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Minint Kazlų Rūdos 270-ąjį gimtadienį šventinėse eitynėse dalyvavo savivaldybės meras Vytautas Kanevičius, socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, mero pavaduotoja Ramutė Vinikienė, svečiai, mokyklų ir organizacijų atstovai. Pajudėję nuo
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AKTUALIJOS

Kazlų Rūda tarp praeities ir ateities
Viena jauniausių Lietuvoje Kazlų Rūdos savivaldybė minėjo miestelio 270
metų sukaktį. Šventės pradžią simbolizavo uždegta ugnis prie paminklo Kazlų Rūdos įkūrėjams – broliams Kazlams.
Kas įvyko per tuos laikus ir per 14 metų,
kai buvo įkurta savivaldybė?

Miestelis, išaugęs iš miškų,
dervos ir geležies

Kazlų Rūdos herbe – juodame skydo
lauke du sidabriniai stirnino ragai. Tarp ragų
šešios auksinės šešiakampės žvaigždės (žiežirbos). Vietos gyventojams pageidaujant,
herbe įprasmintos gyvenvietės atsiradimo
ypatybės. Juoda skydo spalva reiškia deguto
gamybą ir geležies rūdos lydymą anglimis.
Šešios žvaigždės (pasak legendos apie šeimos
šešis sūnus kalvius) įprasmino kalvio amatą.
Ragai reiškia miesto pavadinimą (kilusį iš lenk.
kozioł) ir miškingą vietovę su žvėrių gausa.
Kazlų Rūdos istorijos ištakos – 1744-ieji. Tais
metais tokiu pavadinimu minimas kaimas,
priklausęs Pilviškių parapijai. Daugelyje istorinių straipsnių aiškinama, kad vietovardžiui
pradžią davęs XVI–XVII amžiuje iš Mozūrijos
miško atsikėlęs verslininkas bajoras Kazla. Didėjant medienos, reikalingos pastatų ir laivų
statybai, įvairių medžio produktų (dervos,
deguto, pelenų, anglių) gamybai, ant dešiniojo Jūrės upelio kranto buvo įkurta degutinė. Raistuose buvo pastebėta esant geležies
rūdos. Taip greta miško verslo pradėta lydyti
ir kalti geležį. Natūraliai plėtojosi geležies
dirbtuvės, vadinamosios rudnios.
XIX a. viduryje nutiesus Peterburgo–Varšuvos geležinkelio atšaką Prūsijos sienos link,
Kazlų dirbinius nukonkuravo geležis iš Rusi-

Prie pagrindinio įėjimo buvo atidengtas
Draugystės su miestais partneriais stendas.
Tai puikus ir mūsų dvišalio bendradarbiavimo su Olecko miestu (Lenkija) pavyzdys

Savivaldybėje buvo iškilmingai pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis
su Gruzijos Oni miestelio savivaldybe. Vėliau renginio dalyviai išsirikiavo prie pagrindinio
įėjimo oficialiai nuotraukai
jos ir Vokietijos. Greta naujai nutiesto geležinkelio pastatyta stotis, ir tai yra pats seniausias
Kazlų Rūdos pastatas. Jis stovi ir dabar. Per dieną čia prarieda apie 70 traukinių sąstatų. Prieš
kelerius metus savivaldybės pastangomis per geležinkelį buvo pastatytas įspūdingas tiltas,
kuris gerokai palengvino miestelėnams gyvenimą.
„Aš mylių Kazlų Rūdą. Savivaldybėje gyvena apie 12 tūkst. žmonių, beveik pusė jų – Kazlų
Rūdoje. Stengiamės, kad jiems čia būtų patogu gyventi. Per keturiolika savivaldybės gyvavimo metų įvyko daug pokyčių. Atnaujintos centrinės miesto gatvės ir infrastruktūra. Padedant
ES projektų pinigams įvykdyta per šimtas didelių projektų. Atnaujintos mokyklos, pastatytas
naujas stadionas, įrengti parkai, padaryta daug kitų gerų darbų. Miestelyje veikia didelė medžio apdirbimo gamykla „Ikeja“, metalo liejykla, smulkesnės įmonės“, – sakė savivaldybės meras Vytautas Kanevičius.

„Rugsėjo fiestoje 2014“ – atmintis ir dabartis

Miestelio gimtadienio fiesta prasidėjo Kazlų Rūdos moksleivių bėgimu miesto gatvėmis.
Būrelis moksleivių startavo nuo miesto simboliu tapusio medinio traukinuko. Šventės pradžią
simbolizavo uždegta ugnis prie paminklo Kazlų Rūdos įkūrėjams – broliams Kazlams. Vakaro renginiai buvo skirti istorijai. Ta proga Kultūros centre buvo surengta istorinių fotografijų
paroda, buvo rodomas ir naujas vaizdo filmas „Kazlų Rūda tarp praeities ir ateities“. Vyko koncertas. Kazlų Rūdoje tomis dienomis lankėsi susigiminiavusių miestų delegacijos: partneriai iš
Lenkijos (Fromborko, Lvoveko, Šypliškių ir Olecko), Baltarusijos (Mosty). Deja, neatvyko svečiai
iš Rusijos (Gusevas) ir Vokietijos (Sondershauzenas). Savivaldybėje buvo iškilmingai pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su Gruzijos Oni miestelio savivaldybe. Prieš kelerius metus užsimezgusi draugystė buvo patvirtinta merų parašais, tarybos narių ir atvykusių svečių
plojimais. Pirmą kartą šventė vyko miesto parke, kuris yra atnaujinamas iš ES struktūrinių
fondų. Dabar vyksta trečiasis etapas, yra tvarkoma parko infrastruktūra. Sutvarkyti šaligatviai,
nutiestas dviračių takas, pastatyti suolai priešais lauko estradą, paklotos trinkelės. Siekiant pritraukti kuo daugiau žmonių ir kad jie patys pamatytų, koks dabar gražus ir patrauklus parkas,
miesto šventė kaip tik čia ir buvo surengta.
Šventinės eitynės, lydimos savivaldybės vadovų, tarybos narių, socialinės apsaugos ir
darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, atvykusių svečių, nešinos vėliavomis, mokyklų ir
organizacijų atributika, pajudėjo nuo savivaldybės, persikėlė tiltu per geležinkelį ir nusileido į
parką. Prie pagrindinio įėjimo buvo atidengtas Draugystės su miestais partneriais stendas. Tai
puikus ir mūsų dvišalio bendradarbiavimo su Olecko miestu (Lenkija) pavyzdys. Tad neatsitiktinai ir Draugystės stendo atidarymo metu kalbėjo Olecko burmistro pavaduotojas
H. Trznadelis. Parke veikė vaikų, amatininkų kiemeliai, vyko karinės technikos paroda, senų
automobilių ekspozicija. Kazlų Rūdos gyventojams koncertavo Merūnas, Donatas Montvydas.
O vakare dangų nušvietė įspūdingas fejerverkas. Šventė pavyko, buvo puikus oras, žmonės
liko patenkinti.
Milda Paškauskienė, Romas Gurklys

Savivaldybės tarybos posėdžių salėje iškabintas dokumentas, kuris mena Kazlų Rūdos
istorijos ištakas – 1744-uosius
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aktualijos
Ramunė Šeštokienė
Druskininkiečiai gerai vertina
savivaldybės teikiamas paslaugas

Po atliktos apklausos, siekiant įvertinti administracinę naštą į
Druskininkų savivaldybės administraciją besikreipiantiems asmenims ir gyventojų pasitenkinimą savivaldybės administracijos teikiamomis paslaugomis, paaiškėjo, kad gyventojų pasitenkinimas
savivaldybės administracijos teikiamomis paslaugomis didėja.
Druskininkų savivaldybės administracija dar 2012 m. yra gavusi
vadybos sistemos (savivaldybių ir seniūnijų veiklos srityje) kokybės atitikties sertifikatą.
Kaip teigė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė
„Gyventojų pasitenkinimo indeksas savivaldybės administracijos
teikiamomis paslaugomis
didėja“, – sakė
V. Jurgelevičienė

Vilma Jurgelevičienė, šiemet administracijos Socialinės paramos
skyriuje ir Socialinių paslaugų centre apklausa buvo atlikta pakartotinai. „Džiugina, kad, palyginti su 2013 m. apklausos rezultatais,
šiemet asmenų pasitenkinimo indeksas padidėjo“ – sakė V. Jurgelevičienė.
Asmenų pasitenkinimas Socialinės paramos skyriaus teikiamomis paslaugomis pernai sudarė 88,6 proc., šiemet – 96,4 proc.,
pasitenkinimas Socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis pernai sudarė 91,2 proc., šiemet – 96 proc.

Siekdama užtikrinti sklandų druskininkiečių aptarnavimą, savivaldybės administracija skiria daug dėmesio glaudesniam bendradarbiavimui keičiantis informacija tarp institucijų ir savivaldybės administracijos padalinių.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir keitimasis dalykine informacija tarp savivaldybės administracinių padalinių sutaupo
interesantų laiką, lemia sklandesnį gyventojų aptarnavimą, jiems
rūpimi klausimai išsprendžiami greičiau.
„Druskininkų savivaldybės administracijai intensyvinant bendradarbiavimą tarp institucijų ir administracijos padalinių, sudarant sąlygas specialistams patiems gauti informaciją iš įvairių registrų, neįpareigojant tai atlikti besikreipiančių asmenų, plėtojant
pažangias technologijas, vystant elektronines paslaugas, vykdant
asmenų pasitenkinimo tyrimus, – užtikrinamas paslaugų gyventojams teikimo gerinimas. Dėl informacijos suteikimo savivaldybė
pasirašė sutartis su valstybės įmone Registrų centru. Taip pat pasirašyti susitarimai tarp savivaldybės administracijos padalinių ir
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos“,
– sakė administracijos direktorė V. Jurgelevičienė.
Druskininkų savivaldybės administracija nuolat tobulina
administracijos veiklą. Savivaldybės interneto puslapyje pateikiami administracinių paslaugų teikimo aprašymai ir prašymų
formos bei kita asmenims aktuali informacija yra nuolat atnaujinama. Panaudojant interneto teikiamas galimybes asmenims
siūloma naudotis elektroninėmis paslaugomis. Elektroninių
valdžios vartų portale galima rasti informaciją ir nuorodas į
savivaldybės administracijoje teikiamas administracines elektronines paslaugas.

Žemaičių „šturmas“ Sūduvos sostinėje
Didelė grupė Žemaitijos regiono savivaldybininkų neseniai lankėsi Sūduvos sostinėje Marijampolėje. Jų tikslas buvo susipažinti su praktine Marijampolės savivaldybės administracijos veikla plėtojant vietinės reikšmės kelių ir
gatvių tinklą, įgyvendinant europinius viešųjų erdvių rekonstrukcijos projektus. Apžiūrėti išgražėjusios Marijampolės atvyko Neringos, Rietavo, Palangos
miesto ir Telšių, Plungės, Skuodo, Mažeikių, Kretingos ir Klaipėdos rajonų savivaldybių merai arba jų įgalioti asmenys, savivaldybių vyriausieji architektai
arba jų atstovai, darbuotojai, atsakingi už savivaldybėms skirtų Kelių programos lėšų panaudojimą (nuotr.).
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Aurelija Baniulaitienė

Savivaldybės meras Vidmantas Brazys svečiams pristatė Marijampolės savivaldybės aktualijas. Plungės rajono meras Audrius Klišonis
teigė, kad tikisi išsivežti gerų patarimų. Praktiškų
ir konkrečių patarimų ES projektų įgyvendinimo
klausimais svečiams iš tiesų negailėjo Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Valdas Tumelis. Skuodo rajono
meras Stasys Vainoras sakė pasijutęs tvirčiau, kai
išgirdo, kad beveik visi merai „ir gula, ir kelia“ su
panašiomis problemomis. Didžiausių rūpesčių
Žemaitijos savivaldybių merams, kaip ir Marijampolės, kelia daugiabučių namų modernizavimo
procesas, viešųjų pirkimų įstatymo netobulumas, kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir
priežiūra.
Svečiai iš Žemaitijos lankėsi atnaujintuose
miesto parkuose, aikštėje, senamiestyje, apžiūrėjo naująją Beatričės Kleizaitės-Vasaris meno galeriją. Kadangi tarp svečių buvo kelininkų ir architektų, jie apžiūrėjo su europinio geležinkelio „Rail
Baltica“ statybomis mieste susijusius pervažų ir
sankryžų rekonstrukcijos darbus.



Aktualijos

Regionai sieks patys pritraukti
Užsienio investicijų pritraukimo agentūra „Investuok Lietuvoje“
nuo rudens pradės bandomąjį rinkodaros mokymų ciklą Lietuvos regionų savivaldybėse. Pradedant nuo kelių aktyviausių, projekto metu
ketinama trečdaliui Lietuvos savivaldybių padėti nustatyti ir efektyviai atskleisti stipriausias savo puses. Kiekviena projekte dalyvaujanti
savivaldybė su profesionalų pagalba „Investuok Lietuvoje“ lėšomis
parengs mažiausiai po vieną aukštos kokybės rinkodaros priemonę,
kurią galėtų naudoti prisistatydama investuotojams.
Ūkio ministro Evaldo Gusto teigimu, „Investuok Lietuvoje“ iniciatyva atvers naują puslapį regionų investicinio patrauklumo strategijoje: „Esu įsitikinęs, kad profesionalios „Investuok Lietuvoje“ konsultacijos padės regionų savivaldybėms perprasti užsienio investicijų
pritraukimo specifiką ir paskatins savarankiškai tobulinti investicijų
pritraukimo strategiją bei rinkodaros priemones.“
„Visame pasaulyje sostinės išskirtinai patrauklios investicijoms dėl
jose esančių kvalifikuotų darbuotojų, institucijų, būstinių, tarptautinių
ryšių ir infrastruktūros galimybių. Tačiau jei investicijos koncentruojamos tik sostinėje, ilgainiui jos konkurencingumas mažėja, – pasakoja
„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Arvydas Arnašius. – Jei
investicijų pavyksta pritraukti ir šalies regionams, visa šalies ekonomika vystosi tolygiau, mažėja atskirtis tarp regionų ir sostinės, o tai daro
teigiamą įtaką visos šalies ekonomikai ir patrauklumui. Tačiau įmonės
pačios renkasi, kur investuoti, todėl nei „Investuok Lietuvoje“, nei politikai tikrai negali nukreipti investicijų į regionus, kol regionai nėra pasiruošę įrodyti savo pranašumų investuotojams. Pavyzdžiui, vos penkių
regionų savivaldybių puslapiai turi skiltis apie investicijų galimybes
anglų kalba, o informacija juose neretai pateikiama labai neaiškiai.
Taip pat ji dažnai nėra tokia, kuri galėtų būti aktuali investuotojams
– pasakojama apie gražią regiono gamtą ar istoriją. Susidaro įspūdis,
kad regionai labiau linkę skatinti turizmo plėtrą, tačiau tokios investicijos atsiperka labai menkai. Regiono privalumus pristatantys leidiniai
taip pat dažniau primena knygas, kuriose daug nebūtinos informacijos. Deja, greitame verslo pasaulyje tokios knygos dažnai lieka neatverstos – investuotojams aktuali glausta, konkreti informacija ir faktai
apie regiono pranašumus, darbuotojų pasiūlą, esamą infrastruktūrą,
jau investavusių įmonių sėkmės istorijas.“
Kad padėtų regionų savivaldybėms geriau prisistatyti investuotojams, „Investuok Lietuvoje“ savo iniciatyva ir savo lėšomis ketina
individualiai kelis mėnesius dirbti su kiekviena projekte dalyvaujančia
savivaldybe, padėdama jai išgryninti investuotojams aktualiausius
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investuotojus

savo privalumus. Remiantis šiais privalumais savivaldybei bus padedama parengti ir pagaminti vieną veiksmingą priemonę rinkodarai
– brošiūrą, interneto puslapio skiltį ar stendą, kurį būtų galima naudoti renginiuose.
„Investuok Lietuvoje“ vadovas tikisi, kad didžiausia šio projekto
nauda bus ta, kad savivaldybės supras savo stipriausias puses ir kaip
jas atskleisti. „Tai leistų joms savarankiškai atnaujinti ir kitas savo rinkodaros priemones ir efektyviai prisistatyti investuotojams“, – tvirtina
A. Arnašius. Jo teigimu, jei projektas bus sėkmingas, ateityje jis galėtų
būti plečiamas.
Iki šio projekto pradžios „Investuok Lietuvoje“ iniciatyva regionų
savivaldybėse pradėtas gerosios praktikos perėmimo renginių ciklas
„Atsiverk investicijoms!“. Šių renginių metu investuotojus sėkmingai
pritraukusios savivaldybės dalijasi patirtimi ir patarimais su savivaldybėmis, kurios dar tik siekia pritraukti užsienio bendroves. „Investuok
Lietuvoje“ duomenimis, kiekviename iš jau vykusių „Atsiverk investicijoms!“ renginių dalyvavo po maždaug 40 savivaldybių atstovų,
todėl rudenį šiuos renginius planuojama tęsti. Užsienio investicijų
pritraukimo agentūros atstovai taip dalyvauja Ūkio ministerijos organizuojamuose regionų verslumo skatinimo renginiuose, kuriuose
vedė praktinius seminarus, o regionų savivaldybėms per pastaruosius
metus suteikė keliasdešimt individualių konsultacijų.
A. Arnašiaus teigimu, kiekvienas Lietuvos regionas turi savitų, istoriškai susiklosčiusių kompetencijų, kurios tikrai domina investuotojus,
o anksčiau regionuose įsikūrusios įmonės veikia išskirtinai sėkmingai.
Pavyzdžiui, 1994 m. Pabradėje įsikūrusi kvėpavimo slaugos priemonių
gamintoja „Intersurgical“ šiuo metu turi jau daugiau nei 1500 darbuotojų, kurie dėl darbo galimybių suvažiuoja net iš aplinkinių rajonų, ir
planuoja tolesnę plėtrą – tyrimų laboratorijos statybas.
2013 m. duomenimis, apie 30 proc. „Investuok Lietuvoje“ pritrauktų įmonių įsikūrė už Vilniaus ir Kauno ribų. Pagal šį rodiklį Lietuva
panaši į Airiją, kur už Dublino ir Corko ribų taip pat įsikuria kiek mažiau nei trečdalis investuotojų. 2014 m. už Kauno ir Vilniaus ribų taip
pat įsikūrė keletas stambių investuotojų: Garliavoje naują išskirtinai
modernią gamybos liniją diegia metalinių konstrukcijų spintoms „Pelly“, Panevėžio apskrityje įsikūrė Suomijos elektromechanikos milžinė
„PKC“, Klaipėdoje sparčiai plečiasi Norvegijos naftos ir dujų gavybos
įrangos gamintoja „Advantec“.
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Merkinei – 655
Remigijus Baranauskas

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Merkinė buvo svarbus
strateginis punktas, nes per miestelį ėjo keliai į Lenkiją, Gudiją
ir tolyn į Vidurio ir Vakarų Europą. 1387 m. karalius Jogaila
Merkinėje suteikė Magdeburgo teises Vilniaus miestui. Jau vien
dėl šio fakto šiandien Merkinė gali būti išdidi.
Praėjus 655 metams nuo pirmojo Merkinės paminėjimo
rašytiniuose šaltiniuose, vietiniai gyventojai, į tėviškę
sugrįžusieji bei kiti svečiai rinkosi Merkinės S. Dariaus ir S.
Girėno aikštėje. Prekybininkų ir tautodailininkų mugėje
daugelis surado ir įsigijo širdžiai mielų daiktų. Vidurdienį
kraštiečiai buvo pakviesti į Merkinės bažnyčią, kurioje vyko Šv.
Roko atlaidai. Šventąsias Mišias vainikavo naujai suburto choro
„Merkinė“ debiutinis koncertas.
Po dvejus su puse metų trukusių muziejaus atnaujinimo
darbų duris atvėrė atsinaujinęs Merkinės muziejus. Simbolinę
juostelę perkirpo Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas,
administracijos direktorius Algis Miškinis ir Merkinės muziejaus
direktorius Mindaugas Černiauskas. Muziejaus ištakos siekia
1956 metus. Tuomet pedagogas, kraštotyrininkas Juozas Vitkus su kolegomis ir mokiniais daug keliavo po Varėnos rajoną,
lankėsi žymiausiose krašto vietovėse. Po aktyvaus kraštotyros

darbo nusprendė įkurti muziejaus kampelį Merkinės vidurinėje
mokykloje. Bėgant laikui muziejus plėtėsi, eksponatų daugėjo,
kol praėjus 12 metų, t. y. 1968 m., eksponatai buvo perkelti į
dabartinį muziejaus pastatą.
Merkinės gyventojams garbingos sukakties proga
premjeras Algirdas Butkevičius atsiuntė sveikinimą, kuriame
rašoma: „...Vyriausybės vardu sveikinu Merkinę su sukaktimi,
su gyvenimui prikeltu miestelio muziejumi. Dėkoju prie to
prisidėjusiems miestelio entuziastams. Jūsų dėka gražesne
tampa ne tik Merkinė. Tokia tampa visa Lietuva.“
Merkiniškius ir gausius miestelio svečius gražios sukakties
proga pasveikino rajono meras V. Mikalauskas, Merkinės
seniūnas Gintautas Tebėra ir daug kitų kraštiečių ir svečių, kurie
neabejingi miestelio istorijai, kultūros tradicijoms.
Renginį pagerbė garbingi svečiai – Lietuvos teatro
režisierius Jonas Jurašas su žmona rašytoja Aušra Marija
Sluckaite-Jurašiene. Susirinkusiuosius savo dainomis džiugino
folkloro ansamblis „Kukumbalis“ ir poetas, bardas Giedrius
Arbačiauskas. Jis atliko ir dainą apie mitinį Merkinės vienaragį.
Stasio Stacevičiaus eilėraštį „Giesmė Merkinei“ skaitė aktorė
Olita Dautartaitė.

Šiauliuose lankėsi japonų delegacija
Šiaulių m. savivaldybėje lankėsi Japonijos verslininkų grupė. Aomori prefektūrai (Šiaurės Japonija) atstovaujantys verslo
atstovai pirmiausia pristatė savo regioną. Aomori prefektūra
šiuo metu ieško Lietuvoje partnerių, su kuriais galėtų pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį. Svečių teigimu, jiems būtų įdomu
bendradarbiauti kultūros ir mokslo srityse, vėliau galbūt atsirastų ir daugiau bendrų interesų.

Savivaldybių žinios 2014 09 13

Vitalis Lebedis

Aomori regionas žinomas savo kalnais, parkais, ežerais
ir kitais natūralios gamtos turtais. Pavadinimas Aomori kilęs iš japoniškų žodžių, reiškiančių „mėlynas miškas“. Aomori
užaugina daugiau nei pusę Japonijos obuolių, pirmauja tiekiant džemą, česnakus, ryžius ir kitus produktus. Regionas
turi apie 80 žvejybos uostų ir didelį jūros gėrybių perdirbimo sektorių.
Šiauliečiams japonai pristatė ir savo sukurtą modernią organinių atliekų perdirbimo technologiją. Technologiją pristatę
japonai pabrėžė, kad siūlomi atliekų apdorojimo reaktoriai visiškai neteršia aplinkos, jų naudojimas paprastas ir nebrangus.
Tiesa, net ir didžiausio jų gaminamo reaktoriaus Šiaulių dydžio
miestui būtų per maža.
Šiaulių miesto savivaldybės vadovai pripažino, kad tokios
modernios atliekų perdirbimo technologijos tikrai vertos dėmesio.
„Kai įranga bus sertifikuota Europos Sąjungoje ir gausime
tokio reaktoriaus veiksmingumo patvirtinimą, galėsime diskutuoti apie šios naujovės atsiradimą mūsų apskrityje“, – sakė
Šiaulių mero pavaduotojas Juras Andriukaitis.
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