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Vienas iš devynių „Europos burių 2014“ apdovanojimų – už turiningą laisvalaikį
ir geresnę gyvenimo kokybę įteiktas Kretingos muziejui ir jo direktorei
Vidai Kanapkienei, kurią sveikina Kretingos rajono meras Juozas Mažeika
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Aktualijos

Alytus diktuoja atliekų tvarkymo madas, Kaunas pelnė tarptautinį pripažinimą už verslo paslaugų centrų steigimą,
Vilniaus savivaldybės interneto svetainė pripažinta viena geriausių pasaulyje _________________________________6, 7 p.

Iš savivaldybių gyvenimo

Klaipėdos savivaldybė laimėjo bylą dėl viešųjų pirkimų, Kupiškyje planuojama įsteigti 150 naujų darbo vietų,
Valkininkų vidurinė mokykla Varėnos rajono tarybos sprendimu tapo gimnazija _ _________________________ 10, 12, 13 p.

Vasario 16-oji savivaldybėse

Iškilmės, renginiai, nusipelniusių asmenų apdovanojimai _ ___________________________________________ 18 p.

aktualijos

Apdovanoti geriausi

Kristina Rakauskaitė,
Agnė Jonikaitytė,
Barbora Gaudutė

ES fondų investicijų Lietuvoje
projektai

Už vertingiausius 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintus projektus iš viso balsavo daugiau nei 35 tūkst. žmonių. Devynių kategorijų nugalėtojai su
finansų ministru Rimantu Šadžiumi (centre)
Finansų ministerijos organizuotų apdovanojimų „Europos burės
2014“ ceremonijoje sėkmingiausiems ir patraukliausiems ES fondų
investicijų Lietuvoje projektams įteiktos apdovanojimų „Europos
burės 2014“ statulėlės.
Projektus vertino visuomenė
„Europos burės 2014“ geriausių projektų rinkimuose išrinkti ir įvertinti didžiausią naudą žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiantys
ES fondų investicijų Lietuvoje projektai ir jų vykdytojai. Šie metai ypatingi – baigiasi senojo finansavimo laikotarpio darbai ir sparčiai rengiamasi
naujajam – 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje
laikotarpiui. Tai finalinis renginys, apibendrinantis praėjusį finansavimo
laikotarpį ir žymintis naujojo 2014–2020 m. laikotarpio pradžią. Renginio
dalyvius pasveikino finansų ministras Rimantas Šadžius.
Šiais metais apdovanojimams buvo pateikti net 176 projektai, iš kurių kompetentinga komisija atrinko 27 įdomiausius, geriausius ir naudingiausius projektus. Vertinimo komisiją sudarė kvalifikuoti įvairių valstybės
gyvenimo ir veiklos sričių ekspertai, specialistai ir visuomenės nuomonės
lyderiai – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Vilniaus Gedimino
technikos universiteto, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Baltijos
aplinkosaugos forumo, Lietuvos inovacijų centro, „Transparency International“ Lietuva, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos pramonininkų
konfederacijos atstovai.
Projektus visuomenė vertino devyniose kategorijose – už inovacijas,
už pažangų verslą, už galimybes tobulėti, už galimybę dirbti jaunimui,
už švarią aplinką, už suteiktas e. galimybes, už atvirą komunikaciją, už
turiningą laisvalaikį ir geresnę gyvenimo kokybę ir už atvertus kelius.
Už vertingiausius 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendintus projektus iš viso balsavo daugiau nei 35 tūkst. žmonių.



Klaipėdai – trys „Europos burės“
Net trys Klaipėdoje už Europos Sąjungos fondų lėšas įgyvendinti projektai Finansų ministerijos surengtuose ,,Europos burių 2014“ rinkimuose
pripažinti sėkmingiausiais ir patraukliausiais ES fondų investicijų projektais Lietuvoje.
Kategorijoje „Už pažangų verslą“ geriausiu tapo kūrybinio inkubatoriaus ,,Kultūros fabrikas“ projektas, kategorijoje „Už atvertus kelius“
apdovanojimas atiteko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo
gilinimo ir platinimo projektui, o kategorijoje „Už švarią aplinką“ geriausiu
pripažintas buvusių laivų kapinių išvalymo projektas.
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje Ledų įlankoje daugiau
kaip 40 metų buvo laidojami seni laivai, nepaisant, ar tai buvo mediniai, ar
metaliniai korpusai. Įlanka – šalia NATURA 2000 teritorijos, Kuršių nerijos
nacionalinio parko ir kruizinių laivų terminalo, tad atvykstančius turistus
pasitikdavo šiukšlynas. Senų laivų kapinynas buvo tikra Kuršių marių piktžaizdė. Bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono savivaldybėmis mums
pavyko pagal priemonę, skirtą užterštų teritorijų valymui ir jų pritaikymui
turizmo plėtrai, sutelkti regiono lėšas šiai įlankai išvalyti. Įgyvendinant
projektą išvalyta 1,7 hektaro Kuršių marių teritorijos, išvežta 19 tūkstančių
kubinių metrų dumblo, 1586 tonos metalinių ir medinių laivų liekanų. Gyventojams buvo sunku net suvokti užterštumo mastą, nes dalis nuolaužų
buvo virš vandens, o labai didelė dalis – po vandeniu, – apie projektą pasakojo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Alina Velykienė. – Šiam projektui buvo skirta apie 6 milijonus litų,
iš tos sumos 10 procentų – savivaldybės indėlis. Dabar rengiame detalųjį
planą išvalytoje įlankoje jachtų uosteliui įrengti.“
„Kūrybinis inkubatorius „Kultūros fabrikas“ unikalus tuo, kad jis steigiamas sename tabako fabrike, – sakė inkubatoriaus direktorė Raimonda
Laužikienė. – Taigi unikalus ir pats pastatas, ir jo erdvės, ir veiklos forma.
Klaipėdoje tai kitokio tipo viešoji paslauga kūrybiniams verslininkams ir
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aktualijos
menininkams negu buvo iki šiol. Ši erdvė skirta jų savarankiškai veiklai,
jų galimybei vystytis rinkoje. Jauniems profesionalams sudarytos sąlygos
išbandyti savo kūrybines jėgas. Čia menininkai gali lengvatinėmis sąlygomis išsinuomoti erdves, o jų pas mus yra pakankamai daug ir įvairių.
Bendras inkubatoriaus plotas yra daugiau kaip 4 tūkstančiai kvadratinių
metrų.“
Direktorės teigimu, nuo idėjos iki raktų, kurie inkubatoriui įteikti tik
praėjusiais metais, prireikė daugiau kaip dešimties metų.
Projektui įgyvendinti panaudota apie 12 mln. Lt. Iš jų 60 proc. – ES
lėšos, likusios – Klaipėdos miesto savivaldybės indėlis.
„Tai, kad Klaipėdai atiteko trys iš devynių „Europos burių“ apdovanojimų statulėlės, dar kartą įrodo, kad Lietuvos uostamiestis yra didžiųjų projektų vystymo lyderis šalyje“, – pabrėžė Klaipėdos miesto meras Vytautas
Grubliauskas.

iki 120 tūkstančių, – pasidžiaugė Kretingos muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė. – Mūsų pateiktam projekto pristatymui „Kretingos dvaras
alsuoja nauja gyvybe“ teko konkuruoti su dar dviem įdomiais projektais: Birštono kurhauzu ir Jurbarko rajono savivaldybe. Mums pasisekė, ir mes savo konkurentus aplenkėme. Nors kelias į apdovanojimą
nebuvo lengvas – per pirmąjį kvietimą mes nepatekome į laimingųjų
sąrašą, nes buvo atrinkti dvarai ir muziejai, įtraukti į tūkstantmečio
programą. Tik 2008 metais po atkaklių pastangų mus įtraukė į finansuojamų projektų sąrašą. 2009 metais turėjome atlikti nemažai įvairių
namų darbų. Ir tik 2010 metų vasario 12 d. buvo pasirašyta projekto
finansavimo sutartis . Projektas įgyvendintas ir visuomenei pristatytas
2013 metais. Džiugu, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba ir vadovai mūsų projektą parėmė. Jei nebūtų buvę tokio politinio sprendimo, mes nebūtume galėję jo įgyvendinti.“

Kretingos dvaras alsuoja nauja gyvybe
„Europos burių 2014“ apdovanojimas už turiningą laisvalaikį ir geresnę gyvenimo kokybę įteiktas Kretingos muziejui, įgyvendinusiam
projektą „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir
pritaikymas turizmui“. Į dvarą investuoti 5 mln. litų. „Šio projekto rezultatas – atnaujinti trys paminkliniai pastatai: buvęs vandens malūnas,
ratinė ir dvaro rūmai. Parodinis ekspozicijų plotas išsiplėtė iki 400 kv.
metrų. Įrengtos penkios naujos ekspozicijos. Jaučiamės, kad esame
įvilkti į naują rūbą, nes lankytojų skaičius nuo 75 tūkstančių padidėjo

Slengių daugiafunkcis centras
„Europos burė 2014“ įteikta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, įgyvendintu projektu prisidėjusiai kuriant palankią aplinką
gyvenimui Slengiuose – įkurtas daugiafunkcis centras. Centrui įkurti panaudotos Plikių pagrindinės mokyklos Slengių skyriaus patalpos. Centre
teikiamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugos, jo patalpose vykdoma pramoginė, sociokultūrinė, meninė vaikų ir suaugusiųjų bei kitos veiklos, skirtos Klaipėdos
rajono Sendvario seniūnijos gyventojams.

Taip žiūrovai sveikino renginio dalyvius

„Europos burių 2014“ už turiningą laisvalaikį ir geresnę gyvenimo kokybę nugalėtojas – Kretingos dvaras alsuoja nauja gyvybe.
„Europos burių 2014“ už pažangų verslą nugalėtojas – kūrybinis inkubatorius ,,Kultūros fabrikas“.
„Europos burių 2014“ už atvertus kelius nugalėtojas – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos kanalo gilinimas ir platinimas.
„Europos burių 2014“ už švarią aplinką nugalėtojas – buvusių laivų kapinių išvalymas.
„Europos burių 2014“ už atvirą komunikaciją nugalėtojas – Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.
,,Europos burių 2014“ už suteiktas e. galimybes nugalėtojas – Pranešimai policijai, teikiami internetu.
„Europos burių 2014“ už galimybę dirbti jaunimui nugalėtojas – Studentų mokslinės veiklos skatinimas.
„Europos burių 2014“ už galimybes tobulėti nugalėtojas – Klaipėdos rajono Slengių daugiafunkcis centras.
„Europos burių 2014“ už inovacijas nugalėtojas – Podoktorantūros stažuotės Lietuvoje.
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Savivaldybė mažina
administracinę naštą gyventojams
Ramunė Šeštokienė

„Savivaldybės administracija daug dėmesio skiria tarpinstituciniam
bendradarbiavimui. Tai sutaupo gyventojų laiką, jiems rūpimi klausimai
išsprendžiami greičiau“, – sakė Druskininkų savivaldybės administracijos
direktorė V. Jurgelevičienė
Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme administracinė našta apibrėžta kaip laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys, vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus
nustatyti informacinius įpareigojimus.
Druskininkų savivaldybės administracija nuolat tobulina veiklą,
kad gyventojai būtų patenkinti vietos valdžios teikiamomis administracinėmis paslaugomis. Vadovaudamasi teisės aktais Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba patikrino,
kaip savivaldybėje mažinama administracinė našta gyventojams. Auditoriai nustatė, kad aptarnaujant gyventojus Druskininkų savivaldybėje
paslaugų teikimas gerėja ir mažėja administracinė našta.
Po patikrinimo auditoriai pateikė Druskininkų savivaldybės administracijos direktorei Vilmai Jurgelevičienei išvadas. Kaip teigė V. Jurgelevičienė, labai svarbu, kad gyventojai patirtų kuo mažesnę administracinę naštą.
„Todėl savivaldybės administracija daug dėmesio skiria tarpins-

tituciniam bendradarbiavimui keičiantis informacija tarp institucijų
ir tarp savivaldybės administracijos padalinių. Tai sutaupo gyventojų
laiką, jiems rūpimi klausimai išsprendžiami greičiau“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Siekiant įsitikinti, kad druskininkiečiams mažėja administracinė
našta ruošiant įvairius dokumentus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines įstaigas, Dokumentų ir informacijos skyrius 2014 m. antrajame
pusmetyje atliko asmenų, besikreipiančių į Druskininkų savivaldybės
administracijos Švietimo skyrių, apklausą dėl administracinių paslaugų suteikimo. Paaiškėjo, kad gyventojų pasitenkinimo šio skyriaus
darbu indeksas yra aukštas – 93 proc.
Druskininkų savivaldybė kartu su kitomis Lietuvos savivaldybėmis
dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamame projekte „Centralizuotos viešųjų ir administracinių paslaugų sistemos kūrimas ir diegimas įgyvendinant vieno langelio principą“. Pasinaudojant interneto
teikiamomis galimybėmis bendruomenei ir svečiams pasiūlyta naujų
elektroninių paslaugų. Elektroninių valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt) galima rasti informaciją ir nuorodas į savivaldybės administracijoje teikiamas administracines elektronines paslaugas. Druskininkų savivaldybės administracija teikia elektronines paslaugas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoje Socialinės paramos
šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). Šioje sistemoje asmenims yra
prieinamas 26 elektroninių viešųjų paslaugų rinkinys. Prisijungus prie
sistemos Gyventojų srities dalies galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių
prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą.
Asmenys turi galimybę naudotis Metrikacijos elektroninių paslaugų
informacine sistema (MEPI) ir teikti elektroninius prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo.
Taip pat auditoriai išvadose teigė, kad Druskininkų savivaldybės
administracijoje nuolat stebimi savivaldybės administracijos veiklą ir
teikiamas administracines paslaugas reglamentuojančių teisės aktų
pasikeitimai, užtikrinamas jų įgyvendinimas. Savivaldybės interneto
tinklalapyje pateikiami administracinių paslaugų teikimo aprašymai
ir prašymų formos bei kita asmenims aktuali informacija yra nuolat
atnaujinami.
Priemonės, pagal kurias Druskininkų savivaldybės administracija
mažina administracinę naštą gyventojams, yra numatytos Druskininkų savivaldybės 2014–2016 m. strateginiame veiklos plane.
Druskininkų savivaldybės administracija dar 2012 m. yra gavusi
kokybės vadybos sistemos LR savivaldybių ir seniūnijų veiklos srities
LST EN ISO 9001:2008 atitikties sertifikatą.

Vilniaus interneto svetainė – viena geriausių pasaulyje
Pasauliniame reitinge Vilniaus miesto savivaldybės interneto
svetainė įvertinta kaip viena geriausių pasaulyje. Nepriklausomi
ekspertai kasmet atliekamame tyrime „Demokratija savivaldybėse visame pasaulyje“ Vilniui skyrė vienuoliktą vietą, ir Lietuvos
sostinė aplenkė tokius e. demokratijos lyderius kaip Viena, Oslas,
Stokholmas ar Londonas. Pirmosios vietos šiame reitinge atiteko
Seului, Niujorkui ir Honkongui.
Vilnius pasaulinių ekspertų įvertintas už tai, kad daugybė paslaugų prieinama internetu, gyventojai yra tiesiogiai įtraukti į miesto valdymą. Vilniui pasaulyje antra vieta skirta už tai, kad svetainėje ypač daug dėmesio skirta vartotojų privatumui – šioje tyrimo
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dalyje Vilnių lenkia tik Seulas.
Šis tyrimas, kurį vykdo Rutgers universitetas Jungtinėse Amerikos
Valstijose, atliekamas nuo 2003 metų. Tyrimui atlikti buvo pakviesti
97 svetainių vertintojai iš viso pasaulio. Vykdant jį buvo analizuojami
104 parametrai ir penkios skirtingos e.demokratijos kategorijos: privatumas ir saugumas, naudojimas, turinys, paslaugos, miestiečių įtraukimas į miesto valdymą ir pan. Tyrime buvo vertinamos pagrindinės
viso pasaulio miestų svetainės: Azijoje, Europoje, Afrikoje, Šiaurės ir
Pietų Amerikoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.
Viešųjų ryšių skyriaus inf.
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Marijampolėje diskutuota apie prekybą žmonėmis
Aurelija Baniulaitienė
Marijampolėje „Lietuvos Carito“ organizacija surengė apskritojo stalo diskusiją apie
prekybos žmonėmis problematiką ir tarpžinybinį bendradarbiavimą Marijampolės krašte.
Diskusijos metu įvairių institucijų darbuotojai
svarstė apie šią dažnai sunkiai identifikuojamą
visuomenės problemą ir ieškojo bendrų išeities
taškų, kaip būtų galima padėti į prekeivių tinklą
pakliuvusioms aukoms (nuotr.). Tarp dalyvavusiųjų buvo ne tik įstaigų atstovai, bet ir nevyriausybininkai, susiduriantys su nukentėjusiais asmenimis. Diskusijos dalyviai priėjo prie išvados,
kad labai trūksta institucijų pagalbos viena kitai
ir tokį bendradarbiavimą reglamentuojančių teisės aktų. Diskusijoje išryškėjo, kaip sukurti geresnį, sisteminį pagalbos aukoms modelį.
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius dėkojo už iniciatyvą
kalbėti skaudžia prekybos žmonėmis tema ir
ieškoti tarpžinybinės pagalbos būtent Marijampolėje. Pristatydama Marijampolės savivaldybės socialinę situaciją ir atskirties grupes
savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė nuogąstavo, kad
trūksta teisės aktų ir tarpžinybinio bendradarbiavimo norint padėti žmonėms. Apie tai,
kokiais būdais stengiamasi apsaugoti nepilnamečius nuo prekeivių žmonėmis, pasakojo
Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Svajonė
Rainienė.

Ikiteisminio tyrimo specifiką dėl prekybos žmonėmis atvejų išdėstė Marijampolės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimų skyriaus viršininkas Juozas Lenkutis. Prekybos žmonėmis mastus ir tendencijas, tarpžinybinio bendradarbiavimo galimybes ir iššūkius indentifikuojant problemas susirinkusiesiems pristatė „Lietuvos Carito“ socialinės darbuotojos.
Susitikimą užbaigė visų dalyvavusiųjų diskusija apie galimybes gerinti padėtį įtraukiant visas institucijas į pagalbos sistemą.

Teismas patvirtino, kad savivaldybė elgėsi teisėtai
Agnė Jonikaitytė
Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. vasario 9 d. atmetė savivaldybę skundusios UAB „Trečioji investavimo įmonė“ ieškinį kaip nepagrįstą ir panaikino 2014 m. gruodžio 19 d. teismo nutartimi taikytas
laikinąsias apsaugos priemones – Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos vykdomo elektroninio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir
sporto įstaigose paslaugų pirkimo sustabdymą bei draudimą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį.
„Klaipėdos miesto savivaldybę ne pirmą kartą bandoma apkaltinti viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimais ar neskaidrumu. Tačiau teismas pripažino ir patvirtino, kad savivaldybės administracija atlikdama
procedūras elgiasi teisėtai. Apmaudu tai, kad viešųjų pirkimų dalyviai
teismų procedūras pasitelkia procesams vilkinti ir taip stabdo miestui
svarbių tikslų įgyvendinimą“, – teigė savivaldybės administracijos direktorė Judita Simonavičiūtė.
2014 m. rugpjūtį savivaldybės administracija paskelbė atvirą konkursą dėl elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo paslaugos pirkimo. UAB „Trečioji investavimo įmonė“, veikdama jungtinėje veikloje
kartu su UAB „Tavo mokykla“, UAB „Antigravity payments systems“,
UAB „UCS Baltic“, pateikė pasiūlymą dalyvauti šiame konkurse, tačiau
iš konkurso bendrovė buvo pašalinta, nes pateikė ne visus dokumentus ir nereagavo į nurodymus pateikti trūkstamą medžiagą.
Dėl šio fakto įmonė savivaldybės administraciją apskundė teismui, o jungtinėje veikloje dalyvaujanti UAB „Tavo mokykla“ raštu kreipėsi į politikus ir į savivaldybės Korupcijos prevencijos ir kontrolės
komisiją.
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Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nustatyta,
kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato arba dalyvio
paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba
jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas nustatė, kad
savivaldybė, atmesdama tiekėjo pasiūlymą, elgėsi pagrįstai ir nepažeidė VPĮ nuostatų, todėl tiekėjo reikalavimas panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo atmestas bendrovės pasiūlymas, netenkintinas.
Pasak savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo Andriaus Kačalino, priimtas teismo sprendimas parodo, kad tiekėjai
konkuruodami tarpusavyje kartais pasitelkia ir nesąžiningas priemones. Šiuo atveju savivaldybės tarybos nariams buvo išplatintas
pranešimas apie galimai korupcijos požymių turintį viešąjį pirkimą,
kuriame pateikta informacija vėliau nepasitvirtino.
„Tokios priemonės konkuruojant viešuosiuose pirkimuose
nedaro garbės tiekėjams ir kenkia Klaipėdos miesto savivaldybės
reputacijai“, – sakė A. Kačalinas.
Klaipėdos miesto savivaldybė, organizuodama viešuosius pirkimus, siekia skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principo, reiškiančio, kad visi tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal vienodas iš
anksto nustatytas konkurso sąlygas, nedarant išimčių atskiriems
tiekėjams.
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aktualijos

„Žaliadienis“ Šilutės rajono savivaldybėje
Edita Šukytė
Šilutės rajono savivaldybėje lankėsi aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, ministro pavaduotojas Linas Jonauskas, kiti ministerijos
pareigūnai, kur jie susitiko su savivaldos atstovais ir gyventojais (nuotr.). Tokius susitikimus
Aplinkos ministerija yra pavadinusi „Žaliadieniu“. Šilutėje buvo diskutuojama apie aktualias
visuomenei problemas: atliekų tvarkymą, vandentvarką, daugiabučių namų atnaujinimą, ES
paramos naudojimo galimybes.
Viena opiausių Šilutės rajono savivaldybės problemų – gyventojams gerokai išaugęs
mokestis už atliekų tvarkymą, kai Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centre buvo pradėta
deginti dalis atliekų. Pasak Aplinkos ministerijos atstovų ir savivaldybės vadovų, vienintelė
galimybė sumažinti šį mokestį – aktyvus rūšiavimas ir išvežamo į sąvartyną atliekų kiekio
mažinimas. Jau šį pavasarį savivaldybės nuosavų namų gyventojui gaus 5 tūkst. komplektų
konteinerių, skirtų atliekoms rūšiuoti.
Šilutės rajono savivaldybė – vandenų kraštas, tačiau kai kurių upių vagos yra užakusios, ir

tai gali sukelti ekologinių problemų. Siekiant gerinti užakusių upių ekologinę būklę ir didinti žuvų
praeinamumą, gavus Susisiekimo ir Aplinkos ministerijų pritarimą ir paramą bus valomos upių vagos.
Dar viena aktuali problema Šilutėje – daugiabučių namų atnaujinimas. Šiuo metu savivaldybėje atnaujinami 32 gyvenamieji namai. Gyventojai vangiai dalyvauja atnaujinimo procese, nes
pasigendama aktyvesnės gerosios praktikos sklaidos. Aplinkos ministras pabrėžė, kad šis laikotarpis – viena paskutinių galimybių tokiomis palankiomis sąlygomis atnaujinti daugiabučius namus,
taupyti išlaidas už šildymą ir susitvarkyti prieš keletą dešimtmečių statytus namus. Taip pat buvo
diskutuojama apie sunkumus, kuriuos sukelia rangovų kaita ir pasikeitusios pirmojo ir antrojo daugiabučių namų atnaujinimo etapų sąlygos.
Aplinkos ministerijos atstovai lankėsi Žemaičių Naumiestyje, dalyvavo susitikimuose su VĮ Šilutės miškų urėdijos, Nemuno deltos regioninio parko darbuotojais, apžiūrėjo Rusnės seniūnijos
apylinkes, Nemuno deltos regioninį parką, Ventės ragą.

Premjero vizitas Klaipėdos rajone
Daiva Beliokaitė
Klaipėdos rajono savivaldybėje su oficialiu vizitu lankėsi Ministras Pirmininkas
Algirdas Butkevičius. Rajone įsikūrusiose
vienose didžiausių bendrovių („Mars Lietuva“ ir „Vlantana“) premjeras kartu su rajono
meru Vaclovu Dačkausku, administracijos
direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikiene, savivaldybės tarybos nariais Andriumi
Adomaičiu ir Jonu Dromantu (nuotr.) buvo
supažindinti su šių įmonių veikla, plėtros
perspektyvomis, problemomis.
UAB „Mars Lietuva“ generalinė direktorė Aušra Žemaitienė svečiams papasakojo
įmonės susikūrimo istoriją, supažindino
su produkcija, taip pat pasakojo apie darbuotojų kolektyvo formavimą, studentų
priėmimą į praktiką ir kitus dalykus, užtikrinančius šios tarptautinės bendrovės sėkmę
ir įtvirtinančius socialiai atsakingos įmonės
statusą. Kaip tik už socialiai atsakingo verslo plėtrą įmonė yra gavusi apdovanojimą
iš savivaldybės, 2014 m. ji, kaip kultūros
mecenatė ir rėmėja, apdovanota Lietuvos
mastu.
„Mars Lietuva“ jau 15 metų finansiškai
rūpinasi Gargždų miesto Kalėdų eglės įžiebimo švente, nuolat remia Gargždų gimtadienio renginius, o miesto jubiliejaus proga dovanojo iš karto gargždiškių pamėgtą
katino skulptūrėlę. Be to, bendrovė niekada
nelieka abejinga rajono visuomeninėms,
socialinėms organizacijoms ir remia kūrySavivaldybių žinios 2015 02 21

biškas iniciatyvas. Viena labiausiai gerbtinų iniciatyvų − kartu su „Bangos“ redakcija gabiausių abiturientų apdovanojimai 1000 Lt premijomis.
UAB „Vlantana“ svečiai taip pat buvo supažindinti su šios logistikos įmonės veikla, plėtra, perspektyvomis. Tai lietuviško kapitalo įmonė, kurią įkūrė broliai Stončiai, gimę ir užaugę Klaipėdos rajone. Įmonės direktorius Antanas Stončius ir komercijos direktorius Vladas
Stončius ne tik apibūdino šios sparčiausiai augančios Klaipėdos rajono įmonės pasiekimus
(kaip tik tokiu apdovanojimu buvo įvertinta įmonė pernai tarp stambiųjų), bet ir iškėlė
problemas, su kuriomis susiduria visos Lietuvos vežėjai. Premjeras Algirdas Butkevičius
žadėjo imtis priemonių, kad būtų sprendžiamos techninės apžiūros, intermodalinių taškų
įrengimo ir kitos vežėjų problemos ir įgyvendinami racionalūs pasiūlymai.
Meras Vaclovas Dačkauskas dėkojo abiejų įmonių vadovams už rajono vardo garsinimą ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui – už vizitą ir skirtą dėmesį rajono verslui.
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SAVIVALDA IR TEISMAS
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT)
teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-503-662/2015 nustatė,
kad neturtinė žala iš Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos
neturi būti priteista.
Pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą, prašydamas iš Šalčininkų
rajono savivaldybės administracijos priteisti 15 tūkst. Lt neturtinės žalos.
Pareiškėjas nurodė, kad neturtinę žalą jis patyrė dėl to, kad šios savivaldybės seniūnija, jo teigimu, neteisėtai panaikino jo gyvenamosios vietos
deklaraciją. Tai, pasak pareiškėjo, sudarė sąlygas parduoti sodybą, kurioje
jis gyveno.
Kaip paaiškino pareiškėjas, po santuokos sudarymo 2004 m. jis kartu
su sutuoktine persikėlė gyventi į jos sūnaus sodybą. 2005 m. šioje sodyboje buvo deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta. Pareiškėjas sodybą
renovavo, prižiūrėjo ją ir investavo lėšas. Nutrūkus santuokai pareiškėjas
dažnai svečiuodavosi pas gimines. 2012 m. gegužės mėn. sugrįžęs iš vaikų, rado pakeistas sodybos durų spynas. Paaiškėjo, kad jo gyvenamosios
vietos deklaracija sodyboje buvo panaikinta pagal buvusios sutuoktinės
sūnaus, kuris yra sodybos savininkas, prašymą, o sodyba buvo parduota.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą atmetė. Nesutikdamas su tokiu sprendimu, pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme,
be kita ko, nustatyta, kad savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos,
deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina seniūnija. Todėl, kaip nurodė
administraciniai teismai, sprendimą panaikinti pareiškėjo gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenis nagrinėtu atveju priėmė kompetentinga
institucija (seniūnija) neviršydama savo įgaliojimų. Remdamasi tuo pačiu
įstatymu, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys gali būti taisomi, keičiami ir naikinami gyvenamosios
patalpos savininko prašymu, tačiau tik tuo atveju, kai savininkui priklau-

sančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo
pakeitė savo gyvenamąją vietą, t. y. asmuo turi nebegyventi gyvenamosios patalpos savininkui priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, kurioje
jo gyvenamoji vieta buvo deklaruota. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog faktas,
kad asmuo nebegyvena deklaruotu adresu, turi būti akivaizdus ir neginčijamas. Šį faktą patvirtinančiu įrodymu gali būti teismo sprendimas dėl
asmens iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos arba kiti akivaizdūs įrodymai.
Byloje surinkti duomenys patvirtino, kad pareiškėjas faktiškai pakeitė
savo gyvenamąją vietą. Šioje byloje buvo apklausti liudytojai (seniūnijos
darbuotoja, kuri buvo nuvykusi į sodybą, laiškus į sodybą pristatinėjanti
paštininkė, buvusi pareiškėjo kaimynė), kurie vieningai ir neprieštaringai
patvirtino, kad pareiškėjas sodyboje nebegyvena nuo 2011 m. rudens. Be
to, liudytojų teiginius patvirtino buvusios pareiškėjo sutuoktinės paaiškinimas ir byloje esantis vokas, kuriame pareiškėjas 2011 m. spalio mėnesį
siuntė laišką. Iš pašto spaudo buvo matyti, kad laiškas išsiųstas iš Šeduvos (kitos vietovės, nei tos, kurioje buvo sodyba), kurioje, pagal asmenų
paaiškinimus, pareiškėjas gyveno nuo 2011 m. rudens. Taigi buvo matyti,
kad sprendimas panaikinti pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenis priimtas remiantis tuo, kad jis faktiškai negyvena sodyboje, kurios savininkas kreipėsi į seniūniją su prašymu panaikinti joje pareiškėjo
deklaruotą gyvenamąją vietą.
LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad byloje nėra įrodyta būtina civilinės
atsakomybės kilimo sąlyga – seniūnijos neteisėti veiksmai. Nenustačius
neteisėtų veiksmų nėra teisinio pagrindo pareiškėjo naudai priteisti neturtinę žalą iš savivaldybės administracijos.
LVAT teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pareiškėjo apeliacinį skundą, nutarė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl jo naikinti nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjo apeliacinis skundas
atmestas.
Ši LVAT nutartis galutinė ir neskundžiama.

ŠIAULIŲ APSKRITIES UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

KREIPIMASIS

Lietuvos Respublikos savivaldybių merams,
Savivaldybių taryboms
Praėjus vos trejiems metams nuo pertvarkų šalies savivaldybių priešgaisrinėse tarnybose šių tarnybų veiklos klausimai ir vėl iškilo į pirmą
planą. Seimo pavasario sesijoje bus svarstomi labai svarbūs įstatymų projektai – Vidaus tarnybos statuto, Valstybės karių ir pareigūnų pensijų
įstatymų projektai. Lygiagrečiai šiems įstatymams žadama dar kartą labai rimtai paliesti savanorystės klausimą.
Prieš trejus metus savanorystės klausimo neišsprendė nei Vyriausybė, nei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, nei savivaldybės, tačiau buvo panaikinta dalis savivaldybių priešgaisrinių tarnybų komandų, dėl ko susilpnėjo dalies regionų priešgaisrinė apsauga.
Šiuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bruka nuostatą, kad savivaldybių priešgaisrinės tarnybos komandose reikia
atleisti dalį ugniagesių profesionalų, kurie po atleidimo automatiškai taptų savanoriais. Bet tai absurdas. Ugniagesiai tvirtina, kad atleidus iš
darbo jie savanoriais nebus.
Savanorystei reikia normalios įstatyminės bazės, o ją priėmus – reikalingas mažiausiai penkerių metų pereinamasis laikotarpis, stebint
savanoriškų pajėgų darbą. Būtų didžiulė klaida savanoriškas pajėgas formuoti iš buvusių darbuotojų. Savanoriškos organizacijos turėtų būti
kuriamos atskirai, sudarytos iš piliečių, gyvenančių tose vietovėse, kur yra savivaldybių ugniagesių komandos.
Tam, kad vyktų rimtos diskusijos, kad būtų atkreiptas tinkamas dėmesys į savanorystės diegimą šalies savivaldybėse, būtina su Seimo nariais inicijuoti konferenciją, kurios metu aiškiai būtų išdėstomos esamos problemos, susijusios su savanoryste priešgaisrinėje tarnyboje.
Visiems aiški šiuo metu esanti tvarka. Šalies savivaldybių priešgaisrinės tarnybos yra finansuojamos pagal valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką. Sutinkame, kad šiuo metu finansavimas yra problemiškas, tačiau kalbant apie
savanorystę – šio finansavimo nelieka.
Kuriant tokios apimties savanorišką organizaciją visiems svarbus teisinis mechanizmas, reglamentuojantis, kaip asmuo, priklausydamas
ugniagesių savanoriškoms pajėgoms ir dirbdamas kitame darbe, turėtų būti darbdavio išleistas į gaisro gesinimą. Be viso to, ir pats savanoris
turi žinoti, kokias socialines garantijas jis turės, vykdamas į nelaimės vietą ir rizikuodamas savo sveikata ir gyvybe. Visi žinome, kad neaiškus
savanorystės ir kitų įstatymų, pavyzdžiui, Darbo kodekso, suderinimo klausimas.
Šiaulių apskrities Ugniagesių gelbėtojų profesinė sąjunga kviečia aktyviai bendradarbiauti ir rengti bendrus pasitarimus savanorystės klausimais.
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