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KAZLŲ RŪDA – REGIONO PIRMŪNĖ

Jurgis AMBRAZAS

Garbinga Kazlų Rūdos istorija užšifruota miesto herbe, tačiau be paaiškinimų vis tiek mažai kas supras, kodėl
miestas savo ženklu pasirinko stirnino
ragus ir žiežirbas.
Pasak padavimų XVI ar XVII a. iš Mozūrijos atsikėlusios Kazlų giminės atstovai tose vietose ėmė verstis deguto
virimu, paskui, kai ten buvo rasta rūdos,
užsiėmė ir geležies gamyba. Jau Nepriklausomybės laikais sukurtame herbe
juodas fonas reiškia degutą, žiežirbos
– geležies gamybos ir kalvystės dalykus,
ragai – nuoroda į gyvūną, su kuriuo siejama Kazlų pavardė.

NEDIDELĖ, BET VERŽLI

„Mes – pramoninis miestas“, – sako
Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas
Kanevičius. Išties nedidelėje savivaldybėje
gausu pramonės: veikia pirminio medienos
apdirbimo įmonės „Kazlų medis“, „Juodeliai“, „Kirvilė“, „Jūrės medis“, medienos
drožlių plokštes gamina „Girių bizonas“,
„Kronolitas“, mėsos produktus – „Medonos
mėsa“, T. Lelešienės įmonė, tekstilės gami-



„Tvirtai tikiu, kad ateinančiame
ES struktūrinės paramos
įsisavinimo etape Kazlų Rūdos
savivaldybė neužleis lyderio
pozicijų“, – sako meras
V. Kanevičius.

nius – „Vip“, biologinį kurą – „BioNovus“, veikia šiluminės energetikos įrenginių bendrovė
„Kazlų Rūdos metalas“.
„Turime daug miškų, tačiau Dievulis nedavė vandens“, – juokauja meras. Nors
Kazlų Rūdos apylinkėse nėra upių ir ežerų, kurie natūraliai trauktų poilsiautojus,
turizmo plėtrai tai netrukdo – savivaldybės tinklalapyje pristatytos aštuonios kaimo
turizmo sodybos.
Ypatingų pojūčių mėgėjams VšĮ Judrės parkas siūlo apsilankyti apleistoje SSRS
desantinės kariuomenės požeminėje vadavietėje. Ji pradėta statyti 1975 m. kartu su
kitais kariniais objektais – aerodromu, kuro baze, generolų poilsio vila. Vadavietei
prigijo „Brežnevo bunkerio“ pavadinimas. 10 m po žeme buvo įrengtos komunika-
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cijos, veikė elektros generatoriai. Dabar visa tai seniai apleista,
bet turistai gali paganyti akis į likučius.
„Pagal plotą esame maža savivaldybė, bet tai nereiškia, kad
turime mažai problemų“, – sako meras V. Kanevičius. Pasak jo,
bene svarbiausias savivaldybės rūpestis šįmet – miesto šilumos
ūkio sujungimas. Geležinkelis dalija pusiau ne tiktai miestą, bet
ir šildymo sistemas, kurias būtina sujungti į vieną.
Nedidelė savivaldybė turi nemenkų pasiekimų. Kazlų Rūda
– Europos Sąjungos lėšų įsisavinimo lyderė. Tai liudija pernai
gruodį paskelbta Marijampolės regiono plėtros tarybos ataskaita
apie ES struktūrinės paramos panaudojimą 2007–2013 m.
Paramos įsisavinimo tempas Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012
m. pabaigoje siekė net 85,05 proc. Kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse įsisavinimas mažesnis: Marijampolės – 72,26
proc.; Šakių rajono – 59,64 proc.; Kalvarijos – 49,68 proc.; Vilkaviškio rajono – 36,40 proc.
„Tvirtai tikiu, kad ateinančiame ES struktūrinės paramos įsisavinimo etape Kazlų Rūdos savivaldybė neužleis lyderio pozicijų“, – sako meras V. Kanevičius.
Regiono sąrašuose Kazlų Rūdos savivaldybės projektų skaičius
siekia 27, iš jų šiuo metu įgyvendinamų 16 , baigti 9.
Įgyvendinus projektus išsiplėtė socialinių paslaugų spektras,
rekonstruotos ir asfaltuotos miesto gatvės, sutvarkytas miesto
parkas, pakito kai kurių kaimo vietovių aplinka.
Savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Rasa Avietynienė mano, kad Kazlų Rūda daug prisidėjo ir prie Marijampolės
apskrities pozicijų gerėjimo tarp visų šalies apskričių. „ES lėšų panaudojimo srityje Marijampolės apskritis iš paskutiniųjų pozicijų
2012 m. pakilo į antrąją vietą“, – sako ji. Savaitraščio „Veidas“ pateiktame 2012 m. Lietuvos savivaldybių reitinge šiais metais pakilta į 26 vietą, Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas 2012“ Kazlų Rūda įsitvirtino 12 vietoje.

ATSAKINGAI DALIJI – SUTAUPAI

Meras V. Kanevičius primena ir kitą finansų pusę – valstybės
asignavimai nuolat mažėja. „Išlaidų švietimui menkėjimas, be viso
kito, turi dar ir tą priežastį, kad mažėja gyventojų“, – sako meras.
Kalbėdamas apie keliose savivaldybėse vykstantį socialinės paramos lėšų skirstymo eksperimentą, V. Kanevičius tvirtina, kad nors
Kazlų Rūda nepriskirta prie savivaldybių, kur bandoma nauja tvarka, administracija jau daugiau nei pusmetis socialinę paramą sieja
su viešaisiais darbais
„Ne paslaptis, kad bedarbio pašalpą gaunantis žmogus atvažiuoja jos pasiimti su neprastu automobiliu“, – sako meras. Pasak
jo, žmonės registruojasi kaip bedarbiai, tačiau verčiasi visokiausiais nelegaliais darbais. „Kai pradėjome taikyti savo sąlygas,
kai kurie vadinamieji bedarbiai tų pašalpų atsisakė, nes jiems tai
neapsimoka“, – pasakoja meras.
Į klausimą, ko linkėtų naujajai Vyriausybei, V. Kanevičius atsako: „Tęstinumo!“ Jis turi omeny konkrečius Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdomus projektus – pavyzdžiui, viaduko per geležinkelį statybą. „Būtų skaudu, jeigu naujoji valdžia apsigalvotų ir
neužbaigtų jau pradėtų darbų“, – sako Kazlų Rūdos savivaldybės
meras V. Kanevičius.
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LYDE R YS T Ė
Lilijana Astra
Mykolo Romerio universiteto docentė

Juokaujama, kad šiandien Briuselyje dirba tiek tarnautojų, kad jie jau beveik dvigubai viršijo britų armijos karių skaičių. Kita vertus, „Open Europe“ tyrimas
nustatė, kad vien tam, kad sukurtų įstatymų projektus
visos ES mastu, reikalingas beveik 62 tūkst. darbuotojų vykdomasis aparatas. O jis yra labai sudėtingas,
neapibrėžtas ir neapsaugotas nuo įvairiausių lobistinių
ir suinteresuotų grupių įtakos. Dėl šios priežasties itin
daug dėmesio ES viešojoje vadyboje ir administravime skiriama šiuolaikinei vadovų ugdymo strategijai
– lyderystei.
Lyderystė – tai visai nauja viešosios vadybos ir
administravimo sritis, kurioje tiriamos ir apibrėžiamos lyderio asmeninės ir profesinės savybės, siekiant
suprasti, kokią įtaką jis daro organizacijai, kaip ją stiprina, kaip įkvepia ir skatina žmones bendram darbui.
Ar organizacijos vadovas visuomet yra lyderis?
Atsakant į šį klausimą reikėtų paminėti, jog lyderis
– tai žmogus, savo autoritetu darantis įtaką kolektyvo nariams. Dažnai organizacijoje iškyla vienas ar net
keletas neformalių lyderių – asmenybių, išsiskiriančių
savo drąsa, žiniomis, pasitikėjimu, kurių įtaka kolektyvo nariams labai didelė. Tačiau lyderystė ir vadovavimas – tai visiškai skirtingi žmonių organizavimo
būdai, pagrįsti skirtingais principais. Vadovo užduotis
– vykdyti organizacijos misiją susitelkiant į pagrindines vadovavimo funkcijas ir užtikrinti veiksmingą
darbą pabrėžiant vykdymo kontrolę.
Lyderis siekia sukurti tinkamą aplinką, kurioje atskiri darbuotojai tampa komandos nariais ir patys imasi
iniciatyvos tam, kad būtų įgyvendinti jų darbo grupės
ar net visos organizacijos siekiai. Dažniausiai žmonių
grupės yra lojalesnės lyderiui, o ne iš aukščiau paskirtam vadovui. Lyderis yra tas, kuriuo kiti seka laisvu
noru, o vadovui dažniausiai yra paklūstama.
Lyderystė – labai įdomus reiškinys, nes skatina
žmones artėti prie savo kūrybinių galimybių ir jų
raiška yra nepalyginti platesnė nei ta, kuri yra pasiekiama vien tik vadovavimu. Idealu, kai lyderystė ir
vadovavimas – sutampa.
Nevaldomas ir nepagrįstas vadovų elgesys, ypač kai
siekiant veiksmingumo prarandama savitvarda, griaunamas tarpusavio pasitikėjimas, – ilgainiui tampa žalingas.
O visos destruktyvios emocijos (pyktis, arogancija, pavydas) iškreipia net ir geriausius sprendimus. Todėl vis
svarbesnės vadovams kaip lyderiams tampa komunikacijos, tarpasmeninio bendravimo, aukšto emocinio intelekto gebėjimai, kurie padeda vadovui tapti pagalbininku,
visų gerbiamu mokytoju ir patarėju.



supažindiname

PALANGA 2013-AISIAIS KEISIS
NEATPAŽĮSTAMAI

Jurgita VANAGĖ

Vienas aktualiausių klausimų – socialinės paslaugos. Kokių naujovių imtasi šioje srityje?
Gera žinia miestiečiams, kad 2012 m. gauta 2,9 mln. Lt
Globos namams rekonstruoti. Perkamas ir Socialinių paslaugų
tarnybos rekonstrukcijos techninis projektas. Itin džiugina, kad
ši tarnyba jau turi naują autobusiuką su neįgaliesiems vežioti būtina įranga.
Savo koalicinėje programoje esame numatę sutvarkyti Laidojimo namus, kuriuos ne vienus metus nuomojosi privati bendrovė. Pernai mums pavyko nutraukti sutartį su verslininkais
ir šios paslaugos teikimą perduoti Palangos komunaliniam
ūkiui. Mano nuomone, teikti socialines paslaugas turi ne privačios, o savivaldybei priklausančios įmonės – miestas, priešingai nei privatininkai, nesiekia pelno.

Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus įsitikinęs –
praėjusieji metai kurortui buvo kaip niekad sėkmingi.
„Jei taip dirbsime ir toliau, po penkerių metų kurortas
bus neatpažįstamai pasikeitęs“, – tvirtino meras.
Kas praėjusiais metais padaryta palangiškių labui?
Praėjusiais metais daug dėmesio skyrėme ne tik poilsiautojams, bet ir savo miesto gyventojams. Pavyzdžiui, galiu paminėti
labai pasisekusį projektą – gyvenamųjų daugiabučių namų infrastruktūros sutvarkymą. Pavyko įrengti papildomas automobilių
stovėjimo aikšteles prie daugiabučių namų ir ikimokyklinių įstaigų. Esame apsisprendę šį projektą plėtoti ir ateityje.
Ne mažesnį pasisekimą pelnė ir kitas projektas – daugiabučių
namų kvartale atsiradusi moderni vaikų žaidimų aikštelė. Šiemet
tokių aikštelių daugės.
Atsižvelgiant į palangiškių poreikius atlikta ir daugiau darbų. Paminėtinas Virbališkės tako, jungiančio daugiabučių gyvenamųjų namų rajoną su miesto centru, sutvarkymas. Ši gatvė nebuvo taisyta 20 metų. Iš Kelių direkcijos gavome lėšų ir
ėmėmės darbų, tad dabar Virbališkės takas atnaujintas ir tvarkingas: paklota nauja danga, įrengtas dviračių takas, apšvietimas, sutvarkyta aplinka. Tai tapo lyg 2011 metais sutvarkytos
Senojo Turgaus gatvės tąsa – dabar nuo pagrindinio gyvenamųjų namų rajono iki pat centro palangiškiai gali vaikščioti
patogiai ir saugiai.
Mieste intensyviai rekonstruojamos gatvės. Jau beveik baigta
tvarkyti Kęstučio gatvė, iki šių metų pabaigos bus sutvarkyta visa
Žvejų gatvė. Malonu pažymėti, kad po ne vieno vizito į ministerijas Jūratės gatvei rekonstruoti numatyta 1 mln. Lt. Tvarkyti
gatves imtasi ir Šventojoje.
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2012 m. daugiabučių gyventojams buvo suteikta galimybė
rinktis iš dviejų galimų namų administratorių – UAB Palangos
butų ūkio ir UAB Palangos komunalinio ūkio. Ar pasiteisino
toks sprendimas?
Dar rengdami koalicinę programą numatėme spręsti klausimus, susijusius su daugiabučius administruojančios UAB Palangos butų ūkis veikla, nes gyventojai dažnai skųsdavosi dėl
surinktų lėšų panaudojimo skaidrumo. Iki šiol paslaugą teikė
monopolininkė – komercinė, miestui nepavaldi bendrovė. Su
savivaldybės tarybos nariu Albinu Stankumi sumanėme sudaryti darbo grupę, kuri išnagrinėtų galimybę įsteigti alternatyvą
Palangos butų ūkiui. Sprendimas labai pasiteisino, nes Palangos komunalinis ūkis daugiabučius administruoja už mažesnius
įkainius, o gyventojai turi teisę pasirinkti jiems patinkantį namo
prižiūrėtoją.
Gyventojams labai aktualus klausimas – būsto šildymas.
Kas nauja šioje srityje?
Prieš pusantrų metų dalyvaudami rinkimuose kalbėjome
apie tai, kaip sumažinti šildymo kainą. Suprantama, darbai nepadaromi taip greitai, kaip norėtųsi. Daug kartų važiavau į Ūkio,
Aplinkos ministerijas, prašiau įtraukti Palangą į valstybės projektų sąrašą, kad galėtume pasistatyti dvi biokuro katilines. Savo
lėšomis miestas tai padaryti neišgalėtų. Noriu pasidžiaugti, kad
mums pavyko – gavome lėšas biokuro katilinėms Palangoje ir
Šventojoje pastatyti. Šiandien procesas jau pažengęs, planuojama, kad šiais metais palangiškiai turės naujas biokuro katilines ir
tai leis sumažinti šilumos kainą.
2011 metais savivaldybėje pradėjo veikti Viešosios tvarkos
skyrius. Ar pasiteisino sprendimas jį įsteigti?
Džiaugiuosi, kad buvo įsteigtas Viešosios tvarkos skyrius – jis
būtinas kurortui. Toks sprendimas labai pasiteisino – per trum2013 01 17 Savivaldybių žinios

supažindiname

pą laiką šio skyriaus specialistai padarė neįtikėtinų dalykų. Pirmiausia imtasi apleistų,
praeiviams pavojų kėlusių statinių. Vienas iš
pavyzdžių – Viešojo skyriaus specialistų pastangomis savininkus privertėme nusigriauti
nesaugų statinį, buvusį šalia prekybos centro
„Iki“. Taip pat savininkai pradėjo tvarkyti
ir kitus apleistus pastatus.
Rūpinamasi ir gyvenamąja aplinka
– prastai prižiūrimų sklypų savininkai informuojami ir raginami susitvarkyti savo
kiemus. Imtasi priemonių dėl nelegalios
reklamos ir nelegalios prekybos. Dirbamas prevencinis darbas, ir miestas tampa
tvarkingesnis.
Koks, Jūsų nuomone, buvo sėkmingiausias 2012 metų projektas?
Kaip svarbiausią įvardyčiau Kurhauzo
restauracijos pirmąjį etapą. Prieš dešimtmetį sudegęs šis Palangai labai svarbus
pastatas pagaliau atstatytas, o šiemet planuojame įrengti ir visuomenės reikmėms
pritaikyti Kurhauzo vidų.
Kitas pagal svarbą projektas, mano
manymu, yra pradėta sporto komplekso
statyba, kuri turėtų būti baigta šiemet. Nelengvai šis objektas gimė – atėję į valdžią
radome tik neišsamų techninį projektą, tad
reikėjo labai greitai – per du mėnesius –
parengti visą reikiamą dokumentaciją, kad
galėtume pretenduoti į finansavimą. Dirbome rekordiniais tempais – per du mėnesius buvo pateikta paraiška, 2012 metais
skirtas finansavimas – apie 7 mln. Lt šio
objekto statybai, o iš Valstybės investicijų
programos šiam projektui skirta apie 1,3
mln. Lt. Už sėkmingą darbą reikia padėkoti savivaldybės administracijai. Antruoju
darbų etapu pradėsime rengti techninį projektą – miesto stadiono takams sutvarkyti,
pritaikant juos lengvajai atletikai. Taip pat
turime minčių vietoje atsarginės, už stadiono esančios aikštės įrengti futbolo aikštę
su dirbtine danga. Įgyvendinę šias idėjas
Palangoje turėtume sporto kompleksą,
tenkinantį tiek krepšininkų, tiek futbolininkų, tiek lengvaatlečių poreikius.
Bet Palanga turi tenkinti ne tik sportininkų, bet ir turistų, poilsiautojų poreikius. Kas nuveikta dėl jų?
Per pusantrų darbo metų pavyko išspręsti dar vieną labai svarbų investicinį
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klausimą – 2012 metais pradėtos kempingo statybos. Tai nemaža, 4 mln. Lt investicija.
Kaip žinoma, Palanga iki šiol neturėjo kempingo, galinčio suteikti geras sąlygas su
kemperiais atvykstantiems poilsiautojams. Tačiau planuojama, kad jau šiemet vasaros
pabaigoje pirmasis kempingo statybos etapas bus įgyvendintas.
Dar vienas pavykęs praėjusių metų projektas – didžiulio įvertinimo sulaukęs Vaikų
parkas, kuris vasarą priviliojo gausų būrį tiek jaunųjų palangiškių, tiek svečių iš kitų
miestų. Pramogauti mažieji čia gali nemokamai.
Kokius svarbesnius projektus numatoma įgyvendinti 2013-aisiais?
Pavyko įtikinti Ūkio ministeriją ir įrodyti, kad svarbus traukos objektas yra Koncertų
salė, tad rekonstruoti vasaros estradą, kad salė taptų visus metus veikiančiu objektu, yra labai
svarbu. Neseniai gavome žinią, kad skirtas finansavimas pirmajam etapui – 2 mln. Lt.
Didžiulis pasiekimas ir Birutės parko tvarkymo darbų antrasis etapas – tam skirta
3 mln. Lt. Gintaro muziejui atnaujinti ir pritaikyti turizmui skirta dar 5,5 mln. Lt.
Kaip vertinate savivaldybės tarybos darbą ir kokius svarbiausius priimtus sprendimus galėtumėte išskirti?
Šios kadencijos tarybos nariai yra labai aktyvūs, vyksta konstruktyvus darbas. Palangai svarbių sprendimų priimta daug: ir jau minėti klausimai dėl biokuro katilinių,
daugiabučių namų administravimo perdavimas Palangos komunaliniam ūkiui. Artimiausiame tarybos posėdyje planuojama apsispręsti skirti 150 tūkst. Lt skrydžio Palanga–Londonas rinkodarai. Jei oro uostas susitartų su oro bendrove, nuo vasaros du kartus
per savaitę skraidytų 180 vietų lėktuvas. Manau, kad tai įdomi ir reikalinga kryptis.
Su kokiomis nuotaikomis įžengėte į 2013-uosius?
Jei tokie tempai bus ir toliau, manau, kad po penkerių metų Palanga įgis visai kitokį veidą, pasistatys traukos objektus. Kaip jau minėjau, šiemet turime pastatyti sporto kompleksą, pabaigti Kurhauzo restauraciją, pradėti Koncertų salės rekonstrukciją,
baigti tvarkyti gatvių infrastruktūrą. Planų labai daug: baigiamos buvusio Reabilitacijos
centro, esančio Vytauto gatvėje, detaliojo plano procedūros. Šio pastato vietoje turėtų
atsirasti kompleksas su mineralinio vandens panaudojimu. Ieškome investuotojų, Palangoje norinčių pastatyti baseinų kompleksą. Teritorijų, kur galėtų būti statomi įvairūs
miestui reikalingi objektai, yra ir daugiau.
Noriu padėkoti visiems už palaikymą ir pasitikėjimą – jį tikrai jaučiu bendraudamas su palangiškiais. Šis pasitikėjimas man kaip miesto vadovui suteikia naujų jėgų ir
užsispyrimo siekti iškeltų tikslų. Savivaldybės ir mano kabineto durys visada atviros
palangiškiams – esate laukiami. Mes visada įsiklausysime į jūsų problemas ir stengsimės padėti.

Palangos savivaldybei priklausančios Kurhauzo dalies prikėlimas naujam gyvenimui
yra itin reikšmingas įvykis ne tik kurortui. Paskelbtoje reikšmingiausio 2012 m. kultūros
įvykio apklausoje šį kurorto simbolio atgimimą kaip svarbiausią išskyrė kas penktas
(26 proc.) iš 3560 apklausoje dalyvavusių šalies gyventojų.
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PASKELBTI KLAIPĖDOS KRAŠTO METAI
Viktorija LIAUŠKAITĖ

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dienos citata: „Šiandien neįmanoma įsivaizduoti Lietuvos be jūros.
Prieš 90 metų sukilimo organizatorių pastangomis Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą ir vėl tapo jūrine valstybe. Šiandien Klaipėda – tai ne tik Lietuvos langas į Vakarus, bet ir mūsų šalies
energetinio savarankiškumo simbolis. Be Klaipėdos krašto neabejotinai būtume kur kas mažesnė ir politiškai, ekonomiškai bei
kultūriškai silpnesnė valstybė.“
Sausio 14 d. Seime pristatyta Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimo 90-osioms metinėms paminėti skirta
paroda „Kova dėl Klaipėdos – įvykiai ir žmonės“. Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad šiais metais minimas Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos krašto susijungimas, įvykęs prieš 90 metų ir
turėjęs ypatingos reikšmės mūsų valstybei, paskelbė 2013 metus
Klaipėdos krašto metais. Minėjime dalyvavo Seimo Pirmininkas
Vydas Gedvilas, Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, Šilutės
rajono merė Daiva Žebelienė, Seimo nariai, Klaipėdos regiono
savivaldybių vadovai ir atstovai, kiti garbūs svečiai.
Parodą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininkas V. Gedvilas. Jis pažymėjo, kad Klaipėdos kraštas šiandien yra labai
svarbi Lietuvos dalis. „Džiaugiuosi, kad Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, miesto savivaldybės darbuotojai parodė gražią
iniciatyvą minint šią visai Lietuvai svarbią istorinę datą. Sveikinu visus lietuvius, o ypač Klaipėdos krašto gyventojus, šios
iškilios sukakties proga. Per visus tuos 90 metų Klaipėda augo ir
gražėjo. Ir toliau nuoširdžiai linkiu jūsų unikaliam kraštui klestėti, kurti savo kultūrą ir ateitį“, – kalbėjo Seimo Pirmininkas.

Klaipėdos meras V. Grubliauskas pasidžiaugė, kad ši diena
pagaliau sulaukė deramo dėmesio ne tik Klaipėdos krašte, bet ir
čia, Lietuvos Seime. Meras priminė, kad šia proga vyks gausybė
įvairių konferencijų, susitikimų su Klaipėdos krašto tyrinėtojais,
istorikais.
Šilutės rajono merė Daiva Žebelienė įteikė dovaną vienai iš
šio renginio iniciatorių Seimo narei Irenai Šiaulienei (nuotr. dešinėje) ir priminė, kad Mažosios Lietuvos sostinė Šilutė, viena
aktyviausių minėjimo sumanytojų, taip pat kviečia į renginius
„Viena giminė, viena kalba, viena žemė“.
Pagėgių meras Virginijus Komskis sakė, kad renginių ciklas
„Vardan vienos Lietuvos“, skirtas šiai datai paminėti, prasidės
iškilmingu Mažosios Lietuvos vėliavos pakėlimu prie savivaldybės ir vyks ištisus metus.
Parodos pristatymą Seime surengė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Šilutės rajono savivaldybė. Ekspoziciją parengė
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ir Klaipėdos universiteto
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. Parodoje
atsispindi reikšmingiausi įvykiai, prasidėję Pirmojo pasaulinio
karo pabaigoje, kai Klaipėdos kraštas buvo atiduotas valdyti
prancūzams, ir baigęsi 1923 metų Klaipėdos krašto prijungimu
prie Lietuvos. Parodą sudaro apie 150 eksponatų. Organizatoriai
sakė, kad šią kilnojamąją parodą gali užsisakyti ir kitos Lietuvos
savivaldybės.
Renginyje koncertavo Klaipėdos miesto savivaldybės Etnokultūros centro folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“ ir „Kuršiukai“, Šilutės kamerinio dramos teatro aktoriai, Vidaus reikalų
ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras.

Klaipėda – nesenstanti ir versli
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 90-mečio proga Lietuvos statistikos departamentas parengė pranešimą apie Klaipėdos miestą ir apskritį.
• 1925 m. gyventojų surašymo Klaipėdos krašte duomenimis, Klaipėdos mieste buvo 35 tūkst. 845 gyventojai.
Iš jų beveik du trečdalius sudarė vokiečiai, vienas trečdalis – lietuvių, o apie 4 tūkst. – kitų tautybių gyventojų.
2013-ųjų pradžioje uostamiestyje gyveno 160 tūkst. gyventojų. Tai trečiasis pagal dydį šalies miestas po Vilniaus
ir Kauno. Didžiąją (62 proc.) uostamiesčio gyventojų dalį sudaro darbingo amžiaus žmonės, 16 proc. – vaikai , 22
proc. – pensinio amžiaus žmonės.
• 2012 m. Klaipėdoje gimė 2 tūkst. naujagimių. Kartu su Vilniumi tai vieninteliai didieji Lietuvos miestai, kuriuose daugiau
žmonių gimsta nei miršta.
• Klaipėdoje yra 49 bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi 20 tūkst. mokinių. Yra penkios kolegijos ir du
universitetai. Iš viso Klaipėdoje studijuoja 15 tūkst. studentų.
• Klaipėdoje yra 422 apdirbamosios gamybos įmonės, 500 – statybos, 1329 – didmeninės ir mažmeninės prekybos, 781 – transporto ir saugojimo, 218 – apgyvendinimo ir maitinimo įmonių.
• Klaipėdoje yra vienintelis Lietuvos prekybos uostas. 2011 m. jame buvo perkrauta 36 mln. 594 tūkst. tonų krovinių. 2013 m. pradžioje Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruota 110 laivų: 49 prekiniai, 44 žvejybiniai,
12 vilkikų, 5 specialiosios paskirties.
• Klaipėdos apskrityje – mažiausias nedarbo lygis, kuris 2011 m. siekė 12,8 proc. (šalies vidurkis – 15,4).
• Klaipėdos apskrityje 2011 m. buvo sukurta 12,1 proc. šalies bendrojo vidaus produkto.
• 2010 m. liepos 1 d. panaikinta apskrities administracija, jos funkcijos perduotos savivaldybėms ir ministerijoms, o pati apskritis liko kaip teritorinis vienetas. Klaipėdos apskrities teritorijoje yra septynios savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos, Šilutės, Palangos, Skuodo rajonų ir Neringos.

