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AKTUALIJOS

Kodėl regionų bedarbiai važiuoja į Vilnių?

Artūras Margelis
Lazdijų rajono meras

Aukštas nedarbo lygis Lietuvos regionuose – metai po metų linksniuojama
problema, kurios sprendimo ieškant neretai priekaištaujama ir vietos valdžiai,
neva nerandančiai tinkamų sprendimo
būdų, ir bedarbiams, nenorintiems imtis
bet kokio darbo ir mieliau besirenkantiems socialines išmokas.
Tačiau nedarbo lygis provincijoje priklauso anaiptol ne tik nuo vietos valdžios
veiksmų ir provincijos bedarbių požiūrio
į darbą. Ir vieni, ir kiti nedarbo tendencijoms, ko gero, turi mažiausią įtaką. O
didžiausią daro centrinės valdžios sprendimai ir priimti teisės aktai, kuriuos savivaldybės privalo vykdyti.
Iš įvairiausių tribūnų kalbant apie
nedarbą regionuose, nutylima, kad savivaldybės faktiškai neturi galimybių kurti
darbo vietas, verslo skatinimo programoms tenkančių lėšų tikrai neužtenka
rimtam verslui skatinti, o siūlymai darbo
neturinčiam žmogui atidirbti už išmokėtą socialinę pašalpą anaiptol neprilygsta
darbo vietai, užtikrinančiai stabilias pajamas, pragyvenimą ir savivertę.

Keistai skamba ir madingais tapę raginimai skatinti žmonių verslumą. Kaip galima skatinti tai,
ko nėra? Regionuose, ypač kaimiškose savivaldybėse, vyrauja socialinis sluoksnis, kuris užaugo
negirdėjęs verslumo sąvokos ir kuriam žodis verslas gal jau ir nekelia neigiamų emocijų, bet raginimas pačiam užsiimti verslu tikrai įvaro baimės ir nepasitikėjimo.
Tuo labai aiškiai įsitikinome, kai šių metų pradžioje Lazdijų rajono savivaldybė ryžosi įgyvendinti bandomąjį mėsinių galvijų auginimo projektą. Jis jau perėjo visas stadijas nuo nepasitikėjimo
iki susidomėjimo, tačiau daugelis ūkininkų į galimybę įsigyti ir auginti mėsinius galvijus aubrakus
ir, susivienijus į kooperatyvus, brangiau parduoti jų mėsą vis dar žiūri atsargiai. Žmonės bijo investuoti, juolab kad investicijoms savų lėšų neužtenka, o skolintis atrodo rizikinga.
Įsteigta projektą įgyvendinanti viešoji įstaiga, sutarta dėl mokymų ir konsultacijų galvijų augintojams, su Žemės ūkio ministerija tariamasi, kad tiesioginės išmokos ūkininkams būtų mokamos ne tik už nuosavus, bet ir nuomojamus ar kitais pagrindais iš kito ūkinių galvijų savininko
gautus gyvulius, įsteigtas kooperatyvas, kuris Lenkijos supirkėjams už geresnę nei Lietuvoje kainą
jau pardavė pirmuosius mėsinius galvijus.
Visa tai daroma tam, kad žmonės patikėtų galimybėmis užsidirbti iš savo veiklos ir patys tų
galimybių ieškotų. Jei norite, visas šias priemones galima vadinti ir verslumo skatinimu, bet verslią
kartą pirmiausia reikia užauginti.
Esame įsitikinę, kad visose mokyklose kaip privalomojo dalyko jau seniai reikėjo pradėti mokyti ekonomikos pagrindų, kuriuos dėstytų šios srities profesionalai, suteikdami ne tik teorinių žinių, bet ir ugdydami praktinius įgūdžius. Kito kelio nėra, nes daugelis vaikų savo aplinkoje nemato
verslaus pavyzdžio ir neturi į ką orientuotis, kuo sekti.
Iki šiol daugelio regionų gyventojų siekiamybė yra gauti kito sukurtą darbo vietą. Tai nėra
blogai – žmogus bent jau nori dirbti.
Bet nuo sostinės ir pagrindinių didmiesčių nutolusioms savivaldybėms surasti investuotojus ir įtikinti juos kurti įmones regione yra sudėtinga. Padėtis nesikeis, kol savivaldybėms nebus
suteikta savarankiškumo ir laisvės pačioms formuoti savo biudžetus ir skirstyti lėšas pagal pačių
numatytus prioritetus.
Iki šiol nedarbo lygio mažinimas regionuose ne vienus metus įvardijamas pirmenybiniu uždaviniu, kuriam spręsti vis žadama skirti pirmenybinį dėmesį, bet pamirštama skirti pirmenybinį
finansavimą. Didžioji dalis praėjusio finansinio laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramos nusėdo Vilniuje. Vilniaus apskričiai tenka beveik du trečdaliai visų į Lietuvą ateinančių
investicijų. Tad ar reikia stebėtis, kad į sostinę išvažiuoja dirbti kaimiškų savivaldybių bedarbiai?
Tokia savivaldybė kaip Lazdijų rajono, norėdama pritraukti investuotoją, turi jam pasiūlyti kelis kartus patrauklesnes sąlygas nei Vilniaus ar aplinkinės savivaldybės, nes antraip investuotojui
nebus motyvo važiuoti į Lazdijus. O galimybės pasiūlyti išskirtines sąlygas yra itin ribotos, ir savivaldybės, norėdamos pritraukti investicijas, turi verstis per galvas.
O jos tikrai galėtų atsistoti ant kojų, jei centrinės valdžios dėmesys regionams būtų ne deklaratyvus, bet realus.

Šilutės rajono savivaldybė – pirmoji Klaipėdos regione
Edita Šukytė

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, kuriam atstovavo Klaipėdos regiono vadovė
Ulijana Petraitienė (nuotr.).
Džiugi žinia – kad Šilutės rajono savivaldybės administracija tapo
pirmąja partnere Klaipėdos regione, kuri, pasirašydama bendradarbiavimo sutartį ir tapdama socialine partnere, iš karto numatė administracijos specialistus, kurie priims mokinius, dalysis žiniomis bei
patirtimi ir turės galimybę padėti apsispręsti renkantis vieną ar kitą
profesiją.
Šios sutarties pasirašymo iniciatorius mero pavaduotojas Algirdas Gečas pažymėjo, kad šis įvykis sutapo su Lietuvos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės raginimu savivaldybėms ir jų specialistams dalytis patirtimi su moksleiviais ir prisidėti prie jų profesinio veiklinimo.
Susitikime dalyvavo esamų ir būsimų socialinių partnerių atstovai.



Pasak Klaipėdos regiono vadovės U. Petraitienės, šis sutarties pasirašymas – ypatingas reiškinys neformaliojo ugdymo procese. Tikimasi, kad jis taps pavyzdžiu visoms kitoms Lietuvos savivaldybėms ir
padės suprasti, kad reikia skirti ypatingą dėmesį mūsų jaunajai kartai,
stengiantis suteikti kiek įmanoma daugiau žinių apie įvairaus pobūdžio profesijas, padedant pasirinkti būsimą gyvenimo kelią ir išvengti
klaidingų sprendimų.
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aktualijos

Fermos privalės mažinti taršą
Raminta Greičiuvienė

Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente vyko konferencija „Stiprėjimas per
bendradarbiavimą“, kurioje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis „Dėl nemalonių kvapų
mažinimo Dainių fermų komplekse“. Sutartį pasirašė Jurbarko rajono meras Ričardas Juška (nuotr. dešinėje), Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius dr. Skirmantas Pocius, Dainių kaimo bendruomenės pirmininkas Artūras Davidavičius, Aplinkos
vadybos ir audito instituto direktorius dr. Rimantas Budrys, Kauno rajono bendruomenių
sąjungos pirmininkas dr. Justinas Rimas ir UAB„Dainiai“ direktorius Kasparas Jurevičius.
Atsižvelgiant į tai, kad Dainių fermų kompleksas yra netoli Jurbarko miesto ir Dainių
kaimo gyvenvietės ir nemalonūs kvapai turi neigiamos įtakos žmonių gyvenimo kokybei, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Šia sutartimi UAB „Dainiai“ įsipareigoja: „Iki
2015 m. sausio 15 d. pateikti Aplinkos vadybos ir audito institutui duomenis apie 2015
m. sausio 1 d. turimus fermų plotus, gyvulių skaičių ir sukaupto skysto mėšlo kiekius
kas mėnesį per 2014 metus. 2015 m. nuolat vykdyti kiaulių fermų, įrangos ir gyvulių higienizaciją, naudojant specialias probiotines kompozicijas pagal Lietuvos Respublikos
žemės ūkio rūmų parengtas rekomendacijas. Nuolat konsultuotis su Aplinkos vadybos
ir audito institutu, siekiant geriausių rezultatų ir naudojant probiotines kompozicijas.
Užtikrinti minimalią nemalonių kvapų sklaidą, parenkant geriausius mokslo pasiekimais paremtus ir pasaulinėje praktikoje išbandytus metodus bei medžiagas.“
Jurbarko rajono savivaldybė ir Kauno rajono bendruomenių sąjunga pasirašydamos bendradarbiavimo sutartį įsipareigoja: „Koordinuoti šios sutarties vykdymą ir kas

pusmetį su visomis sutarties šalimis aptarti sutarties
vykdymo eigą.“
Aplinkos vadybos ir audito institutas įsipareigoja
2015 m. vasaros mėnesiais atlikti išlakų matavimus
fermų komplekse, Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentas įsipareigoja 2015 m. birželio, liepos ir
rugpjūčio mėnesiais atlikti valstybinę laboratorinę kontrolę, matuojant amoniako koncentraciją aplinkos ore
fermų komplekso daromai taršai nustatyti, Dainių
kaimo bendruomenė įsipareigoja 2015 m. apklausti arčiausiai Dainių fermų komplekso gyvenančius
žmones dėl nemalonių kvapų pokyčių pradėjus naudoti probiotikus.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis „Dėl nemalonių kvapų mažinimo Dainių fermų komplekse“ galioja
dvejus metus nuo pasirašymo dienos.

Valstybės kontrolė bendradarbiaus su savivaldybių
Aida Klimašauskienė
kontrolės tarnybomis
Valstybės kontrolė ir 57 Lietuvos savivaldybių audito ir kontrolės
tarnybos pasirašė susitarimus bendradarbiauti atliekant 2014 m. savivaldybių finansinius (teisėtumo) auditus. Institucijos įsipareigojo dalytis
profesine audito patirtimi, gerąja praktika, suderinti audito strategijas ir
plėtoti bendradarbiavimą išorės auditų klausimais.
Prieš penkerius metus Valstybės kontrolės auditorių kartu su savivaldybių kontrolieriais atliktos pavienės audito procedūros paskatino
ieškoti būdų, kaip šį procesą formalizuoti ir padaryti abiem pusėms
priimtinu kolegišku darbų pasidalijimu, siekiant nedubliuoti vieni kitų
darbo. Šis procesas išsirutuliojo į partnerystės iniciatyvą – jau penktus
metus iš eilės su savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis pasirašomi
abiem pusėms naudingi bendradarbiavimo susitarimai.
Valstybės kontrolė, būdama aukščiausioji audito institucija ir teikdama išvadą Seimui dėl Nacionalinio ataskaitų rinkinio, turi gauti užti-

krinimą, kad savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditai yra
atlikti tinkamai ir kokybiškai. Savivaldybių kontrolieriai teikia savivaldybių taryboms išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Rengiant
šią išvadą būtina užtikrinti, kad finansinio (teisėtumo) audito metu
buvo įvertintos visos savivaldybėje nustatytos klaidos ir pažeidimai.
Todėl savivaldybių kontrolieriai turi naudotis ir Valstybės kontrolės auditorių atliktu darbu. Bendradarbiavimo susitarimai yra tokio rezultato
garantas.
Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė įteikė padėkas už ypač veiksmingą, profesiniu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą vienuolikos
savivaldybių kontrolieriams: Kėdainių rajono, Vilniaus miesto, Kauno
miesto, Marijampolės, Mažeikių rajono, Joniškio rajono, Šalčininkų rajono, Palangos miesto, Akmenės rajono, Širvintų rajono ir Šiaulių miesto.

Verslumo mokomasi mokyklos suole
Lazdijų švietimo centras, vykdydamas Lazdijų rajono savivaldybės
Verslo rėmimo programą, jaunimui rengia verslumo mokymus rajono
švietimo įstaigose. Šių mokymų tikslas – skatinti jaunimo susidomėjimą nuosavo verslo kūrimu. Spalį šie mokymai vyko Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus, Veisiejų ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijose.
Mokymuose dalyvavę rajono verslininkai pristatė savo sėkmės istorijas,
dalijosi patirtimi. Mokymų dalyviai aktyviai domėjosi verslo rėmimo
programomis, klausinėjo, diskutavo ir atliko praktines užduotis. Paskaitoje „Verslumo mokymai jaunimui“ dalyvavusieji gimnazijų mokiniai
sužinojo daugybę naujų ir įdomių dalykų, bendravo su verslininkais
ir drąsiai klausė jiems rūpimų dalykų. Mokymų pabaigoje pakartojus
verslumo mokymų pradžios klausimą„Kas iš jūsų ketinate užsiimti savo
verslu?“ rankų pakilo dvigubai daugiau nei renginio pradžioje. Dalyviai
teigė, kad paskaita jiems buvo labai naudinga ir prasminga, atvėrusi galimybę daugiau sužinoti apie verslą ir galbūt padėjusi pagrindus gimSavivaldybių žinios 2014 11 22

Neringa Radvilavičienė

nazistams imtis verslo ateityje.
Šių mokymų iniciatorius Lazdijų rajono meras Artūras Margelis
teigė, kad verslumo idėjas svarbu skleisti dar mokyklos suole. „Verslūs
žmonės, jų sukurtos ir įgyvendintos idėjos kuria darbo vietas, jų sumokami mokesčiai papildo valstybės biudžetą. Lazdijuose ypač trūksta
šeimos verslo tradicijų. Žmonės bijo imtis atsakomybės. Kad dabartinė
padėtis pasikeistų, skiepyti verslumą jaunimui reikia pradėti jau mokyklos suole. Su mokytojų ir Švietimo centro darbuotojų pagalba tai
įmanoma“, – teigė meras ir pasiūlė galimybę mokiniams verslo, kad ir
nedidelio, imtis dar mokyklos suole. Pavyzdžiui, per pamokas pagamintus savo darbelius mokiniai gali parduoti. Meras yra pateikęs pasiūlymą
mokinių darbus realizuoti Lazdijų turizmo informacijos centre, kur prekiaujama įvairiais rajono amatininkų, menininkų darbais. Pasak mero,
uždirbę savo pirmuosius pinigus mokiniai „užsikabina“, ir taip verslumo
gyslelė įskiepijama jau mokyklos suole, į verslo kūrimą žiūrima drąsiau.



Žvilgsnis

Naujos galimybės ir senos ydos

Antanas Anskaitis

Po pusantro dešimtmečio ginčų, atidėjimų ir nukėlimų, iečių laužymų, po, pasak
savivaldos šmaikštuolių, užraugintos problemos išsprendimo ateinančių metų kovo
1 d. rinksime merus tiesiogiai. Tikėkime,
pagaliau pasibaigs ta juodoji epopėja, kai
dar nespėjusius sušilti merus nuversdavo
koalicijos perbėgėliai, kai per vieną mėnesį
dviejų savivaldybės vadovų likimą galėjo
nulemti, kaip kad pernai atsitiko Zarasų
rajone, vieno chameleono spalvos pasikeitimas.
Šiemet Seimui priėmus Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo naują redakciją,
pasak rengėjų, keičiasi visa rinkimų filosofija
ir jėgos svertai savivaldoje. Meras bus tikrasis žmonių rinktas savivaldybės vadovas, o
ne partinių grupuočių statytinis.
Aiškiai matome: prasidėjusi ši savivaldybių tarybų rinkimų kampanija jau yra
aktyvesnė, išradingesnė negu anksčiau
vykusios, labiau domina rinkėjus. Juk, kaip
rodo apklausos, net 80 proc. gyventojų palaiko tiesioginius merų rinkimus. Rinkėjai
labiau nori balsuoti už asmenybes, o ne už
partinių bosų laisvai kaitaliojamus partinius
sąrašus. Todėl tikėtina, kad balsavimo dieną
prie urnų nusidrieks didesnės eilės.
Politinės partijos svarsto ir tvirtina savo
kandidatus į būsimųjų merų postus, sudaro
kandidatų į tarybų narius sąrašus. Daugelį
politikų, apžvalgininkų ypač domina, kas
pretenduoja vadovauti didiesiems šalies
miestams. Tačiau krinta į akis tai, kad partijoms nelengvai sekėsi rasti tinkamų kandidatų. Pavyzdžiui, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovybė tik iš trečio bandymo atrado sostinės
mero-tarybos nario postą norintį užimti
perspektyvų asmenį. Atrodo, kandidatus
parinkti geriau sekėsi Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos liberalų sąjūdžio
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vadovybėms, į miestų merų postus patvirtinusioms šalyje žinomus politikus.
Galime neabejoti – ši rinkimų kampanija pateiks ne vieną staigmeną. Į savivaldybių
vadovų kėdę panorės atsisėsti nemažas būrys kandidatų, nepriklausančių jokioms partijoms. Kai kurie patys išsikėlę kandidatai stengiasi rinkėjus suvilioti rožiniais pažadais, aršia
dabartinių merų, tarybų narių kritika. Antai Prienų rajone susikūręs visuomeninis rinkimų
komitetas „Už pasitikėjimą, atsakomybę ir sėkmę“ iškėlė savo kandidatą į merus ir jau pliekia valdančiuosius teigdamas: svarbu ne kuri partija ateis į valdžią, o tai, kokie žmonės siūlo
kelią į sėkmę. Panašiai elgiasi rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“.
Įsibėgėjant rinkimų kampanijai, matyt, aštrių kritikos strėlių ir aistringų disputų sulauksime daugelyje miestų ir rajonų. Turėtume vertinti teigiamai, nes tai padidėjusio žmonių
aktyvumo ženklas. Bet kartu ir didelis iššūkis savivaldybes valdančioms tradicinėms partijoms, dabartiniams merams. Reikės parodyti nuveiktus darbus, įtikinamai nuvainikuoti
pažadūnus, drąsiai atsakyti į kritiką. Rinkimų kovoje ypač svarbų vaidmenį vaidins merų
susitikimai su rinkėjais darbo kolektyvuose, bendruomenių susirinkimuose, nes tiesioginis
bendravimas – geriausias būdas pajusti žmonių nuotaikas ir lūkesčius.
Ankstesniuose savivaldos rinkimuose buvo paplitę savotiški politinių šešėlių žaidimai,
arba, tiesiai šviesiai sakant, rinkėjų apgaudinėjimas. Partinių sąrašų priekyje puikuodavosi
geriausiai žinomų ar garsiausiai šaukiančių politikų pavardės, o uodegoje rikiavosi pilkosios
pelytės. Po rinkimų vedliai, partiniai tūzai nerdavo į krūmus – savo iškovotų mandatų atsisakydavo, o į savivaldybių tarybas patekdavo jų šešėliai, dažniausiai politiniai trejetukininkai.
Šią kadenciją Šakių ir Tauragės rajonuose mandatų atsisakė daugiau kaip po pusę tarybos
narių, o Ignalinoje ir Trakuose – net po du trečdalius. Taigi rinkėjai rinko vienus, o gavo
kitus tarybų narius, dažnai mažiau išsilavinusius, tingesnius, bet paklusnius frakcijų vadovų
nuomonės vykdytojus.
Tikėkimės, kad naujos redakcijos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 39 str. nuostatos šio pobūdžio rinkėjų apgaudinėjimą nors šiek tiek apribos. Juk ne kiekvienas apsišaukėlis vedlys, atsisakęs mandato, panorės netekti įmokėto vieno ar dviejų mėnesių vidutinio
darbo užmokesčio dydžio užstato. Tik tokia „bauda“, atrodo, nė kiek nejaudina Europos
Parlamento nario Valdemaro Tomaševskio, per praėjusius rinkimus sostinėje vadovavusio
savo vardo blokui ir paskui nėrusio į krūmus, dabar vėl kartojančio seną dainą. Kaip su šia
yda kovoti? Į merus ir tarybų narius rinkdami geriausius, turėtume aiškiai įvardyti ir apsišaukėlius, pažadūnus, politinius sukčiautojus, nes nėra geresnio vaisto už viešumą.
Mečislovo Ščepavičiaus pieš.
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Kelmės rajone – apie verslą ir žemės ūkį
Lapkričio 14 d. Kelmės rajone vykę renginiai prasidėjo ūkio ministro
Evaldo Gusto susitikimu su verslo atstovais. Susitikime ministras kalbėjo apie darbo pasiūlą ir verslumo lygį Kelmėje, ES struktūrinę paramą,
kurią gerai išnaudojo AB Kelmės pieninė. Rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė susitikime pabrėžė numatytus įgyvendinti keturis viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus: įkurti
Tytuvėnų pramoninį parką, pastatyti ir įrengti baseiną Kelmės mieste,
nusileidimo trasą Bulavėnų kaime ir ūkininkų paviljoną Kelmės mieste.
Kelmės profesinio rengimo centre buvo surengta konferencija,
skirta žemės ūkio perspektyvoms aptarti. Įžanginiame pranešime Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius kalbėjo apie žemės ūkio sektoriaus iššūkius, atsiradusius dėl Rusijos sankcijų. Ministras Pirmininkas
apžvelgė darbo kryptis ir finansinę paramą, biudžeto lėšų skirstymą ir
papildomas lėšas pieno sektoriui, darbą su naujomis rinkomis ir eksporto skatinimą. Premjeras pabrėžė, kad ūkininkai turi kooperuotis, o
proveržio nebus, jei nebus naujų technologijų ir investicijų.
Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė savo pranešime kalbėjo,
kaip padėti žmonėms kaime išgyventi atlaikant embargo ir naujojo finansinio laikotarpio iššūkius. Ministrė pažymėjo, kad Kelmė yra viena
iš tų rajonų, kuriuose mero, savivaldybės administracijos, Žemės ūkio
ir kaimo plėtros skyriaus darbas yra vertinamas gerai. Ministrė pristatė
2014–2020 m. perspektyvą ir informavo, kad vien tiesioginėms išmokoms numatyta 11,2 mlrd. Lt – 70 proc. daugiau nei buvo skirta 2007–
2013 m. laikotarpiui.
Rajono meras Vaclovas Andrulis (nuotr. dešinėje) kalbėjo apie

Vaida Sutkienė

Kelmės rajoną kaip apie žemdirbystės kraštą, pasidžiaugė rajono ūkininkais, besiplečiančia mėsine gyvulininkyste – Kelmės rajonas kaip
gyvulininkystės kraštas šalyje yra tarp lyderių, pagal gyvulių skaičių jis
yra trejetuke. Meras, kaip ir kiti pranešėjai, atkreipė dėmesį į kooperaciją
ir sakė, kad be kooperacijos bus sudėtinga konkuruoti.
Susirinkusieji aktyviai dalyvavo diskusijoje. Konferencijoje dalyvavo Kelmės, Raseinių, Radviliškio, Šiaulių rajono, Telšių, Šilalės, Tauragės
savivaldybių vadovai ir žemės ūkio skyrių vedėjai, regionų ūkininkų
ir jaunųjų ūkininkų sąjungų atstovai, žemės ūkio bendrovių vadovai.
Renginiai užsibaigė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre surengta
Kelmės verslo dienų konferencija, skirta Kelmės verslininkų asociacijos
15 metų jubiliejui.

Rokiškėnai susipažino su kėdainiečių veikla
Kėdainių rajono savivaldybėje lankėsi Rokiškio rajono savivaldybės atstovai, vadovaujami administracijos direktoriaus pavaduotojo
Rimanto Velykio.
Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas supažindino svečius su
savivaldybės veikla, Strateginio skyriaus vedėja Kristina Kemešienė
perskaitė pranešimą apie savivaldybėje vykdomus projektus, svarbiausius darbus. Paskui svečiai apžiūrėjo savivaldybės antrame aukšte veikiančio Kėdainių krašto kultūros premijos laureato Vytauto Ulevičiaus
muziejų, kuriame eksponuojama daugiau nei 50 garsaus Kėdainių
krašto skulptoriaus ąžuolo dirbinių. Vėliau buvo aplankyta gražiausiai
Kėdainių rajone tvarkoma Pelėdnagių gyvenvietė. Jos seniūnas Valen-

Rūta Švedienė

tinas Tamulis papasakojo, kaip seniūnijos darbuotojai tvarkosi su kai
kada iškylančiais ir nemažais sunkumais, ir visus pakvietė į Slikių kaime
įsikūrusių ūkininkų Ilonos ir Virgilijaus Kuprevičių sodybą. Šie ūkininkai
garsėja ne tik kaip profesionalūs daržininkai − jų ūkis kelinti metai iš
eilės pripažįstamas gražiausiai tvarkomu rajone.
Po Kuprevičių sodybos vykta į Krakių ir Dotnuvos seniūnijas. Dotnuvoje apžiūrėti senieji globos namai ir buvusiame vaikų darželyje
įrengti naujieji, stabtelėta pažiūrėti, kaip atrodo atnaujinti Akademijos
kultūros namai, Pajieslyje apžiūrėtas neseniai baigtas įkurti daugiafunkcis centras, lankytasi Kėdainių krematoriume ir neseniai įrengtame kolumbariume Kauno gatvės kapinėse.

Projekto „Šviečiantys pasienio miestai“ rezultatai
Rūta Averkienė

Varėnos rajono savivaldybėje įvyko baigiamoji projekto „Šviečiantys pasienio miestai“
konferencija, kurioje buvo apžvelgti projekto metu partnerių (Varėnos r., Alytaus r. savivaldybių ir Lenkijos Respublikos Gibų savivaldybės) pasiekti rezultatai ir kaip veiksmingo

energijos naudojimo pavyzdys pristatytos Varėnoje, Dauguose ir Gibuose rekonstruotos apšvietimo sistemos.
Partneriai pristatė projekto metu pasiektus rezultatus. Įgyvendinus projektą
buvo įrengti apšvietimo tinklai Varėnos
m. Vytauto g., rekonstruoti elektros tinklai
M. K. Čiurlionio gatvės ruože, įrengti nauji
apšvietimo tinklai Lakštingalų, Mitriškių,
Viržių gatvėse, Zervynų ir Ramiosios gatvių
dalyse. Taip pat surengtos dvi vasaros stovyklos pasienio regiono jaunimui Gibuose
ir Dauguose.
Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos
ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną
programą. Programą iš dalies finansuoja ES
Europos regioninės plėtros fondas.

