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LAZDIJŲ RAJONE RAMYBĖ
IR GROŽIS NEMOKAMI

Jurgis AMBRAZAS

Rašoma, kad 1560 m. Lietuvos didžiajam kunigaikščiui
Žygimantui Augustui paskyrus sklypą Lazdijai ėmė kurtis
trijų kelių sankirtoje. Miestas, kurio herbas – raudoname
lauke virš trijų raktų rymantis briedis, plėtojosi jotvingių
žemėje. Paplitęs supratimas, kad jotvingis – tas, kuris vingiais joja. Lazdijų vizitinė kortelė – šįmet atidarytas hipodromas, kuriame galima ir vingiais, ir tiesiai jodinėti – nelygu, kokios varžybos rengiamos.

NET LENKIJOJE TOKIO NĖRA

Turizmo infrastruktūra, poilsiavietėmis, kaimo turizmo sodybomis
garsėjančios Lazdijų savivaldybės meras Artūras Margelis apie hipodromą sako: „Mūsų tikslas – pritraukti kuo daugiau turistų.“
Pirmosioms po rekonstrukcijos varžyboms juostelė buvo perkirpta
šįmet vasario 16-ąją. „Paminėjome nepriklausomos Lietuvos 95-metį“,
– sako meras. Nuo 2009-ųjų vykdomas projektas galutinai bus baigtas
kitąmet. Hipodromas modernizuotas maždaug už 4 mln. Lt Europos Sąjungos paramos. Lazdijų savivaldybės indėlis – apie 420 tūkst. Lt.
Lazdijų ir Širvintų hipodromai – du objektai, kurie atitinka Europos
žirgų sporto standartus. „Lenkijoje nėra tokio hipodromo“, – sako Lazdijų meras apie miesto pasididžiavimą.
Hipodrome įrengta dengta 500 vietų žiūrovų tribūna, sportininkų poilsiui skirtos patalpos, teisėjų bokštelis, žirgų laikymo,
išlaipinimo vietos, pagalbinės patalpos ir žirgų bėgimo takas su
varžybų aikštele.
Atvykstantieji „plieno žirgais“ galės statyti automobilius 6 tūkst.
kvadratinių metrų aikštelėje. Greta jos – plotai tiems, kurie atvažiuoja
nameliuose ant ratų.

Lazdijų pasididžiavimas – atnaujintas hipodromas, kuriam valdyti
ieškoma koncesininko.
Aldo Liaukaus nuotr.
„Tai yra verslas“, – sako meras A. Margelis ir primena, kad Seimas
dar nepriėmė statymų įstatymo, reglamentuojančio lažybas lenktynių
metu. „Kokios lenktynės be lažybų?“ – šypsosi meras.

GYVOSIOS ISTORIJOS TAKAI

Rajono savivaldybės įgyvendintą turizmo infrastruktūros plėtros
projektą vainikavo Lazdijuose ir Veisiejuose įrengti dviračių ir pėsčiųjų
takai. Jais keliaujant galima aplankyti šalia takų įsikūrusius objektus:
Laisvės kovų muziejų, Lazdijų Šv. Onos bažnyčią, Nepriklausomybės
paminklą, Lazdijų krašto muziejų. Tarp lankytinų vietų Lazdijuose
– Motiejaus Gustaičio kapas, jo memorialinis muziejus. Motiejus Gustaitis (1870–1927) – Romos katalikų dvasininkas, kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas, vienas pirmųjų poetų
simbolistų.
Veisiejuose takai atves prie skulptūrų parko „Vaikystės sodas“, Veisiejų miestelio istorinio centro, Veisiejų dvaro parko, Liepų alėjos, esperanto kalbos kūrėjo Liudviko Lazario Zamenhofo biusto, Veisiejų krašto
muziejų, vargonininko ir chorvedžio Juozo Neimonto kapo ir paminklo, Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčios ir garsiojo grojančio šviesos fontano.
L. Zamenhofas (1859–1917), baigęs medicinos mokslus Varšuvoje, nuo
1885-ųjų apie vienus metus praleido Veisiejuose, kur gyveno jo sesuo.
Čia jis iš esmės baigė kurti esperanto kalbą.
Kapčiamiesčio senosiose kapinėse palaidota 1831 metų sukilimo
dalyvė Emilija Pliaterytė. Rusijos kariuomenei įveikus sukilėlius, kovotojai traukėsi į Lenkiją. Kelyje Emilija Pliaterytė susirgo ir mirė ją priglaudusio Justinavo dvaro savininko Ignaco Ablamovičiaus namuose.
Karžygė buvo slapta palaidota Kapčiamiesčio kapinėse.
Įdomus archeologijos paminklas – Vainežerio gynybiniai įtvirtinimai, vadinamoji Okopka. Net ir šiandien tyrinėtojai pateikia kelias jų atsiradimo versijas. Teigiama, kad Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas greičiausiai naudotas dvarininkų XVII–XVIII a., nes netoliese būta
Justinavo dvaro. Taip pat minima, kad gynybinis įtvirtinimas yra likęs

Minint nepriklausomos Lietuvos 95-metį pirmosioms po
rekonstrukcijos varžyboms atnaujintame hipodrome juostelę
perkirpo Lazdijų rajono meras Artūras Margelis (kairėje) ir
Ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis.
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nuo kariuomenės stovyklos įrengimo laikų, kai buvo kariaujama su švedais.
Informaciją apie turizmo galimybes tuose kraštuose teikia Janaslavo kaime
įsikūręs Lazdijų turizmo informacijos centras. Vien kaimo turizmo sodybų rajone yra apie 50.
Labai daug turistų čia atvyksta iš Lenkijos. Lazdijų rajonas ir Punsko
valsčius Lenkijoje – vienas turistinis regionas. Paklaustas apie įtampas, kurios kartais kyla tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių, Lazdijų savivaldybės
meras gūžčioja pečiais. „Mūsų santykiai labai geri“, – sako A. Margelis ir
vardija apie dešimtį Lenkijos savivaldybių, su kuriomis Lazdijai palaiko
ryšį.
Hipodromas ir visa turistinė infrastruktūra lūžta nuo svečių per kasmetinę
tradicinę „Pasienio fiestą“. Tarptautinė šventė vyksta birželio pradžioje. Šįmet
ji bus 10-oji. Svečius iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos patraukianti
fiesta pernai driekėsi per Lazdijus ir Veisiejus. Pramogų pasiūla apėmė gerą muziką, legendų inscenizacijas ir netgi žvejybos malonumus.

KULTŪROS IR DEMOKRATIJOS ŽIDINIAI

Masinė, etninė ir elitinė kultūra gražiai dera Lazdijų kultūros centro renginiuose. Greta anekdotų karalių pasirodymo ir velykinių renginių – Giedriaus
Kazimierėno tapybos paroda. Jo paveiksluose pavaizduoti svarbiausi Lietuvos
istorijos siužetai – Mindaugo karūnavimas, Žalgirio mūšis, kunigaikščio Algirdo žygiai ir pergalės, kiti svarbūs įvykiai. Balandžio pradžioje parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos
1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Rimantas Jarmalavičius. Jis pasakojo apie Lietuvos karių misiją Afganistane, Goro provincijoje.

Esperanto kalbos kūrėjo Liudviko Lazario Zamenhofo
biustas Veisiejų parke.
giau nei 20 Lazdijų rajono vyresniųjų klasių moksleivių dalyvavo Mokomojo Europos Parlamento sesijoje Lazdijų rajono
savivaldybės posėdžių salėje. Su moksleiviais bendravo meras
A. Margelis, rajono savivaldybės pareigūnai, tarybos nariai.

ŽEMĖS DRAUGAI

Elektroninės demokratijos patogumais besinaudojantys lazdijiečiai nepamiršta žemės, kuria vaikšto. Kovo pabaigoje jie
dalyvavo pasaulinėje akcijoje „Žemės valanda“ – išjungė visus
gyvybiškai nebūtinus elektros šaltinius, užgesino šviesas, taip
leisdami mūsų planetai Žemei nors trumpai atsikvėpti. Akcijos
dalyviai, Jaunimo centro ir Lazdijų rajono savivaldybės atstovai užtemusioje Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje iš žvakių
sudėliojo Žemės rutulį.
Lazdijų rajono savivaldybės meras rimtai samprotauja: „Kai
kas sako, kad nereikalingi draustiniai, saugomos vietos. O kai jų
nebeliks, sakys, kad reikia. Užsienyje yra vietų, kur mokama už
tylą. Mes galime tylos pasiūlyti – kol kas nemokamai.“

Kultūros ministerija geriausiu 2012 metų kultūros centru pripažino
Lazdijų kultūros centrą.
Iš puikiai sutvarkyto centro tinklalapio sužinome, kad Kultūros ministerija,
įvertinusi šalies kultūros centrų pastarųjų penkerių metų veiklą, geriausiu 2012
metų kultūros centru pripažino kaip tik Lazdijų kultūros centrą.
Savivaldybė siekia, kad meninis lavinimas būtų kuo prieinamesnis. Savivaldybės taryba pernai gruodį visiškai atleido nuo 34 Lt mėnesio mokesčio neįgalius ir socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikus. Mokestis perpus sumažintas
vaikams iš šeimų, kurios augina tris ir daugiau vaikų.
Vienas iš Lazdijų savivaldybės pasiekimų – iš esmės ES lėšomis įgyvendintas elektroninės demokratijos (e. demokratijos) projektas, kainavęs arti 200
tūkst. Lt. Projektas leido įdiegti interaktyvias paslaugas ir savivaldybės darbo
viešinimo priemones. Atnaujintame Lazdijų rajono savivaldybės interneto puslapyje sukurtos ir įdiegtos trys interaktyvios paslaugos: elektroniniai prašymai,
elektroninė teisėkūra ir elektroniniai posėdžiai. Įsigyta elektroninio balsavimo
sistemos įranga, sukurta posėdžių valdymo sistema. Naujosios galimybės prieinamos ir neįgaliesiems.
Elektroniniai vėjai žadina jaunimo pilietiškumą. Balandžio pradžioje dau-

Lazdijų savivaldybė yra pelniusi net tris Auksines
krivūles: Už alternatyvios veiklos plėtrą kaime, Šviesiausios
Lietuvoje savivaldybės ir Už tarptautinių ryšių plėtojimą
kultūros, paveldosaugos ir turizmo srityse, regiono vystymą
ir lietuvybės puoselėjimą.

Šįmet jubiliejinė, 10-oji tarptautinė šventė „Pasienio fiesta“ vyks
birželio pradžioje.
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aktualijos

MINISTRO VIZITAI MOLĖTUOSE IR IGNALINOJE
„TVARKOS RANKĄ PAJUSITE“

Taip pažadėjo Molėtų ligoninėje lankęsis sveikatos apsaugos
ministras Vytenis Povilas Andriukaitis (nuotr.) sveikatos apsaugos sistemos problemas aptardamas su rajono meru Stasiu
Žviniu ir rajono medicinos įstaigų vadovais. Ministras trumpai
pristatė jau susistemintą informaciją, kuri sukaupta po įvykusių
net kelių šimtų įvairiausių susitikimų su medikais, ir pabrėžė,
kad įžiūri didžiulių bėdų galiojančiuose teisės aktuose, kuriuos
reikia keisti. „Norime į Parlamentą išeiti su dar kietesniais ir
labiau pagrįstais argumentais. Po argumentuotų apibendrinimų
siūlysime ir atmestųjų įstatymų pataisas, kurios, mano nuomone,
sukels dar didesnę bangą įvairių dalykų“, – sakė V. P. Andriukaitis. Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje daug painiavos su privačios ir valstybinės medicinos įstaigų teikiamomis
paslaugomis. Rajono medicinos įstaigų vadovai trumpai papasakojo apie medicinos įstaigų veiklą, supažindino su statistika,
išdėstė savo samprotavimus dėl ydingo įstaigų finansavimo,
atsakė į ministro pateiktus klausimus.
Vėliau ligoninės aktų salėje sveikatos apsaugos ministras
susitiko su ligoninės, Šeimos sveikatos centro, Greitosios medicinos pagalbos ir Pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojais, rajono žurnalistais. Susirinkusiesiems ministras paaiškino,
kad norą apsilankyti Molėtų ligoninėje paskatino ir prieš tai buvę
susitikimai bei dalykiški pokalbiai su rajono meru S. Žviniu
ir ligoninės direktore Laimute Daukiene dėl Molėtų ligoninės
kompleksinio sutvarkymo, kuris yra būtinas norint užtikrinti
vienodas pacientų gydymo sąlygas, ligonių srautų reguliavimą
ir visiškai išnaudoti ligoninėje turimą infrastruktūrą. Toliau ministras kalbėjo apie klaikią medikų atlyginimų disproporciją ir
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pabrėžė, kad sveikatos apsaugos sistemą vertėtų reformuoti iš
esmės ir susigrąžinti nemažai dalykų, kurie veikė anksčiau.
Į pareikštus medikų nuogąstavimus apie galimą mažųjų
(rajoninių) ligoninių uždarymą ministras atsakė aiškiai: „Taip
tikrai nebus!“ Po susitikimo su rajono medikų bendruomene
ministras lankėsi visuose Molėtų ligoninės skyriuose, išklausė
ligoninės pacientų ir personalo lūkesčius, taip pat susipažino su
kitomis rajono medicinos įstaigomis.

SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMA... pRAgaištinga
Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis
Ignalinoje susitiko su rajono ligoninės, Sveikatos centro darbuotojais ir gyventojais. Susitikimuose dalyvavo ir savivaldybės
vadovai.
Ignalinos rajono ligoninėje ministras pasisveikino su buvusiais
kolegomis. Čia beveik dešimt metų dirbęs chirurgu, tą laikotarpį
jis prisimena kaip neįkainojamos patirties metus. Kaip ministras
minėjo, su įvairių medicinos įstaigų darbuotojais ir gyventojais
jis susitinka nuolat, ir šie susitikimai tik patvirtina, kad medicinos apsaugos sistema Lietuvoje yra ne tik sudėtinga, bet ir
pragaištinga. Susitikime aptarti sudėtingi viešojo ir privataus
sektorių santykiai, problemos pirminiame, antriniame ir tretiniame sveikatos apsaugos lygmenyse. V. P. Andriukaičio teigimu, į
tuos pačius Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pinigus (4 milijardus 100 tūkst. Lt) nuolat daugėja paraiškovų. Vien
pastaraisiais mėnesiais įsteigtos 66 privačios medicinos įstaigos.
Pasak ministro, didžiausios blogybės – tai sveikatos apsaugos
sistemoje įsigalėjusi šešėlinė ekonomika, vadybos nebuvimas,
finansinių srautų nevaldomumas, didžiulės atlyginimų disproporcijos. Kalbėdamas apie Ignalinos rajono sveikatos įstaigas,
ministras sakė, kad yra nenormalu, kad tokioje mažoje terito-
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rijoje yra net trys juridiniai vienetai, trys registratūros, dvi laboratorijos.
Buvo minėta, kad pasienio rajonuose paslaugos ypač tolsta
nuo gyventojų, o štai didžiosios šalies ligoninės perkrautos.
Visos ligoninės, ministro nuomone, turėtų būti sujungtos
į klasterinį tinklą, kad būtų galima reguliuoti lovų skaičių,
išvengti perkrovimų ir nepalikti tuščių pastatų. Ignalinos rajono
ligoninėje, ministro nuomone, visiškai galėtų būti išplėstos reabilitacijos paslaugos.
Savo nuomonę apie dabartinę padėtį ir artimiausius planus
ministras išdėstė ir apsilankęs Ignalinos sveikatos centre. Jis
minėjo, kad būtina sureguliuoti teisės aktus ir užtikrinti vienodus
reikalavimus viešajam ir privačiam sektoriams, savivaldybėms
užtikrinti teisę į teritorinius plėtros planus, pirminių sveikatos
priežiūros įstaigų išdėstymą ir kt.
Susitikimas su gyventojais įvyko Ignalinos miesto seniūnijos
salėje. Ministras aptarė svarbiausias problemas, atsakė į
gyventojų klausimus, diskutavo dėl savivaldos teisių, Ignalinos
ligoninės ateities, minėjo, kad su rajono meru Broniu Rope ne
kartą diskutuota galimybė išplėsti čia reabilitacijos ir ypač sanatorinio gydymo paslaugas.
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ŽVILGSNIS
APIE VIDUTINĘ
SAVIVALDYBĘ IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Iš Ukmergės rajono mero
Algirdo Kopūsto veiklos ataskaitos

Po 2012 m. vasarį įvykusių savivaldos
rinkimų praėjo dveji metai. Tiek pat laiko
dirba ir mūsų išrinkta 25 narių taryba.
Visada maniau ir manau, kad išrinktoji vietos valdžia privalo dalykiškai, šeimininkiškai
tvarkyti rajono gyvenimą ir nedaryti dirbtinių
kliūčių. Tačiau dabartinis politinis gyvenimas
rajone rodo ką kita – galima daryti prielaidą,
kad kartais svarbiau ne bendras darbas, o politinės ambicijos, ne pozityvus požiūris, o neargumentuotas neigimas ir nepritarimas, ne
reikalų sprendimas, kompromisų ieškojimas,
o bandymas sukelti destrukciją. Tai liudija
2012 m. pareikštos interpeliacijos merui ir
mero pavaduotojui. Šiandieninė padėtis liudija tą patį, o tokioje aplinkoje nėra lengva
organizuoti darbą ir eiti pirmyn.
Daugiausia diskusijų ir nesutarimų kėlė
Kontrolės komitetas. Pozicija ir opozicija
nerado bendros kalbos dėl komiteto pirmininko kandidatūros, ir tai atsiliepė komiteto
veiklai.
Išskirtinis Etikos komisijos dėmesys buvo
skirtas mano asmeniui: 2011, 2012, 2013 metais komisijos nariai svarstė mano kaip politiko
gyvenimo ir interesų peripetijas. Prisipažįstu,
kad esu ne šventasis ir ne visada pavyksta būti
nepriekaištingam. Tačiau manau, kad, kaip ir
kiekvienas Lietuvos pilietis, turiu galimybę teisinėmis priemonėmis ginti savo nuomonę. Šia
teise pasinaudojau. Gerbiu ir vykdau teismo
sprendimą. Ir nuoširdžiai atsiprašau, kad nepateisinau visų lūkesčių.
Tarybos posėdžiai buvo vieši, rajono gyventojai apie posėdžių sušaukimo laiką ir
vietą informuojami per vietinę žiniasklaidą
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ir savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojams sudaryta galimybė, prisijungus per elektroninių
paslaugų sistemą, išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų projektų ir taip daryti įtaką politiniams
sprendimams. Per 2012 metus įvyko 21 tarybos posėdis. Be kitų svarbių klausimų, juose buvo svarstomi ir opozicijos pateikti nepasitikėjimo meru ir mero pavaduotoju klausimai.
Mūsų darbo organizavimo naujovė – išvažiuojamieji savivaldybės tarybos posėdžiai. Rajono
savivaldybės veiklos reglamente numatyta, kad kartą per ketvirtį rengiami išvažiuojamieji posėdžiai,
kuriuose svarstomi konkrečių seniūnijų konkretūs reikalai.
Rajono savivaldybės tarybos reglamente numatyta, kad prieš prasidedant kiekvienam tarybos
posėdžiui skiriamas laikas „Piliečio tribūnai“. Kiekvienas užsiregistravęs asmuo turi teisę tarti žodį
rūpimu klausimu. Piliečių tribūna – tai viena bendravimo su rajono bendruomene formų ir galimybė
gyventojams dalyvauti savivaldoje, teikti pasiūlymus, išdėstyti savo požiūrį ir ginti savo poziciją.
Piliečių tribūna pasinaudojo 18 piliečių.
Vietos savivaldos įstatymas numato mero kaip tarybos pirmininko ir jos darbo organizatoriaus
funkcijas. Tačiau didžiąją dalį mero darbo laiko atėmė ir atima bendri darbai su administracijos
vadovais. Sakyčiau, kad visiškai atskirti atstovaujamosios ir vykdomosios institucijų vadovų veiklos
ir neįmanoma, nes tik bendri sprendimai ir bendrų kelių ieškojimas duoda akivaizdžių rezultatų.
Verta plačiau aptarti pagrindinį 2012 m. nagrinėtą klausimą, kuris susijęs su Ukmergės šilumos
ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties nutraukimu.
2012 m. gegužės 8 d. Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama nutartimi nustatė, kad
Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. pagrįstai nutraukė Modernizavimo
sutartį dėl šilumos ūkių reorganizavimo ir renovacijos Ukmergės rajone.
Liepos 5 d. įvyko Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdis, kuriame nutarta
išduoti šilumos tiekimo licenciją uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“. Įmonė teisėtai
vykdo šilumos tiekimo veiklą Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje.
Vis dar išlieka problema dėl UAB „Miesto energija“ neleistinai imamo karšto vandens pardavimo mokesčio. Dažnai susidūrėme su klaidinančia informacija apie Ukmergės miesto šilumos ūkį ir
savivaldybės poziciją dėl „Miesto energijos“ teikiamų mokėjimo pranešimų už paslaugas – tai yra
karšto vandens pardavimo mokestį. Savivaldybės vadovai, reikšdami savo nuomonę šiuo klausimu,
ne kartą ragino gyventojus nemokėti šio mokesčio. Nutraukus sutartį „Miesto energijai“ neliko jokio teisinio pagrindo siųsti gyventojams pranešimus dėl karšto vandens pardavimo (skaitiklio) mokesčio, o gyventojams neliko jokio teisinio pagrindo už tai mokėti „Miesto energijai“. Savivaldybei
laimėjus civilinę bylą prieš „Miesto energiją“ dėl sutarties nutraukimo, karšto vandens pardavimo
(skaitiklio) mokestis tapo tik dar vienu tarpusavio, tai yra savivaldybės ir „Miesto energijos“, ginčo
objektu, į kurį jokiu būdu negali būti įtraukti gyventojai.
2012 m. buvo surengtas susitikimas su gyventojais, kurio metu, pasikvietus atitinkamus specialistus, gyventojams buvo aiškinta susidariusi padėtis, jų teisės ir pareigos. Pateikta informacija, kur
gyventojai gali kreiptis ir sulaukti reikiamos pagalbos. Jau prasidėjo teisminiai ginčai su „Miesto
energija“ dėl žalos atlyginimo. Kai kurių tarybos narių nepasitenkinimą kelia nemažos teismų išlaidos. Tačiau visi turime suprasti, kad sutarties su privačiais šilumos tiekėjais nutraukimas buvo
tik pirmas žingsnis, kad vien savivaldybės specialistų jėgomis, be advokatų ir šilumos ekspertų pagalbos, sunku kovoti prieš bendrovę, kuri turi galimybę samdyti keletą advokatų ir skirti milijonines
lėšas prieš savivaldybę. Vieną kartą priėmę sprendimą nutraukti mums nepalankią sutartį, turėtume
sutelkti jėgas tolesniems žingsniams. Teismų maratonas, ko gero, dar tik įpusėjo, ir turime ne tik tai
suprasti, bet ir kiekvieną dieną jiems ruoštis visi – tiek administracijos specialistai, tiek politikai.
2012 m., kaip ir kasmet, žurnalas „Veidas“ skelbė savivaldybių reitingus. Ukmergės savivaldybė
iš 60-ies Lietuvos savivaldybių užėmė 34 vietą. Taigi esame vidutiniokai.
Siekiant geriau organizuoti savivaldybės administracijos darbą 2012 m. buvo pakeista administracijos struktūra, perskirstytos funkcijos, darbuotojų pareigybės. Tikiu, kad pertvarkymas turėjo
tikslą pasiekti geresnių veiklos rezultatų. Ar to pasiekėme? Tiek dirbusios grupės nariai, tiek vadovai, tiek tarybos nariai turėtume po kiek laiko grįžtelėti atgal ir įvertinti, ar tikslas tikrai pasiektas.
Nepaisant politinių peripetijų ir tikrai žodžiais sunkiai nusakomos sudėtingos visus 2012-uosius
metus lydėjusios ir dabartinės padėties, rajone vyksta normalus gyvenimas – dirba ugdymo įstaigos,
išvežamos šiukšlės, renkami mokesčiai, prižiūrimos gatvės ir rajono keliai, teikiama parama socialiai remtiniems asmenims, rūpinamasi vaikais, priimami ir konsultuojami rajono žmonės.
Iš prigimties esu taikus žmogus, ir man nesuprantami ultimatumai, kategoriški nusistatymai. Visus mus išrinko Ukmergės žmonės, tikėdamiesi konstruktyvaus darbo rajono labui. Juk prisiekdami
visi pasižadėjome dirbti Ukmergei.
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