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Praėję metai buvo

aukso viduriukas

Taip 2014-uosius įvertino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis

Palydėjus senuosius, 2014-uosius metus, laikas apžvelgti nuveiktus darbus, pasiektus tikslus ir suplanuoti naujus, dar didesnius iššūkius. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis
gerai žino, kuo rajonas gyveno praėjusiais metais ir kas jo laukia
2015-aisiais. Tad pokalbis su juo.
Ką tik palydėjome gausių sukrėtimų ir iššūkių Lietuvoje ir pasaulyje kupinus 2014-uosius. Kokie jie buvo Lazdijų rajonui? Kokius ryškiausius įvykius ar pasiekimus išskirtumėte?
Manyčiau, kad praėjusieji metai buvo aukso viduriukas, dirbome atsakingai ir sutelktai. Ne be pagrindo ir Lietuvos savivaldybių indekse išlaikėme
aukštą ir stabilią 14-ąją poziciją iš 53 rajonų savivaldybių. Reikia tikėti tuo,
ką darai. Džiugu, kad praėjusiais metais savivaldybei pavyko įgyvendinti
gausybę projektų įvairiose rajono vietovėse. Daugelio objektų naudą jau
pajuto jais besinaudojančios kaimų ir miestelių bendruomenės. Kaip vieną
svarbiausių praėjusiais metais žengtų žingsnių įvardyčiau kartu su vokiečiu
Ernstu Friedrichu Baumeriu sukurtą gyvulininkystės projektą. Kaip žinoma,
daugelis Lazdijų rajono žemių yra nepalankios augalininkystei, o perėjimas
prie gyvulininkystės bus aktyviai remiamas Europos Sąjungos.
Praėjusiais metais mūsų rajonas prisiviliojo dar vieną didelį investuotoją – verslininką Joną Jagminą. Jo įrengtame inkubatoriuje bus perinama
iki 25 milijonų kiaušinių. Tai didžiausias inkubatorius Lietuvoje. Ir tai ne tik
papildomos darbo vietos mūsų rajono žmonėms, bet ir galimybė užsidirbti
vištų augintojams, mat deramasi, kad kiaušiniai perinimui būtų superkami
iš mūsų rajono ūkininkų.


„2014 m. pabaigoje pirmą kartą Lazdijų rajono savivaldybės ir
Lazdijų švietimo centro organizuotame renginyje „Verslo sparnai
2014“ buvo apdovanoti rajonui ir už jo ribų nusipelnę verslininkai.
Renginio tikslas ne tik pagerbti geriausius rajono verslininkus, bet
ir padėkoti visiems už darbą ir pastangas keliant rajono ekonominį
lygį. Taip pat svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir
verslo atstovų“, – sakė meras Artūras Margelis
(trečias iš kairės)
Su atėjusiais naujaisiais metais tapome 19-ąja euro zonos valstybe. Ar savivaldybė ir jos įstaigos pasiruošusios euro įvedimui?
Mano vienokio ar kitokio darbo savivaldybėje metu buvo daug Lietuvai reikšmingų įvykių: tai ir įstojimas į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės pirmąją, dabar prisijungimas prie euro zonos. Tai kiekvienam Lietuvos piliečiui
reikšmingi ir svarbūs įvykiai. Savivaldybės įstaigos ir pati savivaldybė naujajai valiutai pasiruošė tinkamai, dar prieš Naujuosius metus atlikti reikalingi
pakeitimai, perskaičiavimai.
Kas mūsų rajono laukia 2015-aisiais? Kokie svarbūs darbai, projektai numatyti?
Pirmiausia turime sulaukti rinkimų rezultatų, tuomet į šį klausimą būtų
atsakyti lengviau. Laukia daugybė svarbių darbų, naujų projektų, mat ateina naujas Europos Sąjungos struktūrinės paramos etapas, o mūsų užduotis
– kuo daugiau lėšų ir investicijų pritraukti į Lazdijų kraštą. Manau, kad tiek
savivaldybė, tiek čia dirbantys kompetentingi specialistai yra tam pasirengę
– paruošti reikiami dokumentai, kad tos lėšos atkeliautų. Nauju finansiniu
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laikotarpiu orientuosimės į verslo infrastruktūros kūrimą ir stengsimės pritraukti kuo daugiau įvairių programų bei fondų lėšų, kurios tiesiogiai prisidėtų prie darbo vietų kūrimo rajone.
Užsiminėte apie artėjančius savivaldos ir pirmuosius tiesioginius
merų rinkimus. Kaip vertinate tai, kad merą žmonės rinks tiesiogiai, o
ne deleguos valdančioji koalicija? Ar pats asmeniškai, kaip kandidatas į merus, jaučiate kylančią politinę kovą?
Vertinu tik teigiamai, nes tai ne tik parodys žmonių pasitikėjimą kandidatu, bet kartu ir dar labiau įpareigos atstovauti savo rinkėjų interesams. O
konkurencija visuomet gerai. Ji priverčia pasitempti ir joje visuomet laimi
stipriausi.
Alytaus apskritis – tarp tų, kuriose nedarbo problema viena
opiausių. Kokius sprendimus matote Jūs? Ar visai neseniai įvykę
„Verslo sparnų“ apdovanojimai rodo, kad savivaldybė sieks dar labiau
stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldos ir verslo?
Kaip jau minėjau, naujajame laikotarpyje Europos Sąjungos lėšos bus
kreipiamos darbo vietoms kurti, tad mes sieksime pasinaudoti šiomis lėšomis ir sėkmingai jas įsisavinti Lazdijų krašte. Tikiu, kad plėtojamas mėsinės
gyvulininkystės projektas palies nemažą dalį rajono žmonių, kursiančių
darbo vietas sau ir savo šeimos nariams. Kaip sakiau verslininkų apdovanojimo ceremonijoje, „mūsų tikslas ne trukdyti, o padėti verslui“. Tai daryti ir
stengiamės. Apie 100 darbo vietų planuojama sukurti statomame inkubatoriuje, rajonui tai bus didelė paskata.
Daug dėmesio skiriame verslumo ugdymui – ši ne vieną dešimtmetį
apleista niša turi būti ugdoma dar mokykloje, šeimoje. Tačiau tai ilgalaikis
procesas. Turime būti kantrūs, nes to gero ir tikro verslo pavyzdžio mes neturėjome labai ilgą laikotarpį. Manau, kad valstybėje turi būti ypač remiami

ir skatinami šeimos verslai, nes verslioje šeimoje augantys vaikai mato teigiamą pavyzdį ir neretai patys kuria perspektyvius verslus, darbo vietas ir
pridėtinę vertę savo rajonui.
Žingsniai kuriant patrauklią aplinką verslui jau žengti. Sutvarkyta
rajono infrastruktūra, lengvatos, parama verslui. Ką dar planuojama
padaryti siekiant pritraukti investuotojų į Lazdijų kraštą?
Svarbu ir toliau dirbti kuriant geresnį rytojų tiek paprastam rajono
gyventojui, tiek galimam investuotojui. Kuriantiems naujas darbo vietas
padengsime įmonės steigimo išlaidas. Neabejoju, kad investuotojų ir darbo vietų kūrėjų keliai suks į Lazdijus. Taip pat planuose yra projekto „5000
aubrakų Lazdijų kraštui“ plėtra, ketinama rajone steigti ir mėsos perdirbimo
įmonę. Įkursime pasienyje „paukščių rojų“ – didžiausią peryklą Lietuvoje.
Planų daug, tačiau svarbu tikėti tuo, ką darai, ir dirbti kryptingai rajono žmonių labui. Man svarbus kiekvienas žmogus.
Grįžkime prie rinkimų temos. Jei laimėsite mero rinkimus, kokius
didžiausius tikslus norėtumėte įgyvendinti kadencijos metu?
Svarbu ne procesas, o galutinis rezultatas – nedarbo ir skurdo mažinimas rajone. Taip pat norėtųsi skatinti būti savo krašto, savo šalies patriotais,
rinktis prekę lietuvišką. Žmonės turėtų suvokti, kad išveždami savo pinigus
į Lenkiją remia jos, o ne savo šalies ekonomiką. Negali tikėtis gyvenimo gerėjimo, atlyginimų didėjimo, jei remi kitą šalį. Pirkdami kitoje šalyje mes ne
tik ten paliekame pinigus, kuriame darbo vietas, bet ir neleidžiame klestėti
savo šaliai, užtikrinti oraus pragyvenimo lygio. Sieksiu, kad įstaigos ir įmonės pirktų tik mūsų rajono ūkininkų ir žemdirbių produkciją.
Ko sau ir rajono žmonėms palinkėtumėte?
Pirmiausia niekuomet neprarasti vilties ir svajonių. O išsipildžius vienoms siekti kitų ir niekuomet neprarasti gyvenimo džiaugsmo, tikėjimo
rytdiena.
Kalbėjosi Neringa Radvilavičienė

Jaunimo užimtumo centre – nauji projektai
Ramunė Šeštokienė
Tarp Druskininkų jaunimo vis labiau populiarėjantis Jaunimo užimtumo centras (JUC) kviečia jaunimą įsitraukti į naujas veiklas ir įgyvendina
naujus projektus.
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus teigimu, visi JUC darbuotojai nuoširdžiai ir aktyviai prisideda ne tik prie jaunųjų druskininkiečių laisvalaikio organizavimo, bet ir padeda įgyti daugiau ir
įvairesnės bendravimo patirties.
Kaip teigė JUC direktorė Aušra Nedzinskienė, JUC darbuotojų komanda
nuolat kviečia jaunimą praleisti laisvalaikį centre. „Jaunimas gali prisijungti
prie įdomių veiklų, klubų, diskusijų, projektų arba ateiti į centrą tiesiog praleisti laisvo laiko šnekučiuojantis, žaisti įvairius žaidimus, žiūrėti filmus.“
Neseniai centre surengta filmų naktis ir komandinio darbo mokymai
klubo „Jaunimas – jaunimui“ nariams. Komandinio darbo seminaras buvo
netradicinis. Pasirinktas vis labiau pasaulyje populiarėjantis komandos formavimo metodas – maisto gaminimas. Klubo narių komandos užduotis
buvo per 2,5 valandos paruošti restoranui tinkamą meniu, atspėti ingredientus užkandžiui, pagrindiniam patiekalui ir desertui, serviruoti stalą ir,
žinoma, pakviesti visus pietų. Iš pirmo žvilgsnio paprastai suformuluota
užduotis suteikė galimybę jaunimui pamatyti, kaip jie dirba komandoje.
Tarp veiklų, kurios šiemet siūlomos jaunimui – naujos klubo „Jaunimas
– jaunimui“ iniciatyvos. Į klubą gali ateiti kiekvienas, kuriam patinka organizuoti ir dalyvauti renginiuose, realizuoti jaunimo idėjas, susirasti bendraminčių ir draugų.
Taip pat ir klubas „Jaunieji dizaineriai“ kviečia į susitikimus. Prisijungti
galėtų tie, kurie nori daugiau sužinoti apie interjerą, dizainą, išbandyti naujas technologijas, medžiagas, kurti naujus dalykus.
Naujų narių laukia ir klubas „Tarp mūsų, mergaičių“. Prisijungti gali 13–
14 ir 15–16 metų merginos, kurioms patinka maisto gaminimas, grožio ir
mados pamokėlės, pokalbiai apie svarbius gyvenimiškus dalykus, filmai.
JUC pradėjo vykdyti naują projektą „Paslaugų plėtros ir gerovės jaunimui didinimas“, kurio tikslas – didinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę
ir mažinti socialinę atskirtį Druskininkų savivaldybėje. Praplečiant jaunimo
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Erdviose JUC patalpose vyksta įvairūs renginiai
jaunimui, diskotekos, filmų peržiūros
centro veiklas bus aptverta lauko teniso aikštelė, kur jaunimas galės lavinti
koordinaciją, laikyseną, budrumą, susikaupimą, greitą mąstymą. „Mokslininkai yra įrodę, kad šis žaidimas taip pat padeda sumažinti įtampą, stresą,
emocinę būseną, kurią vaikai ir jaunimas patiria mokykloje. Bus įrengti stacionarūs lauko stalo teniso stalai, sudarysiantys sąlygas jaunimo tobulėjimui koncentruojant dėmesį ir reakciją. Įgyvendinant projektą bus įrengta
rampų, riedutininkų ir BMX dviračių aikštelės, nupirkta priemonių – riedučių, riedlenčių, BMX dviračių, stalo teniso rakečių. Tikimasi, kad pagerinus
jaunimo centro lauko gerovę sumažės agresyvaus jaunimo elgesio mieste
apraiškų ir padidės jaunimo integracija į visuomenę“, – sakė A. Nedzinskienė.
Minėtas projektas finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir
jaunimas“ priemonę.


Kas Kauno laukia
Arnoldas Bukelis

Užbaigti Panemunės tilto statybas, pradėti Laisvės alėjos rekonstrukciją, atnaujinti
Soborą, tęsti pagrindinių miesto gatvių tvarkymą ir toliau vykdyti sėkmingą šilumos ūkio
pertvarką – šiuos pagrindinius tikslus 2015
metams iškėlė Kauno miesto vadovai.
Darbų apimtys gatvių
fronte nemažės
„Vienas svarbiausių įvykių, kuris mūsų laukia
2015 metais, žinoma, yra Panemunės tilto atidarymas. Tiek Kaunui, tiek ir visai šaliai svarbus tiltas
bus atidarytas šių metų spalio 1 dieną“, – sakė
Kauno meras Andrius Kupčinskas.
Mero teigimu, šiemet darbų apimtys gatvių
fronte tikrai nemažės, o su „Remix“ aparatu dirbantys kelininkai naują asfalto dangą klos P. Baršausko g., Pramonės pr., Taikos pr., Nuokalnės g.,
Savanorių pr., T. Masiulio g., Veiverių g., Marijampolės pl. ir kitose miesto gatvėse.
„Vienas svarbiausių šių metų darbų – Raudondvario plento rekonstrukcija. Planuojame,
kad daugiau nei 7 kilometrų gatvės ruožą pavyks
visiškai atnaujinti per dvejus ateinančius metus.
Jau baigiamas rengti techninis Raudondvario
plento rekonstrukcijos projektas. Tikimės, kad
darbai bus pradėti šiemet“, – teigė vicemeras Vasilijus Popovas.
Laisvės alėja ir Soboras
Šįmet, kai tik paaiškės konkurso laimėtojas,
prasidės Laisvės alėjos rekonstrukcija. Kartu su
nuo A. Mickevičiaus gatvės iki Soboro einančia
centrine pėsčiųjų gatve bus rekonstruota ir Nepriklausomybės aikštė. Be to, artimiausiu metu
tikimasi pradėti ir Soboro atnaujinimo darbus.
„Laisvės alėjos rekonstrukcijos rangovo
konkursą paskelbėme praėjusių metų pavasarį.
Tačiau viena Nemenčinėje registruota neaiški
įmonė, iki šiol nepasižymėjusi jokiais atliktais
darbais, tikriausiai turi kažkokį politinį užsakymą
ir įvairiais skundais „šokdina“ miesto savivaldybę.
Bet tikiu, kad mums pavyks atsilaikyti ir Laisvės
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2015-aisiais?

„2014 m. dėl palankių oro sąlygų visus numatytus darbus kelių fronte atlikome 110 procentų.
Savanorių prospekto įkalnę rangovas buvo įsipareigojęs atidaryti tik šių metų balandžio mėnesį,
tačiau viena iš socialiai atsakingiausių bendrovių – „Kauno tiltai“ – darbus spėjo užbaigti dar prieš
gražiausias metų šventes. Nuo šiol vairuotojams nereikės gaišti laiko važiuojant apylankomis“, –
atidarant eismą įkalne kalbėjo Kauno meras Andrius Kupčinskas

alėjos rekonstrukcija bus pradėta dar šį pavasarį. Tai puikiai sutaptų su Soboro atnaujinimu. Preliminariai patvirtinta, kad kultūros paveldo objektams Kaune bus skirti 8 mln. Lt europinių lėšų. Didžiausia
šių lėšų dalis bus skirta būtent Soborui“, – pabrėžė Kauno meras A. Kupčinskas.
Tęs šilumos ūkio pertvarką
„2012 metais pradėta Kauno šilumos ūkio pertvarka jau duoda vaisių. Artimiausiomis savaitėmis bus atidarytos dar dvi miestui priklausančios biokuro katilinės, ir biokuro dalis bendrame šilumos
ūkyje turėtų pasiekti apie 70 procentų. Tai leis dar daugiau sumažinti šilumos kainą vartotojams ir dar
labiau sumažinti šildymo sąskaitas“, – pažymėjo Kauno meras A. Kupčinskas.
Miesto meras taip pat išskyrė šiuo metu įrenginėjamą naująjį Panemunės paplūdimį, kuris bus
atidarytas šį pavasarį, o vicemeras Stanislovas Buškevičius – gerai kauniečių sveikatai ir aktyviam laisvalaikiui skirtus projektus.
„Kaune toliau tęsime dviračių takų plėtrą, atnaujinsime lauko stadionų įrenginius. Tam praėjusiais
metais skyrėme 100 tūkst. Lt. Iš pradžių įrenginiai bus atnaujinti prie šešių bendrojo lavinimo mokyklų,
o vėliau šį skaičių didinsime. Taip pat intensyviai ruošimės 2017 m. Kaune vyksiančioms Tarptautinėms
vaikų žaidynėms. Planuojame ir toliau tęsti nemokamą trečiaklasių vaikų mokymą plaukti. Šio tęstinio
projekto metu plaukti išmoko net 2000 vaikų“ , – kalbėjo Kauno vicemeras S. Buškevičius.

Nuo 2012 m. Kauno miesto savivaldybė, dalyvaudama tarptautiniame projekte „At Fort“, parengė
Kauno VI forto projektą, kuriame numatė, kaip atgaivinti šį apleistą objektą. Kaunas visos Lietuvos
kontekste išsiskiria ne tik unikalia tarpukario modernizmo architektūra, bet ir gausiu tvirtovės paveldu, kurį būtina pritaikyti visuomenės poreikiams. VI forto statinius iš Valstybės turto fondo Kauno
miesto savivaldybė perėmė 2010 m. Tais pačiais metais buvo įkurta ir viešoji įstaiga „Kauno tvirtovės
projektai”. Nuo to laiko Kauno miesto savivaldybė prižiūri forto prieigas. 2012 m. buvo pasirašytas
Krašto apsaugos ministerijos ir miesto savivaldybės ketinimų protokolas dėl Vytauto Didžiojo karo
muziejaus padalinio įkūrimo Kauno tvirtovės VI forte



aktualijos

Klaipėdos paplūdimiai jau valomi
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas teigia, kad didžioji dalis
savaitgalį praūžusios audros „Feliksas“ nuniokotų Klaipėdos miesto paplūdimių teritorijos turėtų būti išvalyta dar šią savaitę.
Biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ darbuotojai ir savanoriai
pradėjo valyti Smiltynės paplūdimius, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai – Melnragės ir Girulių paplūdimius.
Mero teigimu, šiomis dienomis prie paplūdimių valymo prisidės ir Lietuvos policijos mokyklos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir kitų
miesto aukštųjų mokyklų auklėtiniai. Uostamiesčio vadovas taip pat pakvietė visus klaipėdiečius šeštadienį 12 val. atvykti į rengiamą paplūdimių
valymo talką. Miestiečiai rinksis II Melnragėje (prie gelbėjimo stoties). Čia jie
bus aprūpinti šiukšlių maišais ir pirštinėmis.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Irenos Ša-

kalienės teigimu, didžioji dalis audros padarinių Klaipėdos mieste jau pašalinta. „Šiandien jau veikia visi šviesoforai, pašalinta didesnė dalis išverstų
medžių. Likusius darbus numatome atlikti artimiausiu metu“, – sakė I. Šakalienė. Preliminariais skaičiavimais, audros padarinių šalinimas ir sugriautos
infrastruktūros atstatymas mieste ir paplūdimiuose atsieis beveik 80 tūkst.
eurų. Gamtai padaryta žala dar tikslinama, tačiau jau dabar aišku, kad nuostolių būsią gerokai didesnių.
Miesto ir paplūdimių infrastruktūros atstatymo darbams atlikti reikalingų lėšų bus ieškoma Klaipėdos m. savivaldybės biudžete. Dėl finansinės
pagalbos atkuriant paplūdimius ketinama kreiptis ir į Aplinkos ministeriją.
Apžiūrėti „Felikso“ nuniokotų Klaipėdos paplūdimių atvyko ir aplinkos
ministras Kęstutis Trečiokas. Uostamiestyje jis taip pat susitiko su Klaipėdos,
Palangos ir Neringos merais.

„Felikso“ padariniai Palangoje
Jurgita Vanagė
Dėl pajūryje siautusios audros, kuri Palangoje plovė kopas, gadino paplūdimius, savivaldybėje sudaryta specialistų darbo grupė, kurios užduotis
– užfiksuoti uragano„Feliksas“ padarinius ir įvertinti nuostolius. Į darbo grupę įtraukti kompetentingi savivaldybės administracijos specialistai, Botanikos parko atstovai, miesto komunalininkai, aplinkosaugininkai.
Kurorto komunalininkai ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus apžiūrėjo
audros nusiaubtus paplūdimius ir miestą. „Deja, kopas saugojęs paplūdimio smėlis daugelyje vietų yra nuplautas, bangos apgadino kopas, suformuodamos keleto metrų aukščio skardžius“, – kalbėjo meras.
Labiausiai vanduo paplovė kopas paplūdimio ruože nuo Ošupio upelio į šiaurę, taip pat nuo senosios Nemirsetos laivų gelbėjimo stoties iki Klaipėdos rajono ribos. Nemirsetos paplūdimiuose vietomis skardžių aukštis
siekia 3,5 metro.
Per audrą ne tik paplautos kopos, bet ir gerokai apgadinti ir užpustyti
mediniai takai ir į paplūdimius vedantys laiptai, sunaikinti kopas saugoję
žabtvorių pynimai, šakų klojiniai. Vien pajūrio dalyje nuo centrinės gelbėjimo stoties iki jūros tilto uraganas pasiglemžė apie 800 metrų žabtvorių.
Paplūdimio ruože nuo gelbėjimo stoties iki Ašarėlės upelio prarasta apie
150 metrų žabtvorių ir apie 70 kv. metrų klojinių.
Nuostolių audra pridarė ne tik paplūdimiuose – ištvinus Rąžės upei
krantinės prieigas užliejo vanduo. Išsiliejęs vanduo bus paplovęs daugelio
šaligatvių grindinio pagrindą, tad išsiklaipiusias plyteles teks kloti iš naujo.

Apie esamą padėtį informuoti Aplinkos ministerijos specialistai, mokslininkai. Kiek smėlio per uraganą prarado Palangos paplūdimiai, mokslininkų teigimu, kol kas nustatyti neįmanoma.
Vis dėlto, Palangos mero Š. Vaitkaus teigimu, nekyla abejonių, kad nuo
gerokai skaudesnių uragano pasekmių Palangos paplūdimius apsaugojo
tai, kad įgyvendinant Pajūrio juostos tvarkymo programą Palangos paplūdimiai kelis kartus buvo papildyti smėliu. Trejus metus iš eilės kurorto
savivaldybės ir Aplinkos ministerijos lėšomis kopagūbris buvo tvirtinamas
žabtvorėmis ir šakų klojiniais. „Jei ne ši valstybės investicija, audros padariniai būtų gerokai didesni“, – įsitikinęs meras.

Rinkimų komitetai – jau žemėlapyje
Gintautas Stalnionis
Sausio 13 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainė
papildyta Lietuvos žemėlapiu, kuriame galima lengviau ir patogiau
surasti visuomeninius rinkimų komitetus, ketinančius dalyvauti savivaldos rinkimuose.
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) interneto svetainėje skelbtame
žemėlapyje pavaizduotas šalies suskirstymas į savivaldybes. Kiekvienos iš jų
teritorijoje matomi skaičiai nuo 0 iki 5, kurie nurodo registruotų visuomeninių rinkimų komitetų kiekvienoje savivaldybėje skaičių. Pasirinkus konkrečią savivaldybę ir kompiuterio pelės mygtuku spustelėjus skaičių, didesnį
už nulį, atsidaro lentelė. Joje matyti savivaldybės pavadinimas, o žemiau
– įsteigtų rinkimų komitetų pavadinimai. Suaktyvinus nuorodą Kandidatai,
kandidatų sąrašai, patenkama į interneto svetainės www.vrk.lt skiltį, kurioje
randami visi rinkimų komitetai, jų vardinė sudėtis, ryšių duomenys.
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2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose savo kandidatus ir
jų sąrašus ketina kelti 58 visuomeniniai rinkimų komitetai. Tiek jų kaip savarankiškų politinės kampanijos dalyvių iki 2014 m. gruodžio 6 d., kai baigėsi
tam skirtas terminas, užregistravo VRK.
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 Savivaldybės 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 narys.
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Savivaldybių finansų ir
biudžeto padalinių
vadovų seminaras
Sausio 14–15 d. Kaune vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos Mokymo ir konsultavimo centro daugelį metų rengiamas seminaras savivaldybių finansų ir biudžeto padalinių vadovams (nuotr.). Šie metai ypatingi
– pirmą kartą šalies istorijoje savivaldybių biudžetai bus formuojami
eurais. Svarbiausiame metų susitikime finansininkams apie audito savivaldybėse nustatytas pagrindines problemas kalbėjo Valstybės kontrolės
3-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Rita Švedienė.
Priminsime, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus 19-ąja euro
zonos nare ir įsigaliojus Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniam
įstatymui, Valstybės kontrolei priskirta biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcija. Tuo tikslu įsteigtas Biudžeto politikos stebėsenos departamentas. Vykdydama naująją funkciją, Valstybės kontrolė stebės ekonominės ir pinigų sąjungos narėms taikomų fiskalinės drausmės taisyklių
laikymąsi Lietuvoje ir teisės aktuose nustatytų užduočių vykdymą.
Karštai diskutuota apie 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, kurį pristatė Finansų
ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžetų skyriaus vedėja Česlova Bareikienė. Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis,
per 2014 m. sausį–lapkritį valstybės biudžetas pajamų iš mokesčių gavo
0,5 proc. daugiau nei prognozuota, o visas valstybės biudžeto pajamų
planas įvykdytas 100 proc. Į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus
per vienuolika 2014 m. mėnesių gauta 20,410 mlrd. Lt pajamų, t. y. 0,8
proc. (163,6 mln. Lt) daugiau nei prognozuota ir 4,2 proc. (815 mln. Lt)
daugiau nei 2013 m. tuo pat metu. Pajamų iš mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą planas įvykdytas 100,5 proc., gauta 15,659 mlrd. Lt, t. y. 76,6
mln. Lt daugiau nei prognozuota. Daugiausia pajamų per pirmuosius vienuolika 2014 m. mėnesių į nacionalinį biudžetą sulaukta iš PVM – 9,061
mlrd. Lt. Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus 2014 m. sausį–lapkritį buvo 3,960 mlrd. Lt – 181,2
mln. Lt (4,8 proc.) didesnės nei 2013 m. tuo pat metu ir 21,5 mln. Lt (0,5
proc.) didesnės nei prognozuota 2014 m.
Apie švietimo ir mokinio krepšelio ypatumus ir naujoves kalbėjo
Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento skyriaus vyr.
specialistė Jolita Mackevičienė. Vyriausybė pritarė Švietimo ir mokslo mi-

nisterijos pasiūlymui nuo 2015 m. sausio 1 d. 10 proc. padidinti mažiausiai
uždirbančių – darželių auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų
– algas. Tam 2015 m. skiriama per 8,5 mln. eurų. Vidutiniškai atlyginimai
didės apie 58 eurais. Vyriausybė padidino ir mokinio krepšelį. 2015 m. jis
bus didesnis 10 eurų ir sudarys 980 eurų.
„Vyriausybė, nepaisant mažėjančio mokinių skaičiaus, kasmet didina
finansavimą švietimui. 2015 m. jis išaugs 13,6 mln. eurų. Svarbu, kad antrus metus didėja mokinio krepšelis. Kelerius metus iki 2014 m. jis iš viso
nebuvo didintas“, – sako švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.
Taip pat užmokestis didės mokytojams, dirbantiems didesnėse nei
23 mokinių klasėse: jiems bus daugiau mokama už mokinių darbų taisymą. Valstybės biudžete tam papildomai skiriama apie 1,5 mln. eurų.
Be to, 2015 m. valstybės biudžete skirti papildomi 1,74 mln. eurų
pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti – tai lėšos dėl pensinio
amžiaus ar kitų priežasčių iš švietimo sistemos pasitraukiantiems pedagogams.
P. S. Seimo priimtame 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių pavirtinimo įstatyme numatyta skirti 3,24 mln.
eurų ir nuo 2015 m. spalio 1 d. nacionaliniu mastu įdiegti neformaliojo
ugdymo krepšelį, vienam moksleiviui skiriant 15 eurų per mėnesį.
Seminare taip pat pristatytos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo naujovės, lėšų planavimas
ir atsiskaitymas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti ir kt.
SŽ inf.

1924 m. Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas
Emilija Juškienė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vyresnioji muziejininkė
Šiuo metu daug kalbama apie ydingą savivaldybių biudžeto lėšų
skirstymą, joms žadama suteikti daugiau savarankiškumo sprendžiant
gyventojų socialinius reikalus. Žvilgtelėkime, kaip tarpukariu tvarkėsi ir
skirstė pinigus Panevėžio miesto savivaldybė.
1924 m. savivaldybės pajamų ir išlaidų suvestinė aiškiai nusako, kuo
miestas buvo gyvas. Nors ši sąmata miesto tarybos dar nebuvo patvirtinta, tačiau tų pačių metų vasario 16 d. pirmajame„Panevėžio balso“ numeryje ji jau buvo išspausdinta. Pateikiame duomenis iš minėtos suvestinės.
1924 m. buvo tikimasi pajamų ir išlaidų turėti po lygiai: iš viso
– 991 059 litų pajamų ir 991 059 litų išlaidų.
Pajamų litais buvo tikimasi gauti: iš nekilnojamojo turto – 115 000; žemės mokesčio – 600; prekybos ir pramonės (patentų 20% ir pridedamojo
mokesčio) – 25 000 ir 160 000; „amato, kredito ir pramonės įstaigų bendrų
pajamų mokesnis“ – 100 000; „nuo traktierinio (užeigos namai, smuklės)
pobūdžio įstaigų“ – 12 000; „nuo dviračių, automobilių ir šunų“ – 3 300;
kanceliarijos rinkliava – 1 500; už leidimus trobesiams statyti – 3 000; „nuo
pramogų ir pasilinksminimų“ – 5 000; pasų meldavimo (vok. kalba, registravimas) rinkliava – 1 000; iš miesto žemės – 1 500; iš miesto trobesių – 3 780;
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už vietas turgavietėje – 23 000; iš gyvulių skerdyklos – 21 000; iš elektros
stoties eksploatacijos – 324 159; iš miesto gurguolės (organizuota vežimų
virtinė) – 18 720; iš asenizacijos (nuotekų šalinimo) gurguolės – 4 600; iš
miesto krautuvės – 1 000; iš miesto malūno – 10 000; „atlyginimas už globojimą turto nesamųjų savininkų“ – 2 100; bausmė už laiku nesumokėtus
mokesčius – 2 000; „pabaudos už nepildymą privalomų įsakymų“ – 1 000;
„netikėtos pajamos“ – 10 000;„už Butų Skyriaus veikimą“ – 2 000;„butų mokesnis“ – 75 000; paskolos iš kredito įstaigų – 60 000.
Išlaidos litais buvo paskirstytos taip: „Naujokų Ėmimo Komisijos užlaikymas“ – 300; „miesto Valdybos laikymas“ – 136 937; „namų suimtiesiems laikymas“ – 7 303; kariuomenės aprūpinimas – 0; miesto milicijos
išlaikymas – 30 740; gaisrininkų išlaikymas – 88 465; miesto tvarkymas
– 66 340; „miesto įmonių užlaikymas“ – 275 450; švietimo reikalai – 118 324;
beturčių ir bedarbių globa – 31 000; sveikatos reikalai – 103 000; „valstybinis nuo nejudamojo turto mokesnis“ – 1 000; arklidės statymas – 7 000;
namų remontas – 7 000; „nešvarumų ir kaminų valymas“ – 3 500; draudimas nuo gaisro – 4 000; sargų išlaikymas – 1 200; skolų išmokėjimas
– 97 500; „kapitalų sudarymas“ – 0; įvairios išlaidos – 12 000.
15

