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Ar tiesioginiai merų rinkimai
prasiskins kelią
Ingrida Vėgelytė

Vasario 22 d. Seime socialdemokratai – teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir Seimo nariai Albinas Mitrulevičius ir
Milda Petrauskienė (nuotr.) – surengė spaudos konferenciją
dėl tiesioginių merų rinkimų, kuriuos valdantieji tikisi įgyvendinti jau per kitus savivaldos rinkimus 2015 m.
„Valdančiosios koalicijos taryba iš esmės pritarė tiesioginių
merų rinkimų idėjai, todėl tikimės, kad šie mūsų projektai artimiausiu metu, kovo pradžioje, bus įtraukti į Seimo darbotvarkę, kad galėtume juos apsvarstyti ir priimti Pavasario sesijoje“,
– spaudos konferencijoje tvirtino J. Bernatonis.
J. Bernatonis teigė, kad daugiau kaip dešimt metų įvairūs
politikai kalba apie tiesioginius merų rinkimus, įvairios partijos
įtraukia juos į savo programas, bet kol kas idėja neįgyvendinta.
Pasak jo, apklausos rodo, kad 80 proc. gyventojų palaiko tiesioginių merų rinkimų idėją.
„Pateikėme siūlymą dėl dviejų įstatymų pataisų. Kadangi
keičiamas tik merų rinkimo būdas, todėl jokios Konstitucijos
pataisos nėra reikalingos. Tie žmonės, kurie nori pakeisti savivaldos sistemą apskritai ir siekia Konstitucijos pataisų, suardytų visiškai neblogai funkcionuojančią vietos valdžios sistemą“,
– tvirtino teisingumo ministras.
Ministras mano, kad po socialdemokratų siūlomų įstatymo
pataisų įregistravimo Seime prasidėjusi diskusija dėl Konstitucijos keitimo ir kito modelio tėra tam tikrų politikų būdas stabdyti procesą, kad nebūtų priimti teisės aktai, reikalingi tiesioginiams merų rinkimams įgyvendinti. Jis sakė, kad jei žmonės
nori merą rinkti tiesiogiai, įgyvendinus socialdemokratų siūlomą rinkimo būdą turėtų padidėti pasitikėjimas vietos valdžia ir
merais: „Šiandien Lietuvoje žmonių pasitikėjimas valdžios institucijomis yra vienas svarbiausių dalykų, kad galėtume toliau
plėtoti demokratiją.“
Socialdemokratų pasiūlymas yra analogiškas Seimo rinkimams. Siūloma merą, kartu ir savivaldybės tarybos narį, rinkti
vienmandatėje apygardoje, o kiti savivaldybės tarybos nariai



būtų išrenkami taip, kaip renkami dabar. Manoma, kad tokiu
būdu meras įgytų didesnį pasitikėjimą.
Minimų dviejų įstatymo projektų viena iš bendraautorių
Seimo narė Milda Petrauskienė aiškino, kaip keistųsi savivaldos
rinkimų sistema: „Dabar savivaldybių tarybų narius renkame
pagal proporcinę rinkimų sistemą, kai partijos sudarydavo
sąrašus, iškeldavo kandidatus. Mūsų siūloma rinkimų sistema
būtų mišri. Tiesiogiai renkamas tarybos nariu ir meru, būtų renkamas vienmandatėje rinkimų apygardoje. Kiti tarybos nariai
taip pat tiesiogiai būtų renkami pagal proporcinę sistemą daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Tai būtų panašu, kaip dabar
renkami Seimo nariai, kai vieni renkami vienmandatėje, kiti
– proporcinėje rinkimų sistemoje, nors jie pagal teisinį statusą
yra lygūs.“
Pasak M. Petrauskienės, kelti kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir merą vienmandatėje galės ne tik partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Merų kandidatūras
galės išsikelti ir jie patys. Kandidatai bus registruojami tuomet, jei
parašais juos palaikys rinkėjai. Ne mažiau kaip 20 proc., skaičiuojant vienam savivaldybės tarybos nario mandatui, bet ne mažiau
kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų. Pavyzdžiui, Vilniaus mieste
ketinančiam tiesiogiai kandidatuoti į merus reikėtų surinkti
daugiau kaip 1100 parašų. M. Petrauskienė aiškino, kad jeigu
dabar galima merą atstatydinti, kas dažnai nutinka, balsų dauguma (t. y. vieno balso persvara), siūloma, kad jį būtų galima
atstatydinti tik tada, jei ne mažiau kaip vienas trečdalis tarybos
narių motyvuotai pareikštų nepasitikėjimą ir už tai balsuotų ne
mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.
Seimo narys A. Mitrulevičius aiškino, kad yra nuogąstavimų, jog tiesiogiai išrinkta taryba ir meras, kuris nebūtų valdančiosios daugumos narys, neras sutarimo ir negalės įgyvendinti
savo programų: „Tada merui reikės daug įžvalgumo ir demokratijos, kad pasiektų sutarimą su tarybos dauguma. Taryba yra
aukščiausia valdžia, ir meras yra atskaitingas jai. Manau, kad
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tiek mero, tiek tarybos darbas yra įmanomas, nes yra apibrėžta
tiek vieno, tiek kito kompetencija“.
Socialdemokratų siūlomas tiesioginių merų rinkimų variantas kai kurias paprastąsias funkcijas iš tarybos perduotų vykdyti
tiesiogiai išrinktam merui. Meras tvirtintų gyvenamųjų vietovių
ir jų dalių suskirstymą į seniūnijas ir seniūnaitijas, skirtų ir atleistų iš pareigų savivaldybės biudžetinių ir savivaldybės viešųjų
įstaigų vadovus, įgyvendintų funkcijas, susijusias su juridinių
asmenų vadovų darbo santykiais, turėtų teisę atkurti nekilnojamojo turto nuosavybės teises bendruomenėms, keisti žemės
paskirtį, skelbti vietos gyventojų apklausas ir skirti administracijos direktorių.
Nors vienas socialdemokratų lyderių J. Bernatonis tvirtino, kad valdančiosios koalicijos tarybos sutarimas yra, tačiau
spaudos konferencijoje klausytojų teisėmis dalyvavę Darbo
partijos atstovai Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto
pirmininkė Virginija Baltraitienė ir Seimo narys Valentinas Bukauskas ėmė prieš TV kameras įrodinėti, kad socialdemokratų

siūlomas modelis netinkamas ir kad tiesiogiai išrinktam merui
turėtų būti suteiktos vykdomosios valdžios galios. J. Bernatonis
papriekaištavo koalicijos partneriams, kad spaudos konferencijų salė nėra tinkama vieta parlamentarų diskusijoms ir kad šie
du darbiečiai nėra visa valdančiosios koalicijos taryba, tačiau
akivaizdu, kad demonstruojamas sutarimas dar nėra pasiektas.
Tad socialdemokratų siūlomas tiesioginių merų rinkimų modelis dar turės pereiti gana erškėčiuotą kelią, kol taps kūnu – galiojančiu teisės aktu.
Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimas dar 2006
m. pareiškė savo nuomonę dėl vietos savivaldos modelio. LSA
palaiko tiesioginius merų rinkimus, tačiau kategoriškai nepritaria Konstitucijos keitimui, todėl Seimui siūlė, kad meras būtų
renkamas tiesiogiai ir kad būtų savivaldybės vadovas ir tarybos
pirmininkas, kad jam būtų suteikti papildomi įgaliojimai, tačiau
nebūtų keičiama savivaldybės kontrolės ir audito sistema. Taip
pat kad savivaldybės tarybos kolegijai būtų suteikti papildomi
įgaliojimai.

Seimo Kaimo reikalų komiteto darbo grupė svarsto
Simona Žadvidaitė
žemės rinkos reglamentavimo pakeitimus
Vasario 20 d. Seimo Kaimo reikalų komitetas surengė pasitarimą dėl žemės įsigijimo reglamentavimo. Po 2013 m. gegužės 1 d.
komiteto sudaryta darbo grupė„Dėl papildomų saugiklių įsigyjant
žemės ūkio paskirties žemę nustatymo“ aptarė pateiktas pastabas
ir pasiūlymus, kuriuos teikė ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
Darbo grupės posėdyje buvo svarstomas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo (Nr. IX-1314) pakeitimo
projektas. Minėtame projekte savivaldybėms numatytos naujos
funkcijos, kurios nurodo, kad asmuo, perkantis žemės ūkio paskirties sklypus, turės gauti savivaldybių administracijos direktoriaus
sudarytos komisijos leidimą.
Žemės ūkio ministerijai ir Seimo Kaimo reikalų komitetui LSA
teikė pastabą, kad tokios komisijos leidimas įsigyti žemės ūkio
paskirties žemę yra perteklinis dokumentas. Leidimų išdavimo

procedūra didina administracinę naštą verslui, piliečiams ir administracinių paslaugų teikėjams, dubliuoja notarų atliekamus veiksmus. Atkreipėme dėmesį, kad nėra įvertintos finansinės sąnaudos
šiai perteklinei funkcijai užtikrinti. Įstatymo projekto rengėjai nėra
apskaičiavę netiesioginės administracinės naštos padidėjimo.
Įstatymo projekte yra ir dar viena nauja savivaldybių funkcija
– nustatoma pareiga po žemės pirkimo sandorio sudarymo kontroliuoti žemės ūkio produktų gamybą pagal Žemės ūkio ministerijos parengtą metodiką. Savivaldybės neturi jokių (techninių,
finansinių, žmogiškųjų išteklių) galimybių atlikti tokio pobūdžio
patikras, kurių skaičius per dešimt metų padidėtų dešimteriopai.
Taip pat nėra įvertintos finansinės sąnaudos šiai funkcijai užtikrinti, be to, neapibrėžtas tokių administracinių darbų ekonominis
pagrįstumas.

Kaip seniūnaičius įtraukti į vietos savivaldą
Gitana Kepalaitė

Seime vyko konferencija „Vietos savivalda su seniūnaičiais!“,
kurioje buvo diskutuojama apie seniūnaičių veiklą ir jos pokyčius. Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai, seniūnai, seniūnaičiai, bendruomeninių organizacijų atstovai. Ją rengė Seimo Valstybės valdymo ir
savivaldybių komitetas (VVSK).
Pranešimus skaitė VVSK pirmininkė Virginija Baltraitienė,
VVSK patarėjas doc. Algirdas Astrauskas, Seniūnaičių asociacijos pirmininkas Edmundas Jakubauskas, Lietuvos vietos
bendruomenių sąjungos pirmininkas Arimantas Račkauskas,
Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Jonas
Samoška, Alytaus rajono savivaldybės meras, LSA valdybos narys Algirdas Vrubliauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, kalbėjo kaimų ir miestų seniūnaičiai.
Išklausius pranešimus Seimo narys Algis Strelčiūnas pasiūlė
svarstyti galimybę seniūnaitį rinkti rinkimuose kartu su saviSavivaldybių žinios 2014 03 01

valdybių tarybomis ketverių metų kadencijai. Dabar seniūnaičiai renkami trejiems metams apklausos būdu, o šias pareigas
užima daugiausia gyventojų parašų surinkęs kandidatas. Šis
rinkimų būdas įtraukia mažai gyventojų, nes kandidatui į
seniūnaičius užtenka surinkti vos kelis parašus, kad užimtų pareigas. „Tai mažina seniūnaičio atskaitomybę gyventojams“, – sakė A. Strelčiūnas.
Konferencijoje pateikta daug pasiūlymų, kaip didinti seniūnaičių teises ir jų įtaką sprendžiant vietos klausimus. Tai būtina,
nes pavyzdžiai rodo, kad seniūnai, intensyviai bendradarbiaudami su seniūnaičiais, pasiekia geresnių rezultatų.
Siekiant padidinti seniūnaičių aktyvumą, jų galimybes vykdyti pareigas ir pasinaudoti jiems suteiktomis teisėmis, jau yra
priimtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimas, kuriuo numatyta, kad nuo šių metų sausio 1 d. savivaldybių tarybos turi teisę
numatyti apmokėjimą seniūnaičiams už jų kanceliarines, ryšio
ar transporto išlaidas.
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Socialinio būsto
vis dar laukia
tūkstančiai šeimų

Kristina Miškinienė
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė

Šiuo metu visuose Lietuvos miestuose ir rajonuose į eilę
socialiniam būstui gauti įrašyta per 30 tūkst. šeimų ir asmenų,
iš jų apie trečdalis – jaunos šeimos. Iki šiol socialinis būstas
suteiktas tik 2,5 tūkst. šeimų ir asmenų. Taigi problema itin
svarbi ir aktuali.
Įvertinus menkas valstybės finansines galimybes patenkinti esamą gyventojų poreikį socialiniam būstui gauti (prireiktų apie 30 metų) dar 2011 m. Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (SADM) pasiūlė spręsti šią problemą kompensuojant gyventojams dalį nuomos mokesčio. Savivaldybės labai
apsidžiaugė dėl šio ministro Donato Jankausko pasiūlymo,
kurį 2013 m. pavasarį palaikė dabartinė socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Tikėtasi, kad įstatymo projektas šiuo klausimu bus pateiktas Seimui svarstyti
praėjusių metų pavasarį, paskui – rudenį. Garsūs pažadai kol
kas lieka tik pažadais.
Ministerijos užmojai – sistemiškai ir kompleksiškai spręsti
opius klausimus – atrodo solidžiai. Tačiau kai tie logiški, visuomenei pristatyti klausimai taip ir užstringa metų metais
ministerijų kabinetuose net neatkeliavę į Seimą, žmonėms vis
sunkiau paaiškinti, kad jie sulauks reikiamo įstatymo. Taip atsitiko su Darbo kodeksu, pensijų reforma, Užimtumo didinimo
programos įgyvendinimu, socialiniu būstu ir kitais svarbiais
teisės aktais, kurių projektų vis laukiame.
Bet grįžkime prie socialinio būsto aktualijų. Neseniai vykusiame Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto darbiniame pasitarime su kai kurių didmiesčių ir rajonų savivaldybių
administracijų specialistais, atsakingais už socialinio būsto
klausimus, aptarėme savivaldybių lūkesčius minėtu klausimu.
Pirmiausia buvo pažymėta, kad įstatymu būtina nustatyti savivaldybėms prievolę griežčiau kontroliuoti eiles socialiniam
būstui gauti. Pasitarimo dalyviai pabrėžė, kad veiksmingas
kontrolės mechanizmas jau sumažintų eiles. Keistina praktika,
kai dabar savivaldybės turi ieškoti asmenų, o ne asmenys ateiti į savivaldybę, kad patikslintų buvimo eilėje teisėtumą. Taip



pat asmenys, esantys eilėje ir gyvenantys socialiniam būste,
turi kasmet deklaruoti savo turtą ir pajamas.
Didele problema buvo įvardyta ir tai, kad, SADM duomenimis, šiuo metu apie 12,5 tūkst. savivaldybėms priklausančių ir
gyventojams išnuomotų būstų iki 2002 m. pabaigos neterminuotam laikui neatitinka socialinio būsto statuso. Juose gyvena
žmonės, kuriems nereikalinga parama, o juos iškeldinti galima
tik per teismą arba bendru sutarimu. Atliktos apklausos rodo,
kad daug asmenų norėtų išsipirkti minėtus butus. Taip savivaldybės, SADM skaičiavimu, per dešimt metų gautų daugiau
kaip 850 mln. Lt tikslinių lėšų savivaldybių socialinio būsto fondo plėtrai, o minėtų butų gyventojai įgytų teisę laisvai disponuoti įsigytu turtu. Rengiamame įstatymo projekte numatyta,
kad visi pageidaujantieji įsigyti tokius butus galės tai padaryti
už komercinę kainą išsimokėtinai per dešimt metų.
Kad socialiniame būste gyvenantys žmonės būtų apsaugoti
nuo baimės, kad gali būti iškeldinti dėl gautų didesnių pajamų,
siūloma pakelti pajamų ribą, nuo kurios asmuo netenka teisės
į socialinį būstą. Dabar žmogus negali pretenduoti į socialinį
būstą, jei jo pajamos viršija 5 proc. nuo nustatytos ribos, t. y.
viršija 55 Lt per mėnesį. Siūloma, kad ši riba būtų 220 Lt. Dabar
asmens metinės pajamos negali viršyti 13,2 tūkst. Lt, o turtas
– 13,6 tūkst. Lt. Asmenims, kurių pajamos viršys nustatytas, bus
leidžiama, jiems pageidaujant, ir toliau nuomoti socialinį būstą,
bet jau komercine kaina.
Ir pagaliau dar viena naujovė, kuri padėtų gyventojams
gauti paramą socialiniam būstui, tai dalies būsto nuomos mokesčio kompensacija. SADM siūlo visiems, kurie turi teisę gauti socialinį būstą, skirti šeimai arba asmeniui 20 proc. grynųjų
pajamų kompensaciją būsto nuomai. Įvertinus butų nuomos
komercines kainas įvairiuose Lietuvos miestuose, SADM teigia,
kad ši kompensacija būtų apčiuopiama parama, ji sudarytų
maždaug 50 proc. buto nuomos kainos. Kompensacijai reikėtų
apie 65 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų.
Visos pristatytos įstatymo projekto nuostatos, išskyrus
paskutinę, nereikalauja papildomų biudžeto lėšų. Taigi reikia
tikėtis, kad įstatymo projektas jau šį pavasarį bus pateiktas
Seimui svarstyti, ir tikiuosi, kad SADM ras galimybių operatyviai parengti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, kad
dalis įstatymo nuostatų įsigaliotų dar šiais metais, o nuomos
kompensaciją pirmieji gyventojai gautų jau 2015 m. Jei norime sudaryti galimybę jaunoms, mažas pajamas gaunančioms
šeimoms ne emigruoti, o gyventi Lietuvoje, turime nedelsdami
spręsti šį opų klausimą.
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Viktorija Kazlienė, Violeta Žalalienė

Į Mindūnus kvietė
Ežerinis ir Žvėrūna

Taręs sveikinimo žodį Molėtų rajono meras Stasys Žvinys (centre)
pakvietė Antaną Truskauską, jo šeimą ir garbius šventės dalyvius
perkirpti simbolinę muziejaus atidarymo juostelę
Žiemos žūklės šventė MINDŪNAI 2014 šiemet ypatinga: juokaujama, kad mitologinis ežerų dievas Ežerinis parsivedė medžioklės
deivę Žvėrūną, t. y. šalia Ežerų žvejybos muziejaus atidarytas Antano
Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus. Vasario 22 d. Mindūnai
tapo ir tikra Lietuvos poledinės žūklės sostine. Ši šventė, įrašyta į
šimto įspūdingiausių Lietuvos švenčių sąrašą, vyko jau devynioliktą
žiemą.
Žūklės šventės pradžią paskelbė Mindūnų seniūnijos seniūnė
Virginija Salapėtienė. Nuo ežero sugrįžo ir visą tos dienos laimikį
parodyti susirinkusiesiems atnešė žvejai, o juos su daina pasitiko
mindūniškės, žvejų žmonos. Netrukus prasidėjo ir iškilminga Antano
Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus atidarymo ceremonija.
Ją paskelbė Vilniaus pučiamųjų ragų klubas „Tauro ragai“.
Sveikinimo žodį taręs Molėtų rajono savivaldybės meras Stasys
Žvinys krašto žmonių vardu muziejaus įkūrėjui nuoširdžiai dėkojo už
nepamatuojamą dosnumą, gerumą ir išskirtinę dovaną – asmeninę
trofėjų kolekciją ir išreiškė viltį, kad muziejaus įkūrimu jis pateisino
savo egzistencijos ir savo gyvenimo prasmę. Jo išskirtinis dėmesys,
idėjos ir iniciatyvos muziejui leis tapti nauja ir visaverte daugiafunkce kultūros institucija visame Rytų Aukštaitijos regione. Meras linkėjo, kad muziejaus įkūrėjo darbus visada lydėtų sėkmė.
Sveikinimo žodžius muziejaus atidarymo proga tarė ir kiti garbingi šventės svečiai. Paskui muziejaus įkūrėjas A. Truskauskas pakvietė į muziejaus atidarymui skirtą juostelės kirpimo ceremoniją ir
pirmuosius lankytojus – apžiūrėti unikalų muziejų, kuriame sudėti ir
surikiuoti trofėjai iš visų pasaulio žemynų, įrengtos medžiotojų apdovanojimų ir gamtos dovanų ekspozicijos. Pats A. Truskauskas kvietė apžiūrėti mūsų kraštuose nematytų begemoto, raganosio, liūto,
meškų, stumbrų, bizonų iškamšų. Šventės svečiai buvo nustebinti
muziejaus turtingumu, sužavėti A. Truskausko profesionaliu pasakojimu apie eksponatus. Muziejuje režisierius Arvydas Barysas pristatė
savo naują filmą „Po Žvėrūnos žvaigžde. Medžioklės kultūros istorija
ir dabartis Lietuvoje“.
Vėliau visi nuskubėjo ragauti garsiosios Mindūnų žuvienės, kurią
šiemet virė ne tik garsioji žuvienės virėja Irena Rimydienė, Juodakampio kaimo turizmo sodybos šeimininkas V. Laurinavičius, bet ir
Toliejų, Kaltanėnų bendruomenių moterys, Molėtų kultūros centro
kolektyvas. Mindūnuose vykusioje mugėje savo gaminius pristatė
Lietuvos amatininkai. Čia buvo galima sutikti žuvų drožėją G. Kairį,
kulinarę S. Statkuvienę, sausainiukų-žuvyčių kepėją A. Kazanavičie-

nę, Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos narius ir
kitus. Veikė abi Ežerų žvejybos muziejaus rūkyklos, prižiūrimos žvejo
K. Petrausko.
Šventėje surengtas pramoginis šaudymas iš lanko, pasivažinėjimas žirgais ir pasijodinėjimas poniais, varžybos su slidėmis be
sniego, rąsto pjovimas, orientavimosi sporto varžybos, dažasvydis.
Molėtų Krašto apsaugos savanorių pajėgos organizavo šovinių dėžės kilnojimą, kareiviško bato mėtymą ir net čiuožimą lynu. Molėtų
kultūros centras kvietė žaisti su kaspinais, žaidimą „Žvejyba“, estafetę
su maišais.
Pabaigoje buvo paskelbti poledinės žūklės varžybų prizininkai ir
sporto rungčių nugalėtojai. Didžiausią laimikį iš beveik šimto dalyvavusių žvejų šiemet pagavo Algirdas Zakarka iš Utenos. Tarp moterų
pirmoji – Danguolė Ramoškienė iš Anykščių. Vaikų grupėje pirmą
vietą pelnė Laurynas Pašiušis. Jauniausiam dalyviui buvos vos šešeri.
Žvejys Tadas Rinkevičius iš Molėtų pagavo didžiausią ešerį, jo laimikis svėrė 186 gramus, o 15 ekečių greičiausiai išgręžė uteniškis Aistis
Kukutis.
Prizus ir dovanas teikė meras S. Žvinys, vicemeras Henrikas Ivickas, Seimo narys Petras Čimbaras, ministras Valentinas Mazuronis, viceministras Linas Jonauskas, europarlamentaras Zigmantas Balčytis,
Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ pirmininkas
Kęstutis Levickis, Tarptautinės sporto ir kultūros asociacijos projektų
vadovė Saska Benedickt Tomat iš Slovėnijos, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktorius Eminuelis Leškevičius.
Nuo ežero sugrįžo ir visą tos dienos laimikį parodyti susirinkusiesiems atnešė žvejai, o juos su daina pasitiko mindūniškės, žvejų žmonos

