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Panevėžio rajono europėjimas

atsiskleidė Upytėje

Panevėžio rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje surengė konferenciją, kurioje apžvelgti 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos užbaigimo darbai. Konferencija vyko Upytėje. Istoriniuose šaltiniuose
ši vietovė paminėta 1254 m. XIV–XVI a. Upytėje stovėjo
pilis, vėliau minima čia buvus dvarą, miestelį. Upytės
pilis stovėjusi ežero saloje, buvusi sunkiai įveikiama
kliūtis Livonijos ordinų būriams. Dabar iš pilies teliko
piliakalnis, vadinamas Čičinsko kalnu arba Tarnagalos
piliakalniu. Apie Čičinsko dvarą daugelis žino iš poeto
Maironio baladės.
Upytė buvo pasirinkta neatsitiktinai. Šiandien Upytės seniūnijoje įsikūrę 16 kaimų (didžiausi iš jų – Ėriškiai
ir Upytė), gyvena apie 1,7 tūkst. gyventojų, daugiau
kaip trečdalį teritorijos užima miškai. Dalis Upytės seniūnijos įeina į Krekenavos regioninio parko teritoriją.
Čia įkurtas UAB eksperimentinis ūkis, kurio pagrindinė
veiklos kryptis linų ir javų sėklininkystė.
Miestelis atitinka europinius standartus. Sutvarkyta infrastruktūra, veikia pagrindinė mokykla, medicinos
punktas, vaikų lopšelis-darželis, pašto skyrius, biblioteka, Ėriškių kultūros centras, katalikų bažnyčia ir kt. Be
to, Upytėje tomis dienomis vyko jubiliejiniai renginiai
„Upytei – 760“. Atvykusiems į konferenciją dalyviams
buvo ką išgirsti ir pamatyti.
Konferencijoje dalyvavo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, aplinkos viceministras Algirdas Genevičius,
Upytės seniūnas
Giedrius Koženiauskas:
„Malūno atnaujinimas kainavo“



Konferencijos metu rajono merui už sėkmingą projektų įgyvendinimą buvo
įteikta atminimo dovana

Vyriausybės atstovė Panevėžio apskričiai Rasa Šošič, ministrų patarėjai, projektų valdymo agentūrų vadovai, Panevėžio rajono garbės piliečiai, tarybos nariai, seniūnai,
skyrių vedėjai ir daug kitų garbingų svečių.

Lietuva panaši į Šveicariją

Konferencijos dalyviams pranešimus skaitė rajono savivaldybės skyrių vadovai,
kurie rengė projektus arba buvo atsakingi už jų įgyvendinimą. Buvo pristatyta daug
nuveiktų darbų, pateikta begalės skaičių, tarp kurių galėjai ir pasiklysti.
Darnioje ir kryptingoje rajono plėtroje buvo visko: ir ginčų, ir barnių, ir padėkų.
Išklausęs pranešimus susisiekimo ministras R. Sinkevičius pažymėjo, kad rajonas
vystosi darniai. Daug dėmesio buvo skirta švietimui ir kultūrai, nepamirštant socialinės aplinkos, religinių objektų, vietinės reikšmės kelių ir miestelių infrastruktūros.
Pateiksime keletą pavyzdžių.
2013 m. spalį Ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Panevėžio
rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Nevėžio upės pažintinių-poilsinių dviračių ir autoturizmo trasų pritaikymas viešajam turizmui“ finansavimo ir
administravimo sutartį.
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti Panevėžio r. viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą. Rajono meras Povilas Žagunis pats išbandė Nevėžio upės trasą ir apžiūrėjo įrengtas poilsiui aikšteles. Tokio gražaus skardžių, miškų ir vandens vaizdo jis
nesitikėjo. Galvojo, kad tokios Lietuvos dar nematė, ji panašesnė į Šveicariją.
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Pamokanti istorija: kaip iš cukraus programos buvo atnaujinta Smilgių etnografinė
sodyba.
2011 m. rajono savivaldybės administracija pateikė paraišką ES finansavimui gauti
pagal Lietuvos cukraus sektoriaus restruktūrizavimo programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Pagal šią priemonę buvo remiamos veiklos kaimo vietovei svarbių
statinių, istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų ir vietovių, nuosavybės teise priklausančių valstybei ar savivaldybei, pritaikymas ir tvarkyba. Savivaldybės darbuotojų parengtas projektas valdymo
agentūrai patiko. Trumpiau nei per metus buvo atnaujinti Smilgių etnografinės sodybos pastatai, teritorija pritaikyta viešiesiems poreikiams. Įsigyta įranga renginiams ir
parodoms organizuoti. Bendra projekto vertė per 700 tūkst. Lt.

Mero padėkos už projektų parengimą įteiktos skyrių
vadovams

E. demokratija

Rajono savivaldybės administracija pateikė paraišką skirti Europos Sąjungos
fondų lėšų projektui „E. demokratijos paslaugų sistemos sukūrimas Panevėžio rajone“ įgyvendinti.
2010 m. gegužę buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis nurodytam projektui įgyvendinti. Pagal šio projekto sutartį buvo suteikiamas šimtaprocentinis finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – didinti viešojo administravimo sektoriaus veiklos
skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinti bendruomeniškumą
ir naujas politinės raiškos formas rajono savivaldybėje – įgyvendintas. Jo metu sukurta informacinė sistema sudarė sąlygas reikšti pilietinę nuomonę įvairiais regioniniais ir
vietos valdžios klausimais, skleisti informaciją gyventojams apie valdžios sprendimus,
teikti pastabas rengiamiems teisės aktams, diskutuoti. Sukurta ir vieno langelio sistema. Konferencijoje buvo pažymėta, kad po jo sukūrimo gerokai sumažėjo gyventojų
skundų.

Pirmosios Amatų centro lankytojos

Jau kviečia ir Linų muziejus

2012 m. pabaigoje Ėriškių kultūros centras pasirašė trišalę vietos projekto „Panevėžio rajono Linų muziejaus atnaujinimas“ vykdymo sutartį su Nacionaline mokėjimo
agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Panevėžio rajono vietos veiklos grupe.
Projekto tikslas buvo sukurti patogią, kokybišką aplinką gyventi ir dirbti Stultiškių
ir aplinkinėse kaimo gyvenamosiose vietovėse. Projekto uždavinys – atnaujinti Panevėžio rajono Linų muziejų. Šiuo metu jau atnaujinta malūno išorinė danga, elektros
instaliacija, sutvarkytas malūno kupolas, pakeistos grindys, laiptai, sutvarkyta teritorija.
Taip muziejus išsaugojo savitą krašto istoriją, papročius, vietinį gyvenimo stilių, apeigas. Projekto vadovė Ėriškių kultūros centro direktorė Daina Banaitienė kviečia atvykti ir patiems įsitikinti, ar padidėjo šios kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumas.
Malūne tą dieną buvo rodomas teatralizuotas koncertas „Seno malūno pasakojimai“.

Atidarytas Tradicinių amatų centras

2011 m. pabaigoje pasirašyta projekto dėl tradicinių amatų centro Upytės kaime
finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto tikslas – įkurti tradicinių amatų centrą
Upytės kaime, kuriame būtų puoselėjami nykstantys amatai ir gaivinamos Upytę nuo
seno garsinančios linininkystės tradicijos.
Siekta, kad amatų centras būtų skirtas visiems jo veikla susidomėjusiems įvairaus
amžiaus Upytės gyventojams ir svečiams, taip pat tautodailininkams, amatininkams,
kurie galės rengti parodas, edukacines programas amatų centre.
Pasibaigus konferencijai dalyviai nuvyko prie naujojo centro. Žemės ūkio ministrė
V. Baltraitienė, susisiekimo ministras R. Sinkevičius ir rajono meras Povilas Žagunis perkirpo simbolinę juostelę. Amatų centras atidarytas.
Pasak Regioninės plėtros departamento Panevėžio apskrities skyriaus vedėjos Rasos Daraškevičienės, lyginant Panevėžio regiono projektų įgyvendinimo iki 2014 m.
liepos rezultatus pagal savivaldybes, matyti, kad geriausiai ES fondų lėšas įsisavino Panevėžio rajono savivaldybė (išmokėta 89,06 proc.), o mažiausiai lėšų panaudota Rokiškio rajono savivaldybės projektams (išmokėta 71,20 proc.) ir Biržų rajono savivaldybės
projektams (išmokėta 71,34 proc.). Didžiausia pažanga panaudojant skirtą finansavimą
per 2014 metų I pusmetį padaryta įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės projektus, mažiausia – įgyvendinant Rokiškio rajono savivaldybės projektus.
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Prieš konferenciją Upytės Antano Belazaro pagrindinės
mokyklos istorijos mokytoja Dalia Greviškienė su mokiniais
dėliojo aplinkinių kaimų žemėlapį iš akmenėlių

Antano Belazaro mokyklos direktorė Jurgita Zalatorienė
ir dailės mokytoja Rūta Grybienė prie moksleivių piešinių
džiaugėsi atnaujinta ir mokinių pagausėjusia mokykla



iš savivaldybių gyvenimo

Tarybos posėdis – seniūnijoje

Ukmergės rajono savivaldybės taryba kartą per ketvirtį rengia išvažiuojamuosius posėdžius seniūnijose, kuriuose svarstomi
konkrečių seniūnijų reikalai. Rugsėjo 11 d. išvažiuojamasis posėdis
surengtas Ukmergės miesto seniūnijoje (nuotr.), kuri pagal gyventojų skaičių ir prižiūrimą teritoriją – didžiausia rajone, suskirstyta į
13 seniūnaitijų.
Atvykusius į seniūniją rajono vadovus, tarybos narius, seniūnus, administracijos skyrių vedėjus ir specialistus pasitiko miesto
seniūnė Zita Pečiulienė. Čia vyko susitikimas su seniūnaičiais, vietos bendruomenės tarybos atstovais. Išklausytas seniūnės prane-

Atgis Biržų aerodromas
Biržų rajono savivaldybėje buvo pristatyta galimybių studija „Biržų aerodromo pritaikymas turizmui ir verslui“. Studijos
pristatyme dalyvavo Biržų rajono savivaldybės specialistai, Biržų aeroklubo, Pilotų klubo atstovai, UAB „Smart Continent LT“
vykdomasis direktorius Andrius Jaržemskis ir projektų vadovas
Vaidotas Vinckas.
A. Jaržemskis informavo, kad konsultacinė įmonė „Smart
Continent LT“ 2013 m. Susisiekimo ministerijai parengė Lietu-

šimas, aptartos pagrindinės problemos.
Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre vyriausioji gydytoja Janina Galiauskienė supažindino su įstaigos veikla, pristatė
naujausias atliktas investicijas: pagrindinio pastato išorės ir Greitosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų sutvarkymą.
Apžiūrėję Greitosios pagalbos stotį išvažiuojamojo posėdžio
dalyviai lankėsi šią vasarą atidarytame Psichikos dienos centre, kuris įrengtas pasinaudojus ES struktūrinių fondų lėšomis.
Tolesnis išvažiuojamojo posėdžio maršrutas kvietė susipažinti
su atliktomis investicijomis miesto viešosios infrastruktūros vystymo srityje. Meras Vydas Paknys pasidžiaugė, kad Ukmergė – vienas iš nedaugelio Lietuvos miestų, galintis pasigirti miesto centre
stūksančiu piliakalniu, kuris pradėtas tvarkyti.
Išvažiuojamojo posėdžio dalyviai apžiūrėjo seniūnijos iniciatyva sutvarkytą „Svajonių parką“. Apsilankius Ukmergės meno mokykloje įstaigos vadovas turėjo gerų žinių – nors nuolat girdima, kad
ugdymo įstaigose mažėja vaikų, tačiau dailės ir muzikos skyriuose
šios tendencijos nėra.
Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos baseine rajono vadovai, tarybos nariai ir administracijos darbuotojai apžiūrėjo naujai
įrengtą turkišką pirtį, seniūnė pristatė Pivonijos šile šalia mokyklos
įrengtus pasivaikščiojimo takus.
Posėdžio dalyviai susitiko su Ukmergės vaikų globos namų direktoriumi. Didžiausia šios įstaigos problema – tuščios, nenaudojamos patalpos, todėl jau dabar turi būti ieškoma sprendimų, kaip
jas tinkamai panaudoti.
Išvažiuojamojo posėdžio metu iškeltoms problemoms spręsti
bus parengtas veiksmų planas, numatomi įvykdymo terminai.
Dalius Mikelionis

vos civilinių aerodromų infrastruktūros modernizavimo galimybių studiją, kurioje atrinkta tik dešimt perspektyviausių Lietuvos aerodromų. Tarp šių aerodromų pateko ir Biržų aerodromas.
Siekiant išnaudoti esančias perspektyvas, atsirado poreikis atlikti detalią Biržų aerodromo plėtros galimybių studiją.
Studijoje įvertinta Biržų aerodromo esama būklė, jo panaudojimo ir plėtros perspektyvos, pritaikant aerodromą turizmui
ir verslui, pateikti pasiūlymai dėl aerodromo plėtros.

Širvintose valomas tvenkinys
Širvintose vykdant projektą pradėtas tvarkyti miesto tvenkinys. Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
Prie 51,9 ha teritoriją užimančio Širvintų tvenkinio išsidėstęs
miestas, palei jį vingiuoja pėsčiųjų ir dviratininkų takas, įrengtas
paplūdimys, vaikų žaidimo aikštelė. Įgyvendinant projektą bus
išvalyta apie 19 ha labiausiai uždumblėjusio tvenkinio ploto, apaugusių pakrančių.
Pasak Širvintų rajono mero Vinco Jasiukevičiaus ir administracijos direktorės Elenos Davidavičienės, šis projektas yra labai
sudėtingas dėl teisinės bazės, veiklų spektro, tiesioginės įtakos
gyventojams, todėl labai svarbu, kad darbai vyktų kuo sklandžiau
ir operatyviau.
Įgyvendinant šį aplinkos gražinimui, švarinimui, rekreacijai
svarbų projektą savivaldybės biudžeto lėšomis imtasi tvarkyti ir
Širvintų hidrotechnikos kompleksą, kurio būklė vasaros pradžioje



Živilė Mockutė

Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė

Ekstremalių situacijų komisijos ir nepriklausomų ekspertų buvo
įvertinta kaip labai bloga.
Širvintų rajono savivaldybės vadovų teigimu, įgyvendinant
Europos Sąjungos finansuojamą projektą ir suderinant hidrotechnikos įrenginių remonto darbus, mažiau nukenčia gamta, o ir
gyventojams nereikės dvejus metus iš eilės vasaroti prie nuleisto
tvenkinio.
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Pavydėtina dovana
Druskininkų moksleiviams
Ramunė Šeštokienė

Vienintelės Lietuvoje Druskininkų savivaldybės švietimo programos „Kiekvienam Druskininkų moksleiviui slidinėjimo ABC“ pristatymo
dalyviai per stiklą galėjo stebėti pirmąją mokinukų iš Leipalingio pamoką

Druskininkų savivaldybės mokyklų šeštokai du kartus per
mėnesį važinės į žiemos pramogų kompleksą „Snow Arena“
mokytis slidinėti. Čia vyks kūno kultūros pamokos, kuriose vaikai
mokysis kalnų slidinėjimo pagal specialiai moksleiviams parengtą
mokymo programą.
„Lietuvoje esame pirmieji ir vieninteliai, įgyvendinantys
tokią programą. Esame vienintelis Lietuvos miestas, kuris ne
tik turi tokį išskirtinį objektą, bet ir suteikia unikalią galimybę
vaikams išmokti slidinėti. Visi Druskininkų savivaldybės vaikai
baigę mokyklą mokės taisyklingai slidinėti, galės pamokyti ir
draugus, galbūt atsiskleis ir jaunieji žiemos sporto talentai“,
– sakė Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Jis įsitikinęs,
kad neįprastoje aplinkoje vykstančios pamokos vaikams bus ir
pramoga, ir naudingas užsiėmimas.
Druskininkų savivaldybės inicijuota programa finansuojama
savivaldybės ir „Snow Arenos“ lėšomis. Vaikus slidinėti mokys ir
kūno kultūros mokytojai, ir slidinėjimo instruktoriai.
Pasirūpinta ir saugiu mokinių atvežimu į „Snow Areną“: jie
bus vežiojami Druskininkų švietimo centro turimais mokykliniais
autobusais, atvežimą finansuos savivaldybė.
Pagal sudarytą grafiką slidinėjimo pamokos „Snow Arenoje“
vyks šeštųjų klasių moksleiviams du kartus per mėnesį, po 90
minučių.
Pamokų metu vaikai ne tik mokysis kalnų slidinėjimo, bet
ir susipažins su šios sporto šakos taisyklėmis, gabiausieji turės
galimybę treniruotis ir ruoštis varžyboms, vykstančioms Lietuvoje
ir užsienyje.
Kalnų slidinėjimo mokymo programa siekiama ne tik skatinti
vaikus sportuoti, išmokyti slidinėti kalnų slidėmis, bet ir įtraukti
kalnų slidinėjimą į Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio
programą, parengti Druskininkų savivaldybės vaikų kalnų
slidinėjimo sporto komandas.
Praėjusių mokslo metų pabaigoje „Snow Arenoje“ slidinėti
kalnų slidėmis jau mokėsi daugiau kaip 160 keturių Druskininkų
mokyklų šeštokų. Eksperimentinė neformaliojo švietimo
programa pasiteisino – moksleiviai išmoko savarankiškai slidinėti,
o 30 geriausių šios programos dalyvių buvo įteikti „Žaliųjų trasų
eksperto sertifikatai“. Slidinėjimo pamokoms pateisinus lūkesčius,
šiais metais Druskininkų savivaldybės moksleiviai su nekantrumu
laukia pamokų „Snow Arenoje“.
Jau trejus metus sėkmingai veikianti Druskininkų „Snow
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Arena“ atitinka visus tarptautinės slidinėjimo federacijos keliamus
reikalavimus, o pagal techninių parametrų visumą arena patenka į
geriausių slidinėjimo arenų penketuką pasaulyje.
Per trejus darbo metus arenoje lankėsi daugiau kaip milijonas
žiemos pramogų mėgėjų. Druskininkų „Snow Areną“ pamėgo ir
profesionalūs slidininkai – Druskininkų uždaras slidinėjimo trasas
jau yra išbandę daugiau kaip 200 įvairaus pajėgumo komandų iš
Estijos, Čekijos, Vengrijos, Ukrainos, Italijos, Suomijos, Švedijos,
Norvegijos, Turkijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos ir Baltarusijos.
Uždarose slidinėjimo trasose treniruojasi ir vaikų, ir suaugusiųjų
komandos.
Druskininkų „Snow Arena“ taip pat organizuoja kurorto svečių
ir vietinės bendruomenės pamėgtus ir daug jaunimo pritraukiančius renginius – „Snow Kayak“ ir „Snow tinklinio“ varžybas.

Rugsėjo 17 d. „Snow Arenoje“ per švietimo programos pristatymą arenos
vadovas Andrius Stasiukynas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
pasirašė bendradarbiavimo sutartį



ŠIAULIAI TURI GRAŽIĄ ATEITĮ

Tai buvo pabrėžta švenčiant Šiaulių miesto 778-ąjį gimtadienį
Kaip jau įprasta, miesto šventė prasidėjo
puošniomis eitynėmis

Tris dienas šurmuliavo miesto gimtadienio šventė „Šiaulių dienos 2014“. Renginių
gausa džiugino ir miestiečius, ir į šventę atvykusius svečius.

Pirmieji atšventė vaikai ir jaunimas

Dar ketvirtadienį mieste prasidėjo ikimokyklinukų, mokinių ir studentų renginiai,
skirti Šiaulių miesto gimtadieniui.
Patys pirmieji į šventę skubėjo miesto mažiausieji – darželių auklėtiniai dalyvavo
dviratukų varžybose. Medaliais ir dovanomis buvo apdovanoti visi dalyviai, o pirmąją
vietą užėmęs dviratininkas pelnė Šiaulių mero Justino Sartausko įsteigtą prizą – dviratuką.
Visą dieną vyko švietimo įstaigų kolektyvų koncertas, pristatytos kelios parodos. Vaikų ir jaunimo dieną užbaigė tradiciniu tampantis teatralizuotas renginys „Gyvoji istorija
K. Donelaičiui atminti: Šiauliai XVIII amžiuje“. Bulvaru pražygiavo Šiaurės karo kareiviai,
oriai vaikštinėjo bajorai ir miesto ponios, čia pat griežta mokytoja auklėjo prasčiokų vaikų klasę, klaidžiojo maro šmėklos. Masiniame vaidinime dalyvavo per tris šimtus miesto
mokyklų, meno kolektyvų, universiteto, teatrų festivalio „Baltoji varnelė“ dalyvių.

Garbės piliečio vardo suteikimo iškilmės

Chaimo Frenkelio viloje vykusiame iškilmingame posėdyje Šiaulių miesto garbės
piliečio vardas suteiktas berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovui ir dainavimo
mokyklos direktoriui Remigijui Adomaičiui.
Renginį pradėjęs Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas padėkojo visiems miesto
garbės piliečiams. „Ačiū už tuos darbus, kurie jau tapo neatsiejama miesto istorijos dalimi, ačiū ir už dabarties, ir už ateities nuopelnus“, – kalbėjo J. Sartauskas.
Paskelbus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą Šiaulių miesto garbės piliečio vardą suteikti choro „Dagilėlis“ vadovui R. Adomaičiui, miesto meras įteikė muzikos pedagogui garbingas regalijas.
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ vadovo R. Adomaičio vardas puikiai žinomas ne tik Šiauliuose, visoje Lietuvoje, Europoje, bet netgi pasaulyje. Jo suburto kolektyvo skinami laurai tarptautiniuose konkursuose nuolat garsina Šiaulių miesto vardą.

Šventės atidarymo renginiai

Kaip jau įprasta, miesto šventė prasidėjo puošniomis eitynėmis. Eitynėms pasveikinus miestą ir miestiečius, iškilmingai buvo pakelta Šiaulių vėliava. Ši garbinga užduotis
patikėta žinomam sportininkui lengvaatlečiui Mindaugui Biliui.
Šiaulių gimtadienio proga susirinkusiuosius sveikinęs meras J. Sartauskas pasidžiaugė miesto pasiekimais ir kvietė kartu kurti Saulės miesto ateitį.
„Šie metai Šiauliams tikrai palankūs, pirmiausia dėkoju jaunoms miesto šeimoms,
kurių dėka pasikeitė demografinė padėtis – vėl tapome augančiu miestu. Mamos ir tėčiai tikrai gali ramiai planuoti šeimos pagausėjimą, nes darželiuose šiemet atidarėme
penkias naujas grupes. Mokyklos ir neformaliojo švietimo įstaigos tapo gerokai jaukesnės, klasės bus šiltesnės. Šildymo sezonas neišgąsdins ir kitų šiauliečių, spalį pradėsianti
veikti nauja biokuro jėgainė dar labiau atpigins šilumą mieste.

Vitalis Lebedis

Šiauliai gražėja, gyventojai gali džiaugtis sutvarkytomis paežerėmis ir parkais, pramoninėje
zonoje dygstantys fabrikai skaičiuoja naujas darbo vietas. Šiauliai turi gražią ateitį“, – kalbėjo Šiaulių miesto meras.
Švenčiančius Šiaulius sveikino ir kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Neatsiejama šventės atidarymo dalis – motorizuota kolona. Motorizuotos kolonos priekyje
važiavo specialiųjų tarnybų automobiliai, po jų
prisistatė automobilių klubai, baikeriai, gatve riedėjo ir keturračiai, ir antikvarinės transporto priemonės. Koloną papuošė ant specialios platformos
gabenamas dizainerio V. Purono sukurtas metalinis slibinas Baziliskas. 11 metrų ilgio ir 5 metrų
aukščio plieninis siaubūnas pūtė dūmus, mirksėjo
raudonomis akimis ir garsiai riaumojo.

Festivalių ir koncertų gausa

Šeštadienį teatro mėgėjus kvietė tarptautinis
vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Baltoji varnelė“.
Festivalio vaidinimai vyko ne tik Šiaulių dramos
teatro scenoje, dalyvių akcijos persikėlė ir į Vilniaus g. bulvarą. Po pietų Talkšos ežero pakrantę
užtvindė džiazo ir bigbendų muzika.
Šeštadienio popietę miestiečius džiugino Lietuvos ir užsienio kolektyvų koncertai amfiteatre,
o Prisikėlimo aikštės scenoje vyko jaunųjų Šiaulių
miesto talentų pasirodymai.
Vakare Talkšos pakrantėje skambėjo pučiamųjų orkestrų muzika, koncerte „Vardan taikos“,
skirtame Lietuvos narystės NATO aljanse 10-mečiui, pasirodė didžiųjų miestų ir Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestrai.
Didžiausią minią šiauliečių ir miesto svečių
sukvietė pramoginės simfoninės muzikos koncertas, kuriame populiariąją klasiką atliko solistai
Merūnas Vitulskis, Vaida Genytė, Jeronimas Milius,
akordeono virtuozas Martynas Levickis, atlikėjams pritarė Šiaulių simfoninis orkestras. Finalinį
renginį vainikavo įspūdingas lazerių ir fejerverkų
reginys.
Šventėje dalyvavo ir miestų delegacijos iš
užsienio – Eteno Lero (Nyderlandai) ir Jelgavos
(Latvija).

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas įteikė garbingas regalijas Remigijui Adomaičiui (kairėje)

