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„Auksinės krivūlės“ 2013

Vietos savivaldos dienos proga savivaldybėms ir labiausiai nusipelniusiems darbuotojams
aštuntą kartą įteikta 15 „Auksinės krivūlės riterio“ ir du „Auksinių krivūlių riterio“ apdovanojimai ________ 4–6 p.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Druskininkų meras Ričardas Malinauskas (dešinėje) „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimus
įteikė Raseinių rajono tarybos narei Onai Babonienei ir Kauno rajono savivaldybės pirmajam mero pavaduotojui Petrui Mikelioniui – žmonėms, savo darbais ypač nusipelniusiems Lietuvos vietos savivaldai ir jos stiprinimui

Skalūnų dujų paieškoms Jurbarko rajone nepritarta

Romo Gurklio nuotr.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba neleido Vyriausybei naudoti skalūnų dujų išteklius Šilutės–Tauragės
plote, kuris apima nemažą dalį Jurbarko rajono ir net dalį miesto_ ____________________________ 7 p.

Vietos savivaldos diena savivaldybėse

Savo profesinę šventę minėję savivaldybių vadovai ir darbuotojai daugumoje miestų valdžios vairą
atidavė į jaunimo rankas _ _________________________________________________ 14–15 p.

„Auksinės krivŪlės“ 2013

„Auksinės krivūlės“ 2013
Švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną, aštuntą kartą įteikti „Auksinės krivūlės“ apdovanojimai. Lietuvos savivaldybių asociacija
tokį renginį organizuoja siekdama pagerbti labiausiai įvairiose srityse nusipelniusias Lietuvos savivaldybes. Iškilminga laureatų apdovanojimo ceremonija vyko Nacionaliniame operos ir baleto teatre spalio 11 d. Šventėje skambėjo Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimas, kuriame yra ir tokios eilutės: „Savivaldybių tarybų narius kviečiu nepamiršti svarbiausios jums patikėtos misijos
– tarnauti ir atstovauti visiems žmonėms. Ne tik jus iškėlusiems, rėmusiems ir už jus balsavusiems, bet visiems. Tik sąžiningas ir nuoširdus
darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu ir naujomis galimybėmis… Nors esame nedidelė šalis, galime džiaugtis savo krašto ir jo regionų
savitumu. Vieni išsiskiria unikalia istorija ir kraštovaizdžiu, kiti – gamta ir jos gėrybėmis, kultūra ir paveldu. Tad puoselėkime kartu savo
kraštą, kalbą ir tradicijas. Gerbkime vieni kitus, branginkime tai, ką turime, kurkime darbščią, pažangią ir kultūringą Lietuvą.“
Šiais metais visų 14 ministerijų vadovai paskelbė savo „Auksinės krivūlės“ laureatę – tam tikroje srityje labiausiai pasižymėjusią savivaldybę – ir įteikė apdovanojimą. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje taip pat įsteigė dar vieną nominaciją – „Aktyvi bendruomenė
– stipri Europa“.
„Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimai buvo įteikti Raseinių rajono tarybos narei Onai Babonienei ir Kauno rajono savivaldybės
pirmajam mero pavaduotojui Petrui Mikelioniui – žmonėms, savo darbais ypač nusipelniusiems Lietuvos vietos savivaldai ir jos stiprinimui.
Išdalijus apdovanojimus į sceną buvo pakviesti LSA direktorė Roma Žakaitienė ir LSA prezidentas Ričardas Malinauskas. LSA administracija visų vietos valdžiai atstovaujančių žmonių vardu įteikė padėkas už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai bei stiprinimui,
prisidedant prie to, kad vietos savivalda taptų stipresnė, veiksmingesnė ir artimesnė kiekvienam žmogui.

„Auksinės krivūlės“ 2013 apdovanojimai įteikti laureatams:
Kaišiadorių rajono savivaldybei ir jos merui Romualdui
Urmilevičiui – „Už svarų indėlį plėtojant visuomenės sveikatos
priežiūrą ir teisingą supratimą, kad „Sveikas žmogus – sveika
visuomenė“. Steigėja Sveikatos apsaugos ministerija.

Varėnos rajono savivaldybei ir jos merui savivaldos riteriui
Vidui Mikalauskui – „Už geriausius rezultatus įgyvendinant regioninius projektus“. Steigėja Vidaus reikalų ministerija.



Klaipėdos rajono savivaldybei ir jos merui Vaclovui Dačkauskui
– „Už nuteistųjų socialinės integracijos ir socialinės atskirties
mažinimo iniciatyvas“. Steigėja Teisingumo ministerija.

Šakių rajono savivaldybei ir jos merui Juozui Bertašiui
įteiktas „Savivaldybės – kultūros puoselėtojos“ apdovanojimas. Steigėja Kultūros ministerija.

2013 10 17 Savivaldybių žinios

„Auksinės krivŪlės“ 2013

Raseinių rajono savivaldybei ir jos merui Algimantui Mieliniui – „Už kaimo bendruomenių iniciatyvų skatinimą“. Steigėja
Žemės ūkio ministerija.

Kauno rajono savivaldybei ir jos merui Valerijui Makūnui
– „Už ryšių su užsienyje gyvenančiais kraštiečiais stiprinimą“.
Steigėja Užsienio reikalų ministerija.

Molėtų rajono savivaldybei ir jos merui Stasiui Žviniui
– „Už išskirtinį rūpestį rajono gamtinių vertybių apsauga, turizmo infrastruktūros plėtojimu ir tobulinimu“. Steigėja Aplinkos ministerija.
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Utenos rajono savivaldybei ir jos mero pavaduotojui Vidmantui Valinčiui – „Už geriausiai tvarkomą šilumos ūkį“. Steigėja
Energetikos ministerija.

Klaipėdos miesto savivaldybei ir jos merui Vytautui
Grubliauskui – „Už ilgalaikį bendradarbiavimą“. Steigėja Krašto
apsaugos ministerija.

Švenčionių rajono savivaldybei ir jos mero pavaduotojai
Rajai Krupeninai – „Už jaunimo užimtumo skatinimą“. Steigėja
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.



„Auksinės krivūlės“ 2013

Palangos miesto savivaldybei ir jos merui Šarūnui Vaitkui
– „Už veiksmingą žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimą siekiant ugdymo kokybės“. Steigėja Švietimo ir mokslo
ministerija.

Alytaus miesto savivaldybei ir jos merui
Jurgiui Krasnickui – „Už svarų indėlį kelių
plėtrai ir priežiūrai“. Steigėja Susisiekimo
ministerija.

Birštono savivaldybei ir jos merei Nijolei Dirginčienei – „Už
įgyvendintus turizmo projektus“. Steigėja Ūkio ministerija.

Kalvarijos savivaldybei ir jos mero pavaduotojui Antanui Burinskui – „Aktyvi
bendruomenė – stipri Europa“. Steigėja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Elektrėnų savivaldybei ir jos merui Kęstučiui Vaitukaičiui – „Už racionalų ES investicijų ir biudžeto lėšų valdymą“. Steigėja
Finansų ministerija.
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supažindiname

(Tęsinys. Pradžia Nr. 27(660)
Lietuvos savivaldybių
etikos komisijos –
prieš korupcijos užuomazgas
Algirdas ASTRAUSKAS,
Dalia PAULAUSKAITĖ

Savivaldybių etikos komisijų tyrimai
pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą

Valstybės politikų elgesio kodeksu siekiama didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių institucijomis, skatinti
valstybės politikų ir kandidatų atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.
Savivaldybių etikos komisijos (SEK) tyrimą pagal Valstybės
politikų elgesio kodeksą gali pradėti gavusios asmens skundą ar
visuomenės informavimo priemonėms paskelbus pagrįstą informaciją apie savivaldybės tarybos nario padarytą pažeidimą.
Politiko elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų
nuo nurodyto pagrindo atsiradimo. SEK tiria galimus pažeidimus,
jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne
vėliau kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas politiko laikino nedarbingumo, atostogų ir tarnybinių
komandiruočių laikas. Prireikus SEK gali pratęsti tyrimo terminą,
bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiais. Atlikdamos tyrimą SEK turi
teisę apklausti politiką, kurio elgesys tiriamas, bei kitus susijusius
asmenis; apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti jo žinomą informaciją apie savivaldybės tarybos nario galimai padarytą pažeidimą;
nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų
kopijas bei kitą tyrimui reikalingą informaciją; prireikus vykti į įvykio vietą; pasitelkti specialistus.
Politikas, kurio elgesys tiriamas, turi teisę teikti paaiškinimus,
prašymus ir įrodymus; baigus tyrimą – susipažinti su surinkta medžiaga; dalyvauti etikos komisijos posėdžiuose.
SEK pagal šį kodeksą priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Pakartotiniai skundai apie galimą politiko padarytą
pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde
yra nurodomos naujos aplinkybės.
Po kiekvieno SEK posėdžio parengiamas pranešimas visuome-

nės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik šios komisijos pirmininkas ar įgaliotas jos narys.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iš esmės nesikiša
į SEK veiklą pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą, tačiau vietos
politikų prašymu ar savo iniciatyva teikia metodinę pagalbą dėl
šio kodekso nuostatų įgyvendinimo. Jeigu VTEK gauna duomenų
apie tai, kad konkretus savivaldybės tarybos narys padarė pažeidimą, ji perduoda šią informaciją tirti atitinkamos savivaldybės
vadovams arba SEK. Tyrimai dažniausiai atliekami pagal skundus,
kad politikai nelankė savivaldybės tarybos posėdžių, įžeidė vieni
kitus netinkamais žodžiais, nekultūringu elgesiu, pasirodydami
neblaivūs viešoje vietoje, sukėlė skandalą šeimoje ir pan.
Savivaldybių etikos komisijos, ištyrusios surinktą medžiagą
ir išklausiusios žodinių paaiškinimų, gali konstatuoti, kad svarstomas asmuo pažeidė (arba ne) nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus; apsiriboti svarstymu; rekomenduoti
svarstomam asmeniui suderinti savo elgesį ar veiklą su valstybės
politiko elgesio reikalavimais; rekomenduoti viešai atsiprašyti; įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms arba prokuratūrai.
SEK taip pat gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos politikas savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su
savo pareigomis ar institucija, kurioje eina pareigas, ir dėl to viešai
atsiprašė.
Apie atliktą tyrimą ir SEK priimtą sprendimą visada turi būti pranešama asmeniui, kuris pateikė skundą, ir politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas. Komisijų priimti sprendimai yra vieši, jie turi būti
skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, savivaldybės interneto tinklalapyje. Dažniausiai tokia informacija platinama
vietos spaudoje, radijuje, regioninių televizijų laidose.
2011 m. pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą SEK buvo atlikti 57 tyrimai, svarstyti 73 vietos politikai, iš jų keturi politikai po keletą kartų. 2012 m. SEK nusprendė, kad šeši vietos politikai pažeidė
Valstybės politikų elgesio kodeksą, devyni buvo išteisinti, dėl 33 asmenų apsiribota svarstymu komisijose. Pateikta 14 rekomendacijų:
svarstomiems asmenims pasiūlyta viešai atsiprašyti, savo elgesį derinti su šio kodekso nuostatomis. Iš viso pagal kodekso reikalavimus
apsvarstyti 62 savivaldybių tarybų nariai.

Pasirašyta kolektyvinė sutartis

Živilė Mockutė

Spalio 8 d. Ukmergės rajono savivaldybės meras Vydas Paknys ir Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Ukmergės rajono susivienijimo pirmininkas Arūnas Rimkus pasirašė Teritorinę
Ukmergės rajono savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinę
sutartį. Tokia sutartis – viena pirmųjų Lietuvoje.
Šia sutartimi siekiama sustiprinti socialinę partnerystę
tarp Ukmergės rajono savivaldybės, švietimo įstaigų vadovų ir
darbuotojų. Aktualiausiais švietimo klausimais nuolat vyksta
diskusijos tarp socialinių partnerių, tačiau kolektyvinės sutarties
pasirašymas įpareigotų tiek švietimo įstaigų steigėją, tiek mokyklų
vadovus, tiek darbuotojus glaudžiau bendradarbiauti.
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Vietos savivaldos diena
Telšiai 		

Danutė Popovič

organizacijų atstovus. „Veido“ žurnalo paskelbtame 2013 m.
savivaldybių reitinge Klaipėdos rajono savivaldybė užima pirmą
vietą tarp rajonų savivaldybių. Dabar Klaipėdos rajone yra daugiau kaip 50 tūkst. gyventojų, veikia 61 bendruomeninė organizacija, 15 jaunimo ir keturios aktyviai su jaunimu dirbančios
organizacijos, 33 neformalios jaunimo grupės, šešios moterų
organizacijos.

Kelmė

Minint Vietos savivaldos dieną Telšių rajono mokinių parlamento ir Telšių rajono savivaldybės iniciatyva pirmą kartą visas
27 tarybos narių vietas užėmė mokiniai. Posėdį pradėjęs meras Vytautas Kleiva perskaitė Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimą, taip pat informavo apie planuojamą įrengti irklavimo bazę Masčio ežere ir pastarosiomis dienomis ES menininkų
kuriamą filmą apie Telšius.
Pirmuoju darbotvarkės klausimu svarstyta rezoliucija „Dėl
Telšių miesto patrauklumo jaunimui“, patvirtinta daugumos
balsais. Meras pažadėjo, kad į ją bus atsižvelgta formuojant
savivaldybės 2014–2020 metų strateginį plėtros planą. Diskusijose mokiniai kiek ilgiau svarstė šaudyklos įrengimo Telšiuose,
informacinės sistemos apie mokyklinių autobusų tvarkaraščius,
jaunų gydytojų pritraukimo į miestą, elektroninio mokinio
pažymėjimo diegimo ir kitus klausimus.

Klaipėdos r.

Daiva Beliokaitė

Minint Vietos savivaldos dieną Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis apžvelgė svarbiausius rajono įvykius nuo
nepriklausomybės atkūrimo. „Kviečiu visus kurti šios šventės
tradicijas drauge ir padaryti šią dieną rajono bendruomenės
dalykiškumo, sąmoningumo ir pilietiškumo švente“, – kvietė
meras. Jis padėkojo rajono tarybos nariams, savivaldybės administracijai, seniūnijoms ir jų darbuotojams už kasdienį sąžiningą
darbą ir įteikė padėkos raštus savivaldai nusipelniusiems
žmonėms. 46-iems seniūnaičiams meras įteikė pažymėjimus ir
palinkėjo stiprybės dirbant Kelmės krašto žmonių gerovei.

Lazdijai

Klaipėdos rajono savivaldybėje lankėsi „Vaivorykštės“ gimnazijos, Dovilų ir Ketvergių pagrindinių mokyklų mokiniai, kurie susipažino su savivaldybės darbu ir įstaigomis. Juos priėmė
rajono meras Vaclovas Dačkauskas. Vėliau šventinio renginio
metu jis pasveikino Gargždų miesto garbės piliečius, tarybos
narius, savivaldybės darbuotojus, seniūnaičius, bendruomenių,
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Vaida Sutkienė

Neringa Milašiūtė

Vietos savivaldos dieną padirbėti savivaldybėje į Lazdijus
suvažiavo 34 jaunuoliai iš įvairių rajono mokyklų. Mokiniai pas2013 10 17 Savivaldybių žinios

savivaldybėse
klido po savivaldybės skyrius ir ten pavadavo jų darbuotojus. Rajono meras Artūras
Margelis nuoširdžiai nustebo, kai sužinojo, kad jo pareigas užims moteriškosios giminės
atstovė: Ieva Čėsnaitė – pirmoji mergina, kuri užėmė Lazdijų rajono savivaldybės mero
pareigas.

Birštonas

Rimantė Kurkauskaitė

kaip karštai dėl to ginčijosi ir kovojo ir
kaip susivienydavo vardan Lietuvos. Ilgametis rajono tarybos narys Valentinas
Beinoris juokavo, kad politikai ir mokiniai panašūs vienu aspektu – jie kažko
nepaskaito, neišmoksta, o pakviesti
atsakinėti (ar kalbėti) kalba daug, bet
pasako mažai. Politikas priminė, kad
vietos savivalda gali spręsti ne tiek daug
klausimų, daugumą esminių dalykų vis
dėlto sprendžia Vyriausybė ir Seimas.
Jaunuomenė pasiūlė motyvuoti
kupiškėnus žymių miestelėnų fotografijas
ir citatas iškabinant ant savivaldybės pastato, o meras ir tarybos nariai šiai idėjai
pritarė – tokia galimybė bus aptarta su
specialistais.

Šilutė

Savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės iniciatyva Birštone jau kelerius metus iš eilės
Vietos savivaldos dienos proga rengiama atvirų durų diena gimnazijos vyresnių klasių
moksleiviams. Šiemet iškilmingame tarybos posėdyje merė ne tik dėkojo kolegoms „už
prasmingus darbus, aktyvumą, pilietiškumą ir savo misijos suvokimą“. Ji kvietė visus
tapti pavyzdžiu jaunimui siekti užsibrėžtų tikslų, vadovautis demokratijos principais,
būti tikrais valstybės piliečiais ir galbūt pasirinkti savivaldos tarnautojo darbą.
Bendroje tarybos narių ir gimnazistų diskusijoje moksleiviai domėjosi, kokios perspektyvos jaunimui gauti darbą Birštone, ar bus įsteigtas jaunimo laisvalaikio centras, ar
Birštonas netaps per daug urbanizuotas ir išlaikys savo autentiškumą. Atvirų durų dienos renginyje savivaldybėje dalyvavę gimnazistai teigė, kad jie kas kartą sužino kažką
naujo, jų nuomone, tokie renginiai skatina būti aktyviais piliečiais ir yra reikalingi.

Kupiškis

Miglė Savukaitė

Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis, minint Vietos savivaldos dieną, jau antrus
metus inicijavo jaunimo ir vietos valdžios atstovų susitikimą ir diskusiją „Kas mums
svarbu ir ką galime dėl to padaryti“, kurioje dalyvavo 14 mokyklų. Diskusijoje buvo keliami klausimai dėl Meno mokyklos plėtimosi ir automobilių stovėjimo aikštelės šalia
jos įkūrimo, kalbėta apie bendruomeniškumo ir pilietiškumo svarbą saugant aplinką
ir stabdant kelių „erelius“, taip pat apie galimybes mokytis netradicinių kalbų, apie
mokinių pavėžėjimo problemas ir kt.
Nepriklausomybės Akto signataras, ilgametis savivaldybės meras Leonas Apšega
pasakojo, kaip po nepriklausomybės atstatymo kūrėsi teisinė Lietuvos valstybė,
kaip tuometiniai Aukščiausiosios Tarybos deputatai atsakingai žiūrėjo į savo darbą,
kaip atkakliai jie bandė išsiaiškinti visus įmanomus priimamo įstatymo aspektus,
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Romualdas Eglinskas

Vietos savivaldos dieną Šilutės rajono
savivaldybė pakvietė aplinkinių savivaldybių kolegas, ekspertus, turizmo verslininkus, kultūrininkus, jaunimą ir kitus į dvi
konferencijas: kultūrinę – „Vėtrungių ištakos, istorija, kultūrinis jos paveldas, meninė reikšmė šiandienai“ ir mokslinę – apie
viešojo administravimo naujoves.
Rajono merė Daiva Žebelienė (nuotr.)
pirmajai konferencijai palinkėjo dar labiau
telkti Vakarų kranto savivaldybių žmones
prasmingai veiklai, o antrajai – dalytis patirtimi, drąsiai ir vieningai žengti kuriant
savivaldą. Padėkos įteiktos aktyviausiems
visuomenininkams, gerai dirbantiems
valstybės tarnautojams.
Šilutės kultūros ir pramogų centre
atidaryta paroda „Geriausi 2012 m. Lietuvos kraštovaizdžio projektai“, kurią
pristatė Lietuvos geografų draugijos
valdybos narė dr. Giedrė Godienė ir
Tarptautinio kultūros EKO aljanso vadovė Ramunė Barma.
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