žinoma, ši energija kompensuoja tik 
labai nedidelę dalį. Nesame kažkuo išskirtiniai, nes tai yra visos Lietuvos 
krizė, todėl problema turi būti sprendžiama valstybės lygmeniu, o ne 
paliekant savivaldai.

Savivaldybėse neseniai pagerbti socialiniai darbuotojai, o kokia socialinė 
padėtis Varėnos rajone? Kaip keičiasi nedarbas, socialinių išmokų poreikis?

2022 m. sausio mėnesį šalyje bedarbiai sudarė 10,2 proc. Lietuvos 
gyventojų, Varėnos rajone nedarbas buvo šiek tiek mažesnis – darbo 
neturėjo 9,9 proc. rajono darbingo amžiaus gyventojų.

Alvydas Verbickas 
su žmona Jūrate 

motociklu apkeliavo 
visą Europą garsindamas 

Varėnos kraštą.
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Rajone mažėja socialinę pašalpą gaunan-
čių asmenų skaičius, tačiau daugėja šildymo 
išlaidų kompensacijų gavėjų. Per 2021 m. sau-
sio–rugsėjo mėnesius Savivaldybės Socialinės 
paramos skyriui dėl šildymo išlaidų kompen-
sacijų gavimo pateikti 1873 prašymai, per 
2022 m. tą patį laikotarpį – 2706.

Kaip bebūtų gaila, mūsų rajone mirštamu-
mas yra ženkliai didesnis nei gimstamumas: 
2021 m. 3,6 karto mirusių asmenų skaičius 
lenkė gimusių skaičių, 2022 metais – 4,5 karto.

Kaip vertinate savivaldos ir centrinės valdžios 
santykius? Ko reikėtų savivaldai šiuo nelengvu 
laikotarpiu?

Manau, kad labiausiai mums trūksta dialogo 
ir iniciatyvos visas problemas spręsti iš karto. 
Kaip jau minėjau, turėjome liūdną patirtį per 
COVID-19 pandemiją, kai visos savivaldybės 
buvo „pakištos po viena šluota“, nesvarbu, ar 
priklausė žaliajai, ar juodajai zonai. Norėjome 
sprendimus priimti patys, atsižvelgdami į savo 
savivaldybės situaciją ir susirgimų skaičių.

Dar vienas iššūkis – nelegalių migrantų 
krizė. Teko susidurti su finansavimo, gydymo 
bei užsikrėtusiųjų COVID-19 izoliavimo proble-
momis. Šioje vietoje mums trūko dialogo su 
centrine valdžia. Norėtume, kad visi sprendi-
mai būtų priimami kartu, atsižvelgiant į mūsų 
išsakytą poziciją.

Puikus pavyzdys yra mūsų rajono keliai, 
kadangi turime ir savivaldai, ir regionui pri-
klausančių kelių. Tvarkant regioninius kelius 
su mumis net nesitariama, nors šalia šių kelių 
yra pramonės zona, įvairūs verslo objektai. 
Galbūt reikėtų kur nors žiedinę sankryžą 

įrengti, galbūt kažkur trūksta privažiavimo, bet 
kai nėra dialogo, tai ir mūsų nuomonės niekas 
neklausia.

Taip pat pasigendame centrinės valdžios 
pagalbos dėl miškovežių sudarkytų mūsų 
rajono kelių. Privalomieji 5 proc. atskaitymai, 
apskaičiuoti nuo pajamų, gautų už parduotą 
žaliavinę medieną, patenka tik į valstybės 
biudžetą ir jie paskirstomi miškų urėdijoms. 
Urėdijos sutvarko tik savo balanse esančius 
kelius, o savivaldybei priklausančius kelius mes 
turime tvarkyti iš savivaldybės biudžeto lėšų. 
Jau ne vienerius metus prašome, kad dalis 
surenkamų mokesčių pasiektų ir mūsų biu-
džetą, nes miškovežių sugadintus žvyrkelius, 
kaimo bei miško kelius turime tvarkyti patys, 
niekas nekompensuoja. Kol kas centrinė val-
džia mūsų negirdi.

Tačiau tikriausiai yra ir džiugių dalykų, kokie 
jie?

Džiugiausi šios kadencijos įvykiai – įgyven-
dinti projektai, nes jų buvo daugiau kaip 30. Tai 
yra išties nemažai. Visuomet malonu stebėti, 
kaip mūsų kraštas keičiasi, gražėja aplinka ir 
šalia esančios erdvės. Stengiamės, kad Varėnos 
krašto gyventojai, taip pat ir atvykę turistai, 
miesto svečiai jaustųsi komfortiškai.

Ir pabaigai tikriausiai apie vieną Jums malo-
niausią dalyką – esate aistringas baikeris, subūręs 
Varėnos baikerių klubą. Tad kokią vietą užima 
Jūsų gyvenime užima šis pomėgis?

Norėčiau patikslinti, kad tai yra ne klubas, o 
bene vienintelis toks unikalus atvejis Lietuvoje, 
nes mes sukūrėme bendruomenę, veikian-

čią pagal Lietuvos Respublikos asociacijų 
įstatymą. Pagrindinis tikslas, nurodytas įsta-
tuose – reprezentuoti mūsų kraštą. Nesvarbu, 
kur keliautume – ar Lietuvoje, ar kitose pasau-
lio šalyse – turime vežti žinią apie Varėnos 
kraštą. Kokiu būdu mes vežame šią žinią? Ant 
mūsų liemenių puikuojasi 2015 m. patvirtintas 
Varėnos rajono savivaldybės logotipas „Varėna 
gamtos ritmu“ bei „1413 metai“, kai rašyti-
niuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas 
Varėnos miesto vardas.

Įsteigę savo judėjimą, mes turime galimybę 
dalyvauti mūsų krašto bendruomenių ar 
miesto šventėse, rengiame sezono atidarymus 
ir uždarymus.

Žinoma, pirmą vietą mano gyvenime užima 
šeima, o antroje vietoje yra šis pomėgis, kuris 
liko vienintelis iš visų kitų buvusių…

Ryškiausias įspūdis susijęs su tais laikais, 
kai dar neturėjau vairuotojo pažymėjimo ir 
važinėjau „nelegaliai“. Mūsų rajone tuome-
tiniai Tarybų Sąjungos kolūkių pirmininkai 
vykdė dar ir kelių eismo pažeidimų prevenciją. 
Turėjau motociklą „Java“, važiavau žvyrkeliu ir 
pamačiau, kad iš priekio atvažiuoja kolūkio pir-
mininkas. Jis mane atpažino ir nutarė vytis… 
Sprukau per laukus su motociklu, atsitrenkiau 
į akmenį, nukritau, susižeidžiau ir teko toliau 
bėgti. Užlipau ant didelės šieno kupetos ir 
nepasidaviau kolūkio pirmininko prašymams 
nusileisti. Vis dėlto teko grįžti į namus, kur 
buvau nubaustas. Šis nemaloniai juokingas 
įvykis išliko visam gyvenimui.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Justė Brigė
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