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Geriausi projektai
Rytų ir Pietų Lietuvoje
Simona Galeckaitė

Praėjusiame SŽ numeryje skelbėme informaciją apie Palangoje apdovanotus geriausius Vakarų Lietuvoje įgyvendintus
projektus pagal Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones.
Šiame numeryje pristatome geriausius įgyvendintus projektus
Rytų ir Pietų Lietuvoje.

Geriausio Vakarų Lietuvoje įgyvendinto projekto apdovanojimas įteiktas Tauragės rajono mero pavaduotojui Silverijui Statkui (dešinėje) už savivaldybės administracijos įgyvendintą projektą „Batakių miestelio,
Žygaičių miestelio, Lomių kaimo, Pagramančio miestelio ir Skaudvilės
miesto kompleksinis sutvarkymas“. Į šios nominacijos laureatus taip pat
pretendavo jurbarkiškių projektas „Veliuonos miestelio kompleksinis sutvarkymas“ ir rietaviškių – „Medingėnų gyvenvietės viešosios infrastruktūros
plėtra“, kurie apdovanoti specialiais prizais

tynerius metus pripažino viena iš keturiolikos probleminių teritorijų
ir, siekdama tolygesnės regioninės plėtros, skyrė ES fondų paramą socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti. Mat registruotų bedarbių ir socialinės pašalpos gavėjų dalis tarp gyventojų buvo daug
didesnė už šalies vidurkį.
Per pastaruosius trejus metus pašalpų gavėjų skaičius rajone sumažėjo 17 proc., o registruotas nedarbas – 4 proc. Rajone padidėjo
veikiančių ūkio subjektų skaičius. Patrauklesnis Pasvalys tapo ne tik
verslininkams, bet ir turistams. Pasvalio krašto muziejuje įsikūrusį Turizmo informacijos centrą šiemet aplankė 72 proc. daugiau lankytojų
nei 2010 m.
Pasvaliečių įgyvendintas projektas „Pasvalio miesto centrinės Vytauto Didžiojo aikštės rekonstrukcija“ buvo pripažintas geriausiu Rytų
Lietuvoje įgyvendintu projektu pagal VRM administruojamą priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“.
Pernai vykusioje geriausių Rytų Lietuvoje įgyvendintų projektų
atrankoje pasvališkių projektas „Pasvalio miesto Vyšnių ir Taikos gatvių kvartalo viešosios infrastruktūros tvarkymo darbai“ laimėjo renginio dalyvių simpatijų prizą.

Lietuvoje – 329 projektai

Šiemet nominacijos „Geriausias Rytų Lietuvoje įgyvendintas
projektas pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų
plėtra“ laureatu pripažintas ir apdovanotas Visagino savivaldybės
administracijos įgyvendintas projektas „Sporto zonos modernizavimas Visagino ežero pakrantėje“.
Molėtų rajono savivaldybės administracijos įgyvendintam projektui„Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros
atnaujinimas ir plėtra“ laureato apdovanojimas atiteko nominacijoje
„Geriausias Rytų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal priemonę
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“.
Apdovanojimo renginio dalyvių simpatijų prizo nusipelnė anykštėnų įgyvendintas projektas, kurio metu buvo rekonstruotas Švč. Trejybės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno nenaudojamas mokyklos
pastatas, sutvarkytas miesto parkas ir miesto skvero aikštė.
„Kai prieš 27 metus pirmą kartą apsilankiau Troškūnuose, pagalvojau, kad baisesnio miestelio Lietuvoje nesu regėjęs, – renginio dalyviams pasakojo Anykščių meras Sigutis Obelevičius. – Apgriuvusiuose
vienuolyno rūsiuose, kur kažkada buvo laidojami žmonės, kolūkiečiai
laikė bulves.“ Pasak S. Obelevičiaus, Troškūnai dabar pasikeitė neatpažįstamai.

Pasvalys lipa iš problemų smegduobės

Aludarystės tradicijomis, karstinėmis įgriuvomis ir Smegduobių
parku garsėjančią Pasvalio rajono savivaldybę Vyriausybė prieš sep-



Geriausiųjų Rytų Lietuvoje įgyvendintų projektų laureatai su VRM ir
CPVO vadovais

Geriausi Pietų Lietuvoje

Baigiamasis Pietų Lietuvos įgyvendintų projektų pristatymo renginys vyko Kaišiadorių rajone gruodžio 5 d.
Šiemet nominacijos „Geriausias Pietų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ laureatu pripažintas ir apdovanotas Marijampolės savivaldybės
administracijos įgyvendintas projektas „Kompleksinis centrinės miesto dalies viešųjų erdvių sutvarkymas“.
Nominacijos „Geriausias Pietų Lietuvoje įgyvendintas projektas
pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ laureatu tapo ir buvo
apdovanotas Šalčininkų rajono savivaldybėje įgyvendintas projektas
„Ligoninės teritorijos Šalčininkuose sutvarkymas ir kvartalo, esančio
už ligoninės, infrastruktūros įrengimas“.
Rajono meras Zdzislavas Palevičius sakė: „ 2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpis buvo didelis
iššūkis savivaldybei. Per šiuos metus rajone pavyko realizuoti projektus, kurių vertė viršija 100 milijonų litų. Tai antras investicijų pritraukimo rodiklis Vilniaus apskrityje. Pasibaigus šiam finansavimo laiko2014 12 20 Savivaldybių žinios
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tarpiui galima tikėtis, kad ateinančiu finansavimo laikotarpiu tiek
savivaldybė, tiek verslo įmonės aktyviai dalyvaus įgyvendinant
projektus.“
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įgyvendintam
projektui „Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir
Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios
aplinkos gerinimas“ laureato apdovanojimas atiteko nominacijoje
„Geriausias Pietų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.
Pasak Lazdijų rajono mero Artūro Margelio, beveik 11 mln.
Lt vertės projektas „Kompleksinis miestelių infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ šio krašto žmonėms davė akivaizdžios naudos. Jis sudarė sąlygas paįvairinti kaimo gyventojų
veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą. Jis į bendrą visumą
tarsi sujungė labiausiai nuo rajono centro nutolusiais vietoves, padarė jas patrauklias kultūrinei veiklai ir verslui. Įgyvendinant projektą atlikta daugybė rajono bendruomenės kasdienį gyvenimą
ir sąlygas verslui pagerinusių darbų. Dirbdama šia kryptimi pastaraisiais metais, savivaldybė jau pasiekė gerų rezultatų – kasmet
didėja kaimo turizmo sodybų skaičius, mažėja nedarbas, pastarąjį
dešimtmetį buvęs vienas didžiausių šalyje. Vien šiais metais registruotų bedarbių skaičius rajono savivaldybėje sumažėjo 2,5 proc.
Daugumą šių projektų jau spėjo teigiamai įvertinti šią vasarą ir
rudenį rajono savivaldybėje viešėję turistai ir svečiai – kitų rajonų
savivaldybių atstovai.
Pietų Lietuvos įgyvendintų projektų renginio dalyvių simpatijų prizo nusipelnė prieniškių įgyvendintas projektas, kurio metu
buvo modernizuota Veiverių pašto stoties rūmų ansamblyje įkurtos Antano Kučingio meno mokyklos dalis, pritaikant ją amatų
plėtrai ir bendruomenės poreikiams. Taip pat sukurta laisvalaikio ir
kultūros infrastruktūra, sutvarkyta aplinka – apšvietimas, pėsčiųjų
takai, centrinio pastato ir buvusių arklidžių pastato fasadai.
Iki 2015 m. pagal minėtas VRM administruojamas priemones
šalies savivaldybėse numatoma įgyvendinti 329 projektus. Šioms
priemonėms finansuoti iš viso skirta daugiau nei 872 mln. Lt ES
fondų lėšų. Už atliktus darbus šiuo metu išmokėta daugiau nei 770
mln. Lt ES lėšų, jau įgyvendinti 195 projektai.

Projekto „Probleminių teritorijų plėtra“ laureatu tapo Šalčininkų rajono
savivaldybėje įgyvendintas projektas „Ligoninės teritorijos Šalčininkuose
sutvarkymas ir kvartalo, esančio už ligoninės, infrastruktūros įrengimas“

Pietų Lietuvos simpatijų prizo nusipelnė prieniškių įgyvendintas projektas, kurio metu buvo modernizuota Veiverių pašto stoties rūmų ansamblyje
įkurtos Antano Kučingio meno mokyklos dalis, pritaikant ją amatų plėtrai ir
bendruomenės poreikiams

Pasak Lazdijų rajono mero A. Margelio (kairėje), beveik 11 mln. Lt vertės
projektas „Kompleksinis miestelių infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos
gerinimas“ šio krašto žmonėms davė akivaizdžios naudos
Nominacijos „Geriausias Pietų Lietuvoje įgyvendintas projektas pagal
priemonę „Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra“ laureatu pripažintas Marijampolės savivaldybės administracijos įgyvendintas projektas
„Kompleksinis centrinės miesto dalies viešųjų erdvių sutvarkymas“
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Kodėl savivaldybių „ne“
sąvartynų mokesčiui nebuvo išgirstas?
Ričardas Malinauskas
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų
savivaldybės meras

Dėl tyliai ir ramiai šį rudenį Seime priimtų Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisų po metų kils didelis triukšmas. Jis neišvengiamas, kai
žmonės suvoks, kad ant jų galvų nuleistas dar vienas, vadinamasis sąvartyno mokestis. Jį įteisinusios įstatymo pataisos numato, kad nuo 2016 m.
už kiekvieną sąvartyne šalinamą atliekų toną bus taikomas 75 Lt (21,72
Eur) mokesčio tarifas.
Tai reiškia, kad ši suma bus įskaičiuota į atliekų tvarkymo sąnaudas,
kurias turės padengti kiekvienas gyventojas ir kiekvienam išlaidos už
atliekų tvarkymą vidutiniškai padidės 15–20 proc. Paslauga niekuo nepasikeis, jos kokybė nepagerės, bet kiekvienam namų ūkiui ji pabrangs
vidutiniškai 30 Lt per metus.
Atkaklios Savivaldybių asociacijos pastangos ir raštuose Seimui ir jo
komitetams išdėstyti argumentai, kad tokio mokesčio įvedimui Lietuva
nėra pasiruošusi, ir siūlymai jį atidėti iki 2018-ųjų, o 2016–2017 m. taikyti
simbolinį 2–3 eurų mokestį už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne,
nebuvo išgirsti.
Bet tai nereiškia, kad savivaldybės nuleido rankas ir ramiai lauks naujojo mokesčio įsigaliojimo dienos. Savivaldybių asociacija jau dabar imasi
žygių, kad ta diena nebūtų 2016-ųjų sausio 1-oji. Žinoma, tie žygiai nebus
lengvi, nes yra daug norinčiųjų, kad savivaldybės besąlygiškai paklusdamos nuo kitų metų pradžios padidintų vietines rinkliavas už atliekų tvarkymą.
Tačiau savivaldybės – valdžia, esanti arčiausiai žmonių – geriausiai
žino, ką jokiais skaičiavimais nepagrįsto mokesčio įvedimas reiškia visuomenei ir kokios jos reakcijos gali sulaukti. Teisingos reakcijos: nepasitenkinimo, o gal net ir pasipriešinimo. O kaltė dėl Seimo priimto įstatymo vėl
gali kristi ant niekuo dėtų savivaldybių.
Kitokia ji ir negali būti, kai įstatymo pataisų teikėjai nepateikia jokių
mokesčio tarifo dydį pagrindžiančių skaičiavimų. Savivaldybėms primetama ir nuolat primenama prievolė organizuoti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą, nors pačioje valstybėje
tokios sistemos nėra. O savivaldybės ją kuria. Ir gana sėkmingai.
Geriau ar prasčiau išplėtotos sistemos veikia visose savivaldybėse,
atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumas artėja prie 100 proc., kasmet
gerinamos galimybės rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietose – namuose,
buityje. Visa tai yra padariusios savivaldybės, paskui kurias valstybė, bent
jau atliekų tvarkymo srityje, nespėja.
Nespėjo ji pasiruošti ir kažkieno iniciatyva sumaniai prastumtam
sąvartyno mokesčio įvedimui. Jo šalininkų argumentas, kad šis mokestis
paskatins savivaldybes organizuoti atliekų tvarkymo sistemą taip, kad
į sąvartynus patektų minimalus jų kiekis, neatlaiko kritikos. Tarsi iki šiol
savivaldybės, aprūpindamos gyventojus rūšiavimo konteineriais, statydamos rūšiavimo linijas, įrenginėdamos modernius rūšiavimo įrenginius,
tokio tikslo neturėjo!
Bėda kita – savivaldybių ir jų skatinamų bei kontroliuojamų gyventojų išrūšiuotoms atliekoms perdirbti ar kitaip panaudoti valstybė nėra
sukūrusi tinkamos sistemos. Nusprendęs, kad nuo 2016 m. bus taikomas
75 Lt (21,72 Eur) už toną mokesčio tarifas, kuris kasmet didės, kol 2020
m. išaugs iki 155 Lt (44,89 Eur) už toną, įstatymo leidėjas nepateikė atsakymo į klausimą, kur po metų reikės dėti ir kaip panaudoti išrūšiuotas
atliekas, kurių nevalia šalinti sąvartynuose.
Tikėtis, kad iki 2016 m. atsiras komunalinių atliekų deginimo įrenginiai Vilniuje ir Kaune, yra utopiška. Tad ką reikės daryti su regioniniuose
atliekų tvarkymo centruose pastatytais mechaninio ir biologinio apdoSavivaldybių žinios 2014 12 20

rojimo įrenginiais atskirtomis apie 500 000 t įvairios degiosios frakcijos
atliekų? Neturint kur jų deginti, jos turės grįžti į sąvartynus, sumokant numatytą mokestį. O kur daugiau tas atliekas dėti? Vežti į Klaipėdos atliekų
deginimo įmonę, kurioje deginimo kainos nereguliuojamos, atgal parsigabenti pelenus ir už jų įvežimą į sąvartyną sumokėti sąvartyno mokestį?
Tai jau geriau jį iš karto sumokėti – bus pigiau.
Jeigu kaip reikiant veiktų komunalinių atliekų tvarkymo sistema,
būtų pastatytos jų deginimo gamyklos ir sutvarkyta teisinė bazė: priimti
sprendimai dėl valstybinio kainų atliekų deginimo įrenginiuose reguliavimo, išspręstas MBA įrenginiuose apdorotų biologiškai skaidžių atliekų
tolesnis panaudojimas, išspręsti asbesto turinčių gaminių ir komunalinių
atliekų deginimo įrenginiuose po terminio apdorojimo susidariusio šlako šalinimo klausimai, sąvartyno mokesčio įvedimas būtų logiškas.
Bet net ir tuomet jis turėtų būti pagrįstas argumentuotais skaičiavimais, susidedančiais iš daugybės dedamųjų, tarp kurių svarbiausią vietą
užima realios žmonių pajamos ir mokesčiams už atliekų tvarkymą tenkanti jų dalis.
Europos Sąjungos reikalavimai numato, kad ji negali būti didesnė
kaip 1 proc. nuo vidutinių gyventojų pajamų. Tačiau įteisinus naująjį
mokestį ši riba tikrai bus peržengta ir ES reikalavimai pažeisti, ant vienų
svarstyklių, beje, sudėjus labai nelygiaverčius svarmenis: reikalavimus,
užtikrinančius tinkamą atliekų tvarkymą, ir reikalavimus, ginančius žmonių interesus ir gerovę.
Nereikia pamiršti ir to fakto, kad išaugus atliekų tvarkymo išlaidoms,
išaugs ir nemokių gyventojų skaičius. Savivaldybės bus priverstos taikyti
jiems socialinės paramos formas arba iš dalies atleisti nuo mokėjimų už
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir kompensuoti šias išlaidas iš
savivaldybių biudžetų.
Ne kartą esu sakęs, ir savo nuomonės nekeičiu, kad atliekų tvarkymo
reikalus savivaldybės ir valstybė turėtų būti pasidalijusios kaip lygiavertės
partnerės: savivaldybės turėtų rūpintis galimybių rūšiuoti atliekas užtikrinimu, likusių po rūšiavimo atliekų surinkimu ir nuvežimu į sąvartyną ir
pirminiu jų apdorojimu sąvartyne. O tolesnis atliekų tvarkymas turėtų
būti valstybės reikalas.
Bet kol kas visa atsakomybė už atliekų tvarkymą yra primetama
savivaldybėms, ir tai verčia jas nenuleisti rankų ir ginti gyventojus nuo
skuboto bei nepamatuoto sąvartyno mokesčio. Tai nėra paprasta, žinant,
kad atliekų tvarkymas yra labai patrauklus daugeliui privataus verslo atstovų, jau seniai tiesiančių rankas į šią sritį ir turinčių akivaizdžių užmojų ją
privatizuoti. Tai ypač išryškėjo buvusio aplinkos ministro Valentino Mazuronio vadovavimo ministerijai metais. Gerai, kad jie nebuvo ilgi. Lietuvos
žmonės puikiai žino, kokias pasekmes turi privačiose rankose atsidūręs
paslaugų sektorius: vien prisiminus privatininkų valdomus savivaldybių
šilumos ūkius nupurto šaltis.
Verslo, norinčio perimti atliekų tvarkymą į savo rankas, spaudimas
yra labai didelis, tačiau, laimei, ne visi ministrai ir kiti politikai jam pasiduoda. Tad savivaldybės šiame procese jaučiasi turinčios sąjungininkų,
sulaukiančios Prezidentūros palaikymo ir kartu su jais pasiryžusios siekti,
kad būtų peržiūrėtos ne tik sąvartyno mokestį įteisinančios įstatymo pataisos. Jų atstovai aktyviai teikia pasiūlymus ir Seimo Aplinkos komitete
Atliekų įstatymo peržiūrėjimui sudarytai darbo grupei, Savivaldybių asociacijos specialistai dirba Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje, kuri peržiūri rinkliavų nustatymo metodikas ir yra užsibrėžusi peržiūrėti atliekų
tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, siekdama apginti vartotojų
interesus.



iš savivaldybių gyvenimo

Pagerbti kaišiadoriečių
išrinkti metų verslininkai
Genovaitė Paulikaitė

Norite tikėkite, norite ne, bet gruodžio 12 d. vakare
apie Kaišiadorių verslininkus sušneko žymiausi pasaulio
kino aktoriai, „Oskaro“ premijų laureatai... O jei rimtai – tai
sumaniai parengto jau tryliktą kartą vykusio „Verslo vakaro“, kuriame rajono savivaldybė pagerbė verslininkus,
scenarijaus detalė. Tą vakarą „Oskarais“ apdovanota trylika Kaišiadorių rajono verslo plėtrai nusipelniusių žmonių.
Juos rinko rajono gyventojai, balsuodami internetu.

Nominacijų skaičius auga

„Tik pirmoje verslininkų pagerbimo šventėje dalyvavau ne
kaip rajono meras, bet ir ją rengiant aktyviai prisidėjau, – redakcijai sakė trečią kadenciją rajonui vadovaujantis Romualdas
Urmilevičius, prisimindamas gražios tradicijos pradžią. – Pradėjome nuo kelių nominacijų. Paskui jų skaičius augo. Stiprėjant
įmonėms vis sunkiau darėsi kažką labiau išskirti. Šįkart rajono
gyventojus pakvietėme laureatus išrinkti balsuojant internetu. Iš vieno kompiuterio buvo galima balsuoti tik vieną kartą.
Tačiau manau, kad svarbiausias šio renginio tikslas – parodyti
dėmesį visiems rajono verslininkams, sudaryti jiems galimybę
pabendrauti. Pasitaiko tokių atvejų, kad verslininkai šiame renginyje pirmą kartą pamato vienas kitą.“

Tryliktoje šventėje – trylika apdovanotųjų

„Kaišiadorių verslininkų dėka turime kuo didžiuotis. Japonai kremta kaišiadorietiškus traškučius, norvegai gyvena
kaišiadorietiškuose namuose, baltarusiai sėkmingai raiko ir
pakuoja duoną Dovainonyse pagamintais įrenginiais, tolimų
šalių žmones prekybos valiutomis moko vaikinas iš Žiežmarių, o jo parašyta knyga jau guli ant darbo stalo Naujojoje
Zelandijoje. Mūsų rajono baldai puošia Lietuvos Prezidentūrą, o fotografijų rėmeliai keliauja po visą pasaulį. Kaišiadoriečiai moka kepti pačią skaniausią ir sveikiausią duoną“, – rajono
verslo ypatumus sveikindama susirinkusiuosius į vakarą vardijo
Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gie-

drė Streikauskaitė.
„Verslo vakare“ buvo apdovanota tik mažytė verslininkų
dalis, atrinkta per tris savaites trukusią internetinę apklausą,
kurioje dalyvavo 2021 rajono gyventojas. Į nominacijas pretendavo 37 verslininkai.
Pirmas apdovanojimas buvo įteiktas Sauliui Jankauskui už
indėlį į Kaišiadorių kiną. Geriausio automobilio serviso 2014
apdovanojimą pelnė Jiezno UAB „Juta“ Kaišiadorių filialas. Geriausiu grožio salonu kaišiadoriečiai išrinko grožio saloną „Inga“.
Skaniausio maisto apdovanojimas įteiktas restorano „Toskana“
savininkams. Inovatyviausia įmone pripažinta UAB „Agrolinija“.
Įmone Kaišiadorių ambasadore įvardyta AB „Kaišiadorių paukštynas“. Geriausia įmone 2014 tituluota UAB „Aradva“, geriausia
ilgamete įmone – UAB „Savingė“, o geriausiu aktyvaus turizmo
pramogų centru – Liutonių baidarių centras.
Išrinkti ir metų verslininkai. Šiuos titulus šiemet pelnė UAB
„Nemuno baldai“ direktorius Kęstas Moroza ir UAB „Tavo svaja“
savininkė ir vadovė Ramutė Petkevičienė. Beje, sunku įsivaizduoti įmonę ar įstaigą be antrojo žmogaus. Kaišiadoriečiai sumanė, kad ir jiems reikalingas dėmesys. Antruoju žmogumi jie
išrinko UAB „Divenda“ direktoriaus pavaduotoją Rimą Lazauską. Patraukliausiu prekiniu ženklu 2014 metais puošiasi Centro
picerija.

Verslininkų parama akivaizdi

Sveikindamas vakaro dalyvius Kaišiadorių rajono meras Romualdas Urmilevičius pajuokavo, kad geriausia pagalba verslininkui – jam netrukdyti. „Šiame pajuokavime yra labai daug
tiesos. Pagal galiojančius įstatymus savivaldybė nedaug kuo
gali verslininkui padėti, tad stengiamės išnaudoti ir nedideles
galimybes. Net krizės metais, kai biudžetas sumažėjo 40 proc.,
smulkiajam ir vidutiniam verslui skiriamos sumos nesumažinome. Kaip ir prieš krizę, kasmet skiriame po150 tūkst. litų. Tai
nėra labai dideli pinigai, bet per metus mes paremiame apie
šimtą įmonių ir ūkininkų. Iš šių lėšų šimtu procentų dengiame

„Oskarais“ apdovanota trylika Kaišiadorių rajono
verslo plėtrai nusipelniusių žmonių. Juos rinko rajono
gyventojai, balsuodami internetu
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aktualijos

visas įmonės kūrimosi ir registracijos išlaidas.
Kiti prioritetai – banko paskolų administravimo,
dalyvavimo parodose, verslo planų rengimo,
ūkininkų nupirktos technikos draudimo išlaidų
dalinio dengimo – priklauso nuo pateiktų paraiškų. Mažiau paraiškų – skiriama didesnė parama,
daugiau – mažesnė. Besikuriančiai įmonei ir keli
šimtai yra pagalba,– apie rajono savivaldybės
paramą verslui kalbėjo meras. – Nemenką indėlį vystant rajone verslą įneša Turizmo ir verslo
informacijos centras, kuris yra vienas geriausiai
dirbančių šalyje. Džiaugiuosi, kad susiformavo
tikrai geri savivaldybės ir verslo santykiai. Žinoma, būna visko. Kai verslininkas kreipiasi į savivaldybę, jis nori, kad jo klausimas būtų čia ir dabar išspręstas. Savivaldybės darbuotojai kartais
būna per griežti – dėl to gali kilti prieštaravimų.
Jei apie tai sužinau, visada stengiuosi, kad būtų
rastas optimaliausias sprendimas.“
Meras pasidžiaugė, kad verslininkai ne tik
kuria darbo vietas ir per gyventojų pajamų mokestį papildo rajono biudžetą, bet ir aktyviai prisideda prie rajono kultūrinio gyvenimo puoselėjimo, nėra abejingi iškylančioms socialinėms
problemoms. „Reikia paremti meno saviveiklos
kolektyvą – kreipiamės į rajono įmones. Arba
pagalba šeimoms. Yra atvejų, kai šeimos paja-

Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė G. Streikauskaitė, rajono meras
R. Urmilevičius, metų verslininkas K. Morozas ir pramogų parko „Baltria“ senovinio
automobilio savininkas svečius pasitiko ant raudono „Oskaro apdovanojimų“ kilimo

mos litu kitu viršija ribą, už kurios iš biudžeto nebegalime jos paremti, nors
aiškiai matome, kad pagalba labai reikalinga. Vėl kreipiamės į verslininkus ir
džiaugiamės, kad jie atsiliepia į mūsų prašymą. Žinoma, suprasdami, kad verslininkui pinigai nėra lengvai uždirbami, stengiamės nepiktnaudžiauti jų gerumu“, – sakė meras ir pažymėjo, kad net „Verslo vakaras“ surengtas paremiant
verslininkams, o sumanyta fotosesija, kai vakaro metu buvo galima įsigyti
nuotraukų, padėjo surinkti aukas kraštietei septyniolikmetei Kotrynai Junčaitei gydyti nuo sunkios ligos.
„Yra toks posakis: kaip šauksi, taip atsilieps. Visada stengiuosi tuo vadovautis, ir daugeliu atvejų sulaukiu supratimo“, – gražių santykių kūrimo patirtimi
dalijosi rajono meras.

Partnerystė sutvirtinta apdovanojimais
Daiva Beliokaitė

Gargžduose prieškalėdinių susitikimų šventiniame vakare, skirtame savivaldos ir verslo partnerystei, įteikti savivaldybės apdovanojimai verslo bendruomenei ir Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“
paskelbta vertingiausios metų iniciatyvos, garsinusios Klaipėdos
rajoną Lietuvoje, nominacija.
Renginyje dalyvavo rajono verslininkai, Klaipėdos rajono meras
Vaclovas Dačkauskas, administracijos direktorius Česlovas Banevičius, tarybos nariai, administracijos darbuotojai, „Bangos“ laikraščio
kolektyvas ir žurnalistai.
Tardamas sveikinimo žodį meras V. Dačkauskas priminė, kad
Klaipėdos rajone veikia per 1200 įmonių, 7 iš jų – didžiosios, 39 – vidutinės įmonės, likusios – smulkiosios.
Meras paskelbė tris nominacijas verslo bendruomenei ir įteikė
apdovanojimus.
Savivaldybės apdovanojimas Sparčiausiai augančiai Klaipėdos
rajono įmonei (tarp smulkiųjų) atiteko Vytauto Zabryno kuro aparatūros įmonei.
Antrasis apdovanojimas − Sparčiausiai augančiai Klaipėdos rajono įmonei (tarp stambiųjų) – įteiktas transporto ir logistikos verslą
plėtojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“ (vadovai − Antanas ir Vladas Stončiai).
Trečiasis vakaro apdovanojimas – „Už socialiai atsakingo verslo plėtrą“ atiteko UAB „Mars Lietuva“ (direktorė Aušra Žemaitienė).
UAB „Mars Lietuva“ reikšmingiausių kultūros apdovanojimų ceremonijoje „Auksinis feniksas“ paskelbta 2014 metų „Kultūros mecenatu ir rėmėju“ visos Lietuvos mastu (nuotr.).
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O vertingiausios metų iniciatyvos, arba projekto, garsinusio
Klaipėdos rajoną Lietuvoje, apdovanojimas atiteko Agluonėnų
seniūnijos projektui – praėjusį pavasarį Agluonėnų Lietuvininkų
ąžuolyne atidengtam krikštui filosofo Imanuelio Kanto proseneliui
Richardui Kantui. Krikšto autorius – vietinis verslininkas ir tautodailininkas Jonas Čepas.
Garbingą įvertinimą džiugiai priėmė Agluonėnų seniūnė Laima
Tučienė. Ši Agluonėnų iniciatyva nurungė su ja konkuravusius kitus du projektus, ne mažiau suteiksiančius visokeriopos naudos ir
džiaugsmo Klaipėdos rajono gyventojams ir svečiams: rekonstruotas Gargždų „Minijos“ kino teatras (savivaldybės projektas, įgyvendintas su ES parama) ir senovinis
kuršių laivas „Dreverna“.
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Rinkimų komitetai per statistikos prizmę
Geografija, pavadinimai, narių amžius
Gintautas Stalnionis
Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas spaudai

2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose savo kandidatus ir jų sąrašus galės kelti 58 visuomeniniai rinkimų komitetai.
Kaip tik tiek jų kaip savarankiškų politinės kampanijos dalyvių
užregistravo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Terminas pateikti
prašymus registruoti baigėsi gruodžio 6 d.
Rinkimų komitetai, kurie galės dalyvauti 2015 m. savivaldos rinkimų kampanijoje, įsteigti vos pusėje iš 60-ies Lietuvos savivaldybių.
Daugiausia jų, penki – Šiaulių mieste, po keturis – Alytaus ir Kauno
miestuose, po tris – Panevėžio mieste, Raseinių ir Šilutės rajonuose ir
Visagine. Likusiose 23-ose savivaldybėse veikia po vieną arba du rinkimų komitetus.
Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą rinkimų komitetą sudaro tos savivaldybės, kurioje keliami kandidatai, rinkėjai. Komitete narių turi būti ne mažiau kaip dvigubas savivaldybėje renkamų tarybos
narių skaičius. Tas pats asmuo gali būti tik vieno rinkimų komiteto nariu.
58-iuose rinkimų komitetuose yra 3 879 nariai, moterų ir vyrų – bemaž
po lygiai, o jų amžiaus vidurkis rinkimų dieną (2015 m. kovo 1 d.) bus
kone 49 (48,8) metai.
Gausiausi rinkimų komitetai įsteigti Kaune (123 nariai), Šiauliuose
(101), Panevėžyje (96), Prienų ir Šilalės rajonuose (po 95). Mažiausi – Zarasų rajone (45 nariai), Palangoje (49), Raseinių rajone (51), Jurbarko ir
Kretingos rajonuose (po 52).
Pagal amžiaus grupes rinkimų komitetuose vyrauja 45–54 ir 55–64
metų rinkėjai, kurie sudaro atitinkamai apie ketvirtadalį ir daugiau kaip
penktadalį visų narių. 35–44 metų amžiaus narių komitetuose yra beveik 19 proc., 25–34 metų – apie 15 proc. Mažiausiai, apie 5 proc., komitetuose pačių jauniausių, 18–24 metų, narių.
45–54 metų amžiaus asmenys sudaro daugiau kaip trečdalį (33,9
proc.) rinkimų komitetų koordinatorių, 55–64 metų – apie penktadalį (22,6 proc.). Koordinatorių vyrų yra daugiau (61,3 proc.) nei moterų
(38,7 proc.).
Jauniausi nariai, kuriems 2015 m. kovo 1 d. nebus sukakę 19-os

metų, darbuojasi visuomeniniuose rinkimų komitetuose, kuriuos įsteigė Kauno ir Alytaus miestų ir Mažeikių (net du) ir Prienų rajonų rinkėjai.
Pačiai vyriausiai rinkimų komiteto narei per savivaldos rinkimus
bus daugiau kaip 94 metai (Tauragės r.), 88-ąjį gimtadienį jau bus atšventusi Joniškio rajono rinkimų komiteto narė, 87-ąjį – Kauno miesto
(du) ir Ukmergės rajono komitetų nariai.
Jaunimu labiausiai pasitiki Plungės, Joniškio ir Vilkaviškio rajonų bei
Alytaus ir Kauno miestų komitetų nariai, savo koordinatoriais išrinkę
23–28 metų asmenis. O šiauliečiai (dviem) ir visaginiečiai bei Raseinių ir
Kaišiadorių rajonų rinkėjai pirmenybę atidavė solidžiai gyvenimo patirčiai (komitetų koordinatoriams – 62–75 metai).
Jauniausi pagal narių amžiaus vidurkį rinkimų komitetai įsteigti Šilalės (37,5 metų) ir Jurbarko (37,7) rajonuose bei Visagine (39,5), vyriausi
– Mažeikių rajone (62,2) ir Kaune (58,4).
Nuo spalio 6 d. iki lapkričio 5 d. VRK užregistravo 14 visuomeninių
rinkimų komitetų. Pagal tuomet galiojusią tvarką jie buvo įvardyti dviem
lietuviškos abėcėlės raidėmis be diakritinio ženklo. Pirmuoju buvo užregistruotas rinkimų komitetas AA Kaune, 14-uoju – komitetas AN Telšių
rajone. Vėliau, nuo lapkričio 12 d., įsigaliojus naujai Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymo 35 str. redakcijai, kauniečiai savąjį komitetą pervadino
„Vieningu Kaunu“, telšiškiai – „A. Bacevičiaus pilietiniu sąrašu“. Pasikeitus
įstatymo nuostatai rinkimų komitetai savo pavadinimus jau galėjo pasirinkti patys, tiesa, nekurstydami tautinės, rasinės, religinės, socialinės
neapykantos, prievartos ar diskriminacijos. Pavadinimas taip pat negali
klaidinti rinkėjų ir turi juos tinkamai informuoti apie rinkimų komitetą.
Rinkimų komitetų pavadinimų paletė – gana marga. Vietovardį
savo pavadinime panaudojo 32 komitetai, kandidato pavardę – 16 (trys
komitetai – net po dvi). Iš reikšminių žodžių populiariausi kraštas (9), už/
prieš (9), piliečiai/pilietinis (5), sąrašas (4), korupcija (2), sąjūdis (2). Vieno
žodžio pavadinime užteko „Druskininkų“, „Klaipėdos“, „Kitaip“ (Mažeikių
r.), „Rasų“ (Raseinių r.), „Jums“ (Skuodo r.), „Šilališkių“, „Vilkmergės“ rinkimų komitetų steigėjams. Komitetas ilgiausiu pavadinimu – „Laimutės
Šlamienės ir Algirdo Fergelio komitetas Radviliškyje „Už meilę žmogui“.
Tarp neįprasčiausių pavadinimų – „Visagino protestinis elektoratas už
permainas“, „Šilutės garažai“, keli komitetai su Seimo nario N. Puteikio
pavarde ir žodžiu plius.
Rinkimų komitetų nurodyti ryšių duomenys rodo, kad patys populiariausi elektroninio pašto adresai registruoti interneto svetainėse
gmail.com (64,3 proc.) ir yahoo.com.

Siūloma įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus
Šiuo metu pagal galiojančius įstatymus seniūnas yra valstybės
karjeros tarnautojas, į pareigas skiriamas konkurso tvarka. Seimas
pradėjo svarstyti Seimo nario Algio Strelčiūno pristatytas Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nuo 2019 m. keisti seniūnų skyrimo į pareigas tvarką – įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus ir
numatyti seniūnų atšaukimo iš pareigų procedūrą.
Pagal teikiamas pataisas seniūnas taptų valstybės politiku, vadovaujančiu seniūnijai, ir būtų renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos
įgaliojimų laikui. Seniūną iš seniūnijos nuolatinių gyventojų rinktų tos
seniūnijos gyventojai.
Kandidatams į seniūnus būtų keliami tokie reikalavimai: turėti ne
mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį, aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, gyventi tos savivaldybės, kurioje kandida-
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tuojama į seniūnus, teritorijoje, turėti Lietuvos Respublikos pilietybę
ir neturėti teismo nuosprendžiu skirtos neatliktos bausmės.
Kaip numatyta įstatymo projekte, asmens kandidatūrą turėtų
paremti parašais ne mažiau kaip 2 proc., bet ne mažiau kaip 100, tos
seniūnijos rinkėjų. Rinkimus laimėtų kandidatas, gavęs daugiausia
balsų. Antrasis rinkimų turas nebūtų rengiamas.
Dokumento aiškinamajame rašte pažymima, kad teisės akto pakeitimais siekiama padidinti seniūnų ir seniūnijų veiklos veiksmingumą, užtikrinti operatyvesnį viešųjų paslaugų teikimą, gyventojams
suteikti galimybę patiems išsirinkti savo atstovą. Po įstatymo pataisų
pristatymo už jas balsavo 51 Seimo narys, prieš – 13, susilaikė 14 parlamentarų. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas
Seimo komitetuose.
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus inf.
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Dvylika tostų
ne tik už savivaldą
Savivaldos fronto riteriai ir eiliniai baigiantis metams šventinius tostus galėtų pakelti už: įteisintus tiesioginius merų rinkimus, ES pinigų
srautus, daugiabučių namų atnaujinimo proveržį, savivaldybėms suteiktą teisę pačioms skirstyti socialinę paramą.
Atsižvelgdama į metų įvykius ir kitokio pobūdžio kriterijus, tostų „sakytojais“ redakcija atrinko:
• Keturių Lietuvos istorinių sostinių (Vilniaus, Kauno, Trakų ir Kernavės) vadovus
• Seimo narę, daug prisidėjusią prie tiesioginių merų rinkimų epopėjos užbaigimo
• Vieną ilgiausiai mero poste išbuvusių merų
• Vieną jauniausių merų
• Atgimstančio kurorto merę
• Naujai sužibusios ir išgarsėjusios seniūnijos seniūną
• Vieną iš socialinių išmokų perversmo organizatorių ir išbandytojų
• Merą poetą
• Sėkmingiausiai (suvalkietiškai) Europos pinigus panaudojusios savivaldybės merą
Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas
„Mano gyvenimo kredo: Siekti neįmanomo. Tikėti gerais žmonėmis. Neieškoti laimės, o laimę rasti kelyje,
kuriuo einu. Niekada neišsižadėti svajonių. Šypsotis.“
„Lietuva būtų oresnė, jei sostinei, kaip yra daugelyje Europos šalių, būtų suteiktas
sostinės statusas.“
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas
„Esu miesto, kuriame 1918 m. gruodžio 18–19 d. įvyko pirmieji demokratiniai savivaldybės tarybos rinkimai,
meras. Nepraėjus nė mėnesiui politinė situacija šalyje ir visoje Europoje lėmė Kaunui valstybės sostinės statusą.
Nors Laikinosios sostinės titulu turėjome garbės vadintis neilgai, šis titulas mums prilipo ilgam ir negrįžtamai.
Didžiuojamės tuo ir stengiamės išlikti Lietuvos centru ne tik geografine prasme.“
„Linkiu visiems kauniečiams tęsti kartu pradėtus Laikinosios sostinės vardo vertus darbus, o visos Lietuvos savivaldybių žmonėms – puoselėti beveik prieš šimtmetį Kaune užgimusias savivaldos tradicijas.“
Trakų rajono merė Edita Rudelienė
„Esu viena jauniausių šalies merių ir pirmoji moteris, vadovaujanti Trakų rajono savivaldybei.
Trakai – tai senoji sostinė, viso pasaulio karaimų sostinė, irklavimo sostinė ir jau kelerius metus – Kalėdų Senelių sostinė. Tad norėčiau, kad ateityje Trakai didžiuotųsi visos Lietuvos sostinių titulu.“
„Linkiu, kad visi keliai vestų į mūsų visų Trakus – šalies valstybingumo simbolį. Noriu, kad Trakus
aplankęs trokštų sugrįžti kiekvienas: ne tik išgirsti istorinės praeities aidų, atverti kultūros paveldo ir
gamtos lobių, bet ir pažinti modernų, veržlų, atvirą pasauliui miestą.“
Kernavės seniūnijos seniūnas Stanislovas Gaidakauskas
„Septynerius metus tarnauju Kernavės krašto žmonėms. O žmonės čia ypatingi – jie jaučiasi įpareigoti ir
gamtos grožio, ir istorijos didybės.“
„Kernavės krašto ir visiems Lietuvos žmonėms linkiu: mūsų piliakalnių aukštumo, upių veržlumo,
istorinės atminties nušvitimo ir gebėjimo džiaugtis.“
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja Milda Petrauskienė
„Džiaugiuosi, kad mums užteko užsispyrimo ir kantrybės įvykdyti metai iš metų kartojamus pažadus ir įteisinti tiesioginius merų rinkimus. Jaučiu pasitenkinimą, kad prie to daug prisidėjau ir aš.“
„Sakoma, kad plaukiojimo sėkmę lemia ne tiek laivas, kiek sumanus jo valdymas. Ateinantys metai
savivaldai ypatingi tuo, kad mes patys galėsime pasirinkti kapitonus savo laivams – savivaldybėms. Nors
tiesiogiai išrinktas meras dar ne panacėja nuo visų savivaldos problemų, tačiau neabejotina, kad valdžia
taps savesnė. Linkiu kiekvieno Jūsų laivui ne tik palankaus vėjo, bet ir išmintingo kapitono.“
Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas
„Per septyniolika darbo mero pareigose metų vadovaujuosi ta pačia nuostata – nedaliju nerealių pažadų.
Stengiuosi pasitikėti žmonėmis ir siekiu, kad tas pasitikėjimas būtų abipusis. Kai jis yra, galima kalnus nuversti.“
„Artėjančių švenčių proga visiems Lietuvos žmonėms ir visoms valdžioms visuose darbuose linkiu
nuoširdumo ir sąžiningumo. Nes visi užsiėmimai, kurie nedaro žmogaus geresnio, yra beprasmiai.“

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis
„Trejus metų vadovauju gražiausiai, mažiausiai ir labiausiai centrinės valdžios institucijų murkdomai savivaldybei.
Hamletas sprendė dilemą „būti ar nebūti“, Neringos savivaldybė tapo dilemos „griauti ar negriauti“ įkaite. Gal
dėl to, kad esu vienas jauniausių merų, vis dar naiviai tikiu, kad... mes nugalėsim.“
„Linkiu, kad visų mūsų Tikėjimas, Meilė ir Viltis nepavirstų tik... vėjo pustomu ir blaškomu kopų smėliu.“
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
„Merė esu dvi kadencijas ir labai didžiuojuosi, kad pastaraisiais metais Birštone įvyko lūžis, nulėmęs karališkojo kurorto atgimimą.
Džiugina ir tai, kad esu įvertinta: už kultūros politiką įteiktas „Auksinis feniksas“, už įgyvendintus projektus
pelnytas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas, pripažintas „Geriausio 2013 metų mero“ titulas.
O labiausiai nuvylė politinės intrigos ir pavydas, kad jau matosi sėkmingo darbo rezultatai.“
„Nuoširdžiai tikiu ir linkiu, kad Lietuvoje visiems būtų gera gyventi. Kad savo sveikata ir dvasine
harmonija pasirūpinti galėtų ir karališkajame Birštono kurorte galimybę lankytis turėtų
ne tik „karališkai“ gyvenantys, bet visi norintys.“
Joniškio r. Žagarės seniūnijos seniūnas Alvydas Urbonas
„Žagarė – atokus Lietuvos miestelis, turintis gilias istorines šaknis, garsėjantis gamtos ir kultūros paveldu, žirgais ir vyšniomis... 2015 m. Žagarė taps Lietuvos kultūros sostine ir Europos mažųjų miestelių chartijos didžiojo
metų susitikimo vieta. Visi esate laukiami.“
„Artėjančių švenčių proga visiems norėčiau palinkėti kantrybės ir ryžto siekiant tikslo, atsakomybės ir
skaidrumo vykdant prisiimtus įsipareigojimus. Tik gerai veikianti ir teisinga valdžia gali pelnyti visuomenės pasitikėjimą. Tad to ir linkiu visiems.“
Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas
„Esu meras savivaldybės, kuri tarsi Šiaurinė žvaigždė Lietuvos siluete šviečia. Tai Akmenės rajonas. Išdidus kaip
akmuo, tvirtas kaip cementas, žydintis žmonių veiduose ir sielose, kuriantis, siekiantis. Ir dar... atradęs būdą, kaip
vargingiausiems teisingai išdalyti valstybės išmaldą – socialinę paramą.“
„GYVENIMAS GERĖJA...
Žmonės šneka, kad šiemet geriau nei pernai. Kiti gi tvirtina, kad kitąmet bus dar geriau nei šiemet...
Pagalvojau sau...O jei po... šimto? Padariau šimtą, nu tikrai geriau...
/SAZOUJ SAKCILRE/“
Utenos rajono meras Alvydas Katinas
„Esu meras, poetas, Katinas. Ką čia daugiau apie save bepridursi. Esu geriausias Katinas tarp merų ir poetų. Esu
geriausias meras ir poetas tarp Katinų...“
Apie laiką
ar regėjome kada nors laiką
ar buvome su juo susidūrę kaktomušom
ar jį vedėme už pavadėlio lyg šunį
ar juo lėkėme tartum porsche
ar tai jis kalendorius išplėšė
ar tai jis vogė valandas sienines rankines
pristabdys jį trumpam tiktai šv. Kalėdos
jam uždėdamos apšaluonių antrankius
Linksmų, laimingų švenčių!
Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys
„Marijampolė šiandien – sparčiai besikeičiantis miestas. Pokyčiai atėjo ne iš karto. Laikas mums suteikė brandos ir patirties, be kurių būtų sunku įveikti iššūkius. Darydami didelius darbus mes suaugome ir subrendome kaip
bendruomenė. Drįstu teigti – žmonės patikėjo, kad įgyvendinant projektus mums tikrai rūpėjo jų poreikiai ir gera
savijauta.“
„Kalėdos visada yra gražu ir jautru... Tad pabūkime geresni ir atidesni artimiesiems, kolegoms
ir visiems aplinkiniams. Tebūnie 2015-ieji suvalkietiško pragmatizmo, atradimų ir naujų galimybių
bei lūkesčių išsipildymo metai.“

P. S.
Vienas iškiliausių prieškario Lietuvos savivaldybininkų Jonas Vileišis mėgo cituoti Gėtės žodžius:
„Geriausia valdžia tokia, kuri mus moko, kaip patiems valdytis.“ Tad redakcija linki „Gero valdymo ir... susivaldymo.“

