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Lietuvos savivaldybių asociacija

2015 m. kovo 7 d.
Kaina 0,65 euro cento
Išeina šeštadieniais

2015 m. savivaldybių tarybų
rinkimai 4–7 p.

Romo Gurklio nuotr.

Kovo 1 d. vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose pirmą kartą merai buvo renkami tiesiogiai. Į 1524 tarybų narių vietas
pretendavo 15149 kandidatai, dėl 60 merų postų varžėsi 434 kandidatai. Rinkimuose balsavo apie 40 proc. nuo 2,682 mln.
rinkimų teisę turinčių rinkėjų skaičiaus. Pirmajame rinkimų ture buvo išrinkta 19 merų. Rinkimuose dalyvavo 21 partija,
9 partijų koalicijos ir 54 visuomeniniai rinkimų komitetai. Daugiausia mandatų gavo socialdemokratai, konservatoriai ir
liberalai.

Ką byloja savivaldybių biudžetai

Informacija iš Alytaus m., Druskininkų, Plungės r. ir Klaipėdos m. savivaldybių________________________________ 10 p.

Įvykių savivaldybėse mozaika

„Radviliškio šiluma“ pereina prie biokuro, Ignalinoje suburtas turizmo klasteris, Kaune Laisvės alėjos rekonstrukcijai
uždegta žalia šviesa, Mindūnuose atidarytas „Žvejybos rojus“ _ ____________________________________ 13, 15, 19 p.

Dvišalis Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimas stiprėja

Tai paliudijo Pakruojo rajono savivaldybėje įvykęs Lietuvos Respublikos Seimo ir Latvijos Respublikos Saeimos
parlamentinių ryšių grupių susitikimas ________________________________________________________ 17 p.

2015
m.
Lietuvos Respublikos savivaldybių
Partijų, koalicijų gautų
mandatų skaičius Lietuvoje

tarybų rinkimai

Partijos

Mandatų 	išrinkti merai	
skaičius
I TURE	
Lietuvos socialdemokratų partija
356
8
Tėvynės sąjunga– Lietuvos krikščionys demokratai	
247	4	
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
216
1
Darbo partija
148		
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
138
2
Partija Tvarka ir teisingumas
84	
1
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
57		
Politinė partija „Lietuvos sąrašas“	4
Lietuvos rusų sąjunga
3		
Lietuvos liaudies partija
5
Respublikonų partija
7		
Tautininkų sąjunga
1
Žemaičių partija
3
Lietuvos centro partija
3
Lietuvos lenkų rinkimų akcija
1
Lietuvos lenkų rinkimų akcija, Politinė partija Rusų aljansas
2
2
Koalicijų gauti balsai
Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro
Tomaševskio blokas“
Kartu – už pažangą Vilniaus rajone!
Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų
ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio koalicija
Rokiškio krašto koalicija „UŽ LAISVĘ AUGTI“

Kandidatai	
Į MERUS II TURE
21
16
13
6
5
5
7
1
1

67
5
3

Komitetų gauti balsai
Visuomeninis rinkimų komitetas„Vieningas Kaunas“
16		
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Alytaus piliečiai“
12
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už sąrašą „KARTU“
7				
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“
3
Visuomeninis rinkimų komitetas „Artūro Visocko nepartinis sąrašas“
5		
1
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Valerijaus Simulik judėjimas „Už Šiaulius“	4		
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Puteikis plius“
3
Visuomeninis rinkimų komitetas„Visaginas – tai mes“
9
„Klaipėdos“ visuomeninis rinkimų komitetas
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieninga Plungė“	4
Visuomeninis rinkimų komitetas „Mums svarbu“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už Alytų“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Rasai“
3
„Šilališkių“ visuomeninis rinkimų komitetas	4
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių valdžią“
2
Gintaro Šileikio visuomeninis rinkimų komitetas
2
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Nepriklausomų kandidatų sąrašas Prienų kraštas“
3
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kitaip“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas
„Už pasitikėjimą, atsakomybę ir sėkmę“
3
Visuomeninis rinkimų komitetas „Švari savivalda“
3		
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Jaunoji karta“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Vilkaviškis 2015“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Bacevičiaus pilietinis sąrašas“
1
Visuomeninis rinkimų komitetas„A. Liogės sąrašas, remiamas N. Puteikio“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas„Kretingos kraštas“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kupiškio kraštą keiskime kartu“
3
Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Raseiniai“
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Laimutės Šlamienės ir
Algirdo Fergelio komitetas Radviliškyje „Už meilę žmogui“
1
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artijos

Mandatų 	išrinkti merai	
skaičius
I TURE	

Violetos Grigienės visuomeninis rinkimų komitetas „Drauge“
1
Visuomeninis rinkimų komitetas„Permainų laikas“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Plungės kraštas“
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Kartu Pakruojo labui“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „N. Puteikio komanda“
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Mūsų kraštas“
1
Visuomeninis rinkimų komitetas „Jums“
2
Visuomeninis rinkimų komitetas „Nepartinių palangiškių sąjūdis“
1
Darbo partija, Visuomeninis rinkimų komitetas„Permainų laikas“			
Save išsikėlę kandidatai
			

Kandidatai	
Į MERUS II TURE

1
1

Per pirmąjį rinkimų turą išrinkti merai
Alytus. Vytautas Grigaravičius (RK) 65,93 proc. dalyvavusių rinkėjų balsų.
Birštonas. Nijolė Dirginčienė (LSDP) 73,13.
Druskininkai. Ričardas Malinauskas (LSDP) 69,84.
Ignalinos rajonas. Henrikas Šiaudinis (LVŽS) 55,50.
Jonavos rajonas. Mindaugas Sinkevičius (LSDP) 71,20.
Kauno rajonas. Valerijus Makūnas (LSDP) 53,69.
Lazdijų rajonas. Artūras Margelis (TS–LKD) 50,91.
Marijampolė. Vidmantas Brazys (LSDP) 54,87.
Molėtų rajonas. Stasys Žvinys (TS–LKD) 61,22.
Neringa. Darius Jasaitis (LSDP) 61,81.
Pagėgiai. Virginijus Komskis (TT) 51,62.
Palanga. Šarūnas Vaitkus (TS–LKD) 73,73.
Panevėžio rajonas. Povilas Žagunis (LVŽS) 52,68.
Pasvalio rajonas. Gintautas Gegužinskas (TS–LKD) 57,85.
Rietavas. Antanas Černeckis (LS) 76,02.
Šalčininkų rajonas. Zdzislavas Palevičius (LLRA ir RA) 74,81.
Utenos rajonas. Alvydas Katinas (LSDP) 58,58.
Vilkaviškio rajonas. Algirdas Neiberka (LSDP) 53,77.
Vilniaus rajonas. Marija Rekst (LLRA ir RA) 58,01.
Santrumpos: Rinkimų komitetai – RK, Lietuvos socialdemokratų partija – LSDP, Tėvynės sąjunga- Lietuvos krikščionys demokratai – TS–LKD, Liberalų sąjūdis – LS,
Darbo partija – DP, partija „Tvarka ir teisingumas“ – TT, Lietuvos lenkų rinkimų akcija ir Rusų aljansas – LLRA ir RA, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – LVŽS.
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aktualijos

Kandidatų į savivaldybių tarybas
Gintautas Stalnionis
Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas spaudai
Apibendrintas 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvavusio kandidato portretas:
prieš pusmetį 46-ąjį gimtadienį atšventęs vyras, lietuvis, deklaravęs turto už maždaug 220 tūkst. litų (apie 63,7 tūkst. eurų). Labai
didelė tikimybė, kad jo vardas – Vytautas, Jonas arba Kęstutis.
Pasiskirstymas pagal lytį
Dalyvauti savivaldybių tarybų rinkimuose užregistruoti 15 149 kandidatai, iš kurių vyrų yra vos 7 proc. daugiau nei moterų. Tačiau visai kitaip
atrodo besivaržančių dėl mero posto statistika: iš 434 kandidatų daugiau
kaip trys ketvirčiai (78,8 proc.) – vyrai.
Rinkimuose dalyvaujančios 21 partijos pateiktuose 415 sąrašų yra
13 347 kandidatai, visuomeniniai rinkimų komitetai į savo 54 sąrašus įrašė
1 329 kandidatus, o partijų koalicijos – 451 kandidatą (devyni sąrašai).
Šiuose rinkimuose gausiausiai bus atstovaujama Socialdemokratų partijai (LSDP), iškėlusiai 2 474 kandidatus. Nuo jos nedaug atsilieka
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), kurių 2 043
kandidatai varžysis dėl mandatų savivaldybių tarybose. Liberalų sąjūdžio
(LLS) sąrašuose – 1 928 kandidatai, Darbo partijos – 1 707, partijos „Tvarka
ir teisingumas“ – 1 691, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (VŽS) – 1 487.
Analizuojant, kaip kandidatai pasiskirsto pagal lytis, išryškėja įdomi
tendencija. Didžiausioms partijoms atstovaujančių kandidatų sąrašuose
vyrauja vyrai – nuo 51 iki 63 proc. O nedidelės, vos keliose savivaldybėse
negausius kandidatų sąrašus iškėlusios partijos pirmenybę teikia moterims. Jos sudaro net 67 proc. Pensininkų partijos kandidatų sąrašo, 60 proc.
partijos „Drąsos kelias“, 57 proc. partijos „Profesinių sąjungų centras“, 49 proc.
partijos „Lietuvos sąrašas“ kandidatų sąrašo. Yra ir reta išimtis: 59 proc.
Lenkų rinkimų akcijos kandidatų į savivaldybių tarybas – moterys.
Amžiaus vidurkis
Daugiau kaip ketvirtadalio kandidatų amžius – nuo 45 iki 55 metų.
Jaunesnių (21–35 ir 35–45 metų) ir vyresnių (55–65 metų) amžiaus kategorijų kandidatų yra daugmaž po lygiai. Pačioje negausiausioje (7,82 proc.)
amžiaus grupėje – 65 metų ir vyresni kandidatai.
Kandidatų į savivaldybių tarybas amžiaus vidurkis – 46,6 metų. Priešinguose amžiaus grupių poliuose, tarsi iliustruodami savo pavadinimus,
– Pensininkų partijos (66,2 m.) ir partijos „Jaunoji Lietuva“ (38,8 m.) kandidatai. Solidžiausio amžiaus kandidatus į savo sąrašus įtraukė Kovotojų
už Lietuvą sąjunga (vidurkis 56,4 m.), Rusų sąjunga (53,5 m.), „Lietuvos
sąrašas“ (49,1 m.), TS-LKD (49 m.). Mažiausias amžiaus vidurkis – Liaudies
partijos (41,3 m.), Žaliųjų partijos (43,5 m.), Žemaičių partijos (43,7 m.),
Lietuvos laisvės sąjungos (44 m.) kandidatų.
Anksčiau teisti
Pildydami anketas būsimieji kandidatai privalėjo nurodyti savo teistumą (jį nuslėpę buvo pašalinti iš kandidatų sąrašų). VRK duomenimis,
savivaldos rinkimams užregistruoti 263 teisti kandidatai (1,7 proc.). Tarp
kandidatų į merus šis lygmuo – triskart didesnis (5,3 proc. – 23 iš 434). Iš
partijų ir jų koalicijų kandidatų į klausimą dėl teistumo teigiamai atsakė
234 (1,7 proc.), iš rinkimų komitetų – 29 kandidatai (2,2 proc.).
Daugiausia teistų kandidatų iškėlė Darbo partija (50), partija „Tvarka
ir teisingumas“ (40), Socialdemokratų partija (27), TS-LKD (22), LVŽS (19),
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai), Liberalų sąjūdis (po 18). Nė vieno tokio
kandidato savo sąrašuose neturi penkios partijos: „Jaunoji Lietuva“, Centro, Pensininkų, Lenkų rinkimų akcija, „Profesinių sąjungų centras“.
Tačiau pagal teistų kandidatų lygmenį (t. y. santykį tarp visų iškeltų
ir teistų kandidatų) susidaro visai kitas vaizdas. Daugiausia jų kandidatų
sąrašuose, kuriuos iškėlė Respublikonų ir Liaudies partijos (po 6,8 proc.


portretas

teistų), partija„Drąsos kelias“ (5 proc.), Kovotojų už Lietuvą sąjunga (4,2 proc.),
Tautininkų sąjunga (3 proc.).
Daugiausia teistų kandidatų dėl tarybos nario mandato varžysis Panevėžio ir Alytaus miestų bei Šilalės rajono (po 12), Šiaulių miesto (11),
Kupiškio rajono, Kalvarijos ir Kauno miesto (po 9), Klaipėdos miesto (8)
savivaldybėse. Nė vienas toks kandidatas rinkimams neregistruotas Ignalinos, Pasvalio ir Vilniaus rajonų savivaldybėse.
Pagal teistų kandidatų lygmenį savivaldybės rikiuojasi kitaip: Kazlų
Rūdos (4,8 proc.), Pagėgių ir Skuodo rajono (po 4,6 proc.), Kupiškio rajono
(4,5 proc.), Kalvarijos (4,1 proc.).
Išsilavinimas
Daugiau kaip pusė (58 proc.) kandidatų savo anketose nurodė turį
aukštąjį išsilavinimą, 3 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, 12 proc. – aukštesnįjį, 4 proc. – vidurinį su profesine kvalifikacija, 7 proc. – vidurinį. Net 15
proc. kandidatų savo išsilavinimo apskritai nenurodė.
Atmetus šiuos niuansus, pagal anketoje pateiktus duomenis, daugiausia kandidatų su aukštuoju išsilavinimu į savo sąrašus įrašė TS-LKD ir
Liberalų sąjūdžio koalicija „Kartu – už pažangą Vilniaus rajone!“ (80,6 proc.),
Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio
blokas“ (68,9 proc.), Socialdemokratų partija (68,3 proc.), TS-LKD (66,8 proc.),
Liberalų sąjūdis (65,7 proc.), Rusų sąjunga (65,5 proc.). Šį mokslo cenzą
turinčių mažiausia tarp partijos „Jaunoji Lietuva“ (14,6 proc.), Lenkų rinkimų akcijos (24,5 proc.), partijos „Drąsos kelias“ (27,5 proc.), Respublikonų
partijos kandidatų.
Turtinė padėtis
Kandidatai į savivaldybių tarybas privalėjo pateikti savo turto ir pajamų
deklaracijų išrašus. Turtingiausi kandidatai dėl mandatų varžysis Palangoje (vidurkis – beveik 140 tūkst. eurų), Vilniaus mieste (apie 125 tūkst. eurų),
Šiaulių rajone (apie 104 tūkst. eurų), Druskininkuose ir Neringoje (atitinkamai apie 100 tūkst. ir 98 tūkst. eurų), Biržų rajone (apie 95 tūkst. eurų).
Mažiausiai deklaruojamo turto turintys nurodė kandidatai į Visagino
(apie 28 tūkst. eurų), Lazdijų rajono (per 36 tūkst. eurų), Rietavo, Zarasų
rajono ir Kalvarijos (maždaug po 38 tūkst. eurų), Pagėgių (apie 39 tūkst.
eurų) savivaldybių tarybas.
Šioje kategorijoje tarp partijų kandidatų sąrašų pirmauja LSDP, kurios
visų iškeltų kandidatų deklaruoto turto bendra vertė – daugiau kaip 150
mln. eurų. LRLS kandidatų turto bendra vertė – beveik 140 mln. eurų,
LVŽS – apie 135 mln. eurų, TS-LKD – apie 130 mln. eurų.
Turtingiausių kandidatų dešimtuke – trys milijonieriai, kovosiantys
dėl mandatų sostinės taryboje, du – Kauno miesto, Šiaulių, Biržų ir Radviliškio rajonuose, Palangos ir Druskininkų. V. Martinkonį (per 16 mln. eurų)
ir V. Trinkūną (beveik 4 mln. eurų) iškėlė LRLS, R. Karbauskį (apie 12 mln.
eurų) – LVŽS, V. Valkiūną (kone 10 mln. eurų) – Respublikonų partija, V. Šimaitį (apie 9 mln. eurų) ir G. Žilėną (apie 5 mln. eurų) – TS-LKD, R. Lapinską
(beveik 6 mln. eurų) – LŽS, T. Barštį (apie 4,5 mln. eurų) – Lietuvos laisvės
sąjunga (liberalai), V. Matijošaitį (4 mln. eurų) – VRK „Vieningas Kaunas“,
V. Stankevič (apie 3,3 mln. eurų) – partija „Tvarka ir teisingumas“.
Šeiminė padėtis
Daugiau kaip pusė (beveik 57 proc.) visų kandidatų – susituokę, sudarę partnerystės sutartį arba gyvena kartu. Nevedusių (netekėjusių) yra
apie 12 proc., našlių – per 3 proc. Apie 9 proc. kandidatų nurodė, jog yra
išsiskyrę, o apie penktadalis (19 proc.) duomenų apie savo šeiminę padėtį
nepateikė.
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Aktualijos
Tautybės
Didžioji dauguma (81,22 proc.) kandidatų – lietuviai. Lenkai sudaro
3,04 proc., rusai – 2,10 proc., baltarusiai ir ukrainiečiai – kiek daugiau kaip
0,3 proc. visų savivaldos rinkimams registruotų kandidatų. Kitokių 16-os
tautybių atstovų sąrašuose yra apie 40, tarp jų – po keletą vokiečių, totorių, žydų, armėnų, latvių, po vieną graiką, italą, prancūzą, gruziną, uzbeką,
vengrą, ingušą, lezginą. Ir netgi keturi... žemaičiai. Tačiau daugiau kaip 1,9
tūkst. kandidatų (12,75 proc.) anketose savo tautybės nenurodė.
Populiariausi vardai ir pavardės
Kazlauskas, Jankauskas, Petrauskas, Stankevičius, Vasiliauskas – pačios populiariausios pavardės Lietuvoje. Savivaldos rinkimuose kandidatų tokia pavarde daug, tačiau pagal skaičių jų rikiuotė – kiek kitokia.
Kandidatų sąrašuose yra po 25 Vasiliauskus ir Žukauskus, 24 Paulauskai,
po 21 Jankauską, Kazlauską ir Stankevičių, 20 Šimkų, po 19 Mockų, Navickų ir Petrauskų, 18 Pocių.
Tarp kandidačių moterų daugiausia Jankauskienių, Petrauskienių,
Kazlauskienių, Balčiūnienių, Urbonienių, Žukauskienių, Ramanauskienių,
Paulauskienių ir Juškienių (po 13), Sakalauskienių ir Navickienių.
Kokių bendravardžių kandidatų šiuose savivaldos rinkimuose daugiausia? Rinkimams registruoti 308 kandidatai, vardu Vytautas, 241 Jonas, 221 Kęstutis. Daug yra taip pat Antanų, Saulių, Juozų, Darių, Tomų,
Mindaugų ir Arūnų.

Mečislovo Ščepavičiaus pieš.

Savivaldybių tarybų nario mandato sieks 165 Daivos, 159 Linos, 132
Irenos, 119 Nijolių, 116 Kristinų, 113 Jolantų, 112 Rasų, 109 Ritos, 105 Jurgitos ir 104 Dalios.
Savivaldybių tarybų rinkimuose 60-yje savivaldybių bus išrinkti 1 524
tarybos nariai, įskaitant 60 merų. Pirmąkart Lietuvos istorijoje merai bus
renkami tiesiogiai. Kai kuriose savivaldybėse renkant merus neabejotinai
prireiks papildomo balsavimo, kuris numatytas kovo 15 d.

Trys partijų kandiDatų sąrašai prilyginti jungtiniams
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu du Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos ir vienas Lietuvos centro partijos kandidatų sąrašas prilyginti jungtiniams
sąrašams. Šių sąrašų kandidatai tarybos narių mandatų gaus, jeigu surinks daugiau
kaip 6 proc., o ne 4 proc. rinkėjų balsų.
Tokį statusą įgijo du Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) kandidatų sąrašai, iškelti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėse, ir Lietuvos centro partijos
(LCP) sąrašas Palangos savivaldybėje.
Patikrinus visus 415 kandidatų sąrašų, kuriuos iškėlė politinės partijos,
nustatyta, kad LVŽS ir LCP kandidatų sąrašuose yra ir kitų partijų narių. Visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų sąrašai nebuvo tikrinami, nes rinkimų
barjeras, 6 ar 4 procentai, nuo komiteto iškelto kandidatų sąrašo narių partiškumo nepriklauso.
Į Šiaulių mieste iškeltą LVŽS kandidatų sąrašą įtraukti 24 asmenys, iš kurių septyni yra minėtos partijos nariai, trys – Tautininkų sąjungos, vienas – LCP, o likusieji

jokiai partijai nepriklauso.
Šiaulių rajone tarp 50 kandidatų yra 15 LVŽS narių, po vieną Tautininkų sąjungos ir partijos „Lietuvos sąrašas“ narį, kiti – nepartiniai.
Palangoje LCP yra iškėlusi 14-os kandidatų sąrašą, į kurį įrašyti penki šios partijos nariai, tiek pat nepartinių ir po vieną asmenį, priklausantį Tautininkų ir Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungoms ir Lietuvos pensininkų ir Žemaičių partijoms.
Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, jungtiniam sąrašui yra prilyginamas partijos kandidatų sąrašas, jeigu jame yra du ir daugiau kandidatų, priklausančių kitai partijai ar kitoms partijoms.
Kas pasikeičia, kai partijų kandidatų sąrašai prilyginami jungtiniams?
Tokiu atveju, skirstant savivaldybės tarybos rinkimų mandatus, partijų
jungtinis arba jam prilygintas kandidatų sąrašas mandatų galės gauti tiktai
tuomet, jeigu už tokį sąrašą balsavo ne mažiau kaip 6 proc. (vietoj kitiems sąrašams nustatyto 4 proc.) rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Savivaldybių skaidrumas

– Plungės r. savivaldybė (86 balai), apie savivaldybių įmones, įstaigas, bendroves
ir jų valdybų sudėtis – Tauragės r. savivaldybė (100 balų).
Apie savivaldybės metinį biudžetą ir skolą geriausiai atsiskaito Mažeikių,
Šakių rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybės (po 100 balų), apie viešuosius pirkimus – Birštono savivaldybė (94 balai), apie galimybes gyventojams dalyvauti
savivaldybės veikloje – Alytaus r. savivaldybė (83 balai). Individualius politikų
balsavimus ir posėdžiuose svarstytus klausimus skelbia pusė savivaldybių.
„Šis tyrimas suteikia savivaldybėms puikią galimybę suprasti, kaip jos gali
veikti skaidriau ir kaip jų skaidrumas atrodo, palyginti su kitais. Atviresnis savivaldos veikimas yra būtina sąlyga siekiant susidoroti su korupcija – o savivaldybės
šiuo metu, deja, yra vienos korumpuočiausių įstaigų Lietuvoje“, – sakė „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.
Tyrimas vertino, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą. Atlikus interneto svetainių analizę rezultatai
buvo siunčiami visoms savivaldybėms, joms sudaryta galimybė pradėti viešinti
trūkstamą informaciją ir taip pakoreguoti savo įvertinimą. Šia galimybe pasinaudojo 12 savivaldybių.
Vertinimo metodologija kurta pagal „Transparency International“ Portugalijos ir Slovakijos skyrių savivaldos skaidrumo tyrimus.
Iniciatyvą remia Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) programa.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimas rodo, kad Alytaus (78 balai iš 100 galimų), Šakių (74 balai) ir Plungės (74 balai)
rajonų savivaldybės geriausiai atsiskaito už savo veiklą.
Prasčiausiai atsiskaito Skuodo (37 balai), Rokiškio (36 balai) ir Pasvalio (33 balai)
rajonų savivaldybės. Visos savivaldybės mažiausiai informacijos atskleidžia apie
politikų ir tarnautojų interesus, lobistų daromą įtaką ir galimybes gyventojams
įsitraukti į sprendimų priėmimą.
Tyrimo rezultatai rodo, kad nė viena savivaldybė neskelbia apie susitikimus
su interesų grupėmis, iš jų gautus pasiūlymus ir tolesnius savivaldybių sprendimus. Politikų ir administracijos vadovų viešų ir privačių interesų deklaracijas
viešina tik Birštono savivaldybė, dar aštuonios savivaldybės šią informaciją skelbia ne apie visus asmenis. Kas ketvirta savivaldybė viešina, kokias dovanas gali
priimti jos darbuotojai, o kokių ne, kas penkta – kaip gyventojai gali dalyvauti
priimant sprendimus.
Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves,
metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti priimant sprendimus.
Išsamiausiai apie savo darbuotojus, jų kontaktinę informaciją ir pareigas
informuoja Birštono savivaldybė (100 balų), apie vykdomą antikorupcinę veiklą
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Ignalinos turizmo klasteris
Lina Kovalevskienė
Ignalinoje neseniai pristatyta įkurta asociacija „Ignalinos turizmo klasteris“.
Jos steigėjai – penkiolika rajono turizmo paslaugų teikėjų (taip pat vienas klasterio narys – Ignalinos aerodromas). Klasterio steigimo iniciatoriai – Ignalinos
rajono savivaldybė ir VšĮ „Versli Lietuva“. Asociacija savo veiklą pradeda turėdama tokią viziją: „Rytų Lietuvos perlas – aktyvaus poilsio ir unikalios gamtos
kurortas, patogus čia gyvenantiems ir patrauklus atvykstantiems visais metų
laikais.“
Asociacija sieks sukurti patrauklią aplinką turistams, mėgstantiems aktyvų natūralų ir harmoningą poilsį gamtoje, rūpinsis kelti paslaugų kokybę,
ugdyti bendradarbiavimą tarp verslininkų, savivaldybės, įvairių organizacijų
ir bendruomenių. Veikiant kartu bus kuriamas rinkodaros planas, patrauklūs,
išskirtiniai turizmo produktų paketai, įgyvendinami įvairūs projektai. Klasteryje dalyvaujančios įmonės taip pat rengs bendrus renginių kalendorius, ruoš,
platins spausdintą reklaminę medžiagą, skelbs informaciją internete, dalyvaus
turizmo parodose Lietuvoje ir Latvijoje. Šie veiksmai leis gerokai sumažinti vienam dalyviui tenkančią rinkodarai skiriamų lėšų dalį, užtikrinti paslaugų kokybę, padidinti turistų srautą, o telkiantis bendram tikslui tapti labiau matomiems
ir girdimiems.
Asociacijos steigėjus sveikino, sėkmingos veiklos linkėjo ir vietos valdžios paramą žadėjo savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Mačys (nuotr.).
Apie turizmo paslaugų plėtrą ir jų kokybės gerinimą kalbėjo kaip apie pirmenybinę sritį, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys. Naujoji asociacija, sanatorinių
paslaugų atsiradimas tikrai padės Ignalinai siekti kurorto statuso.
Kalbant apie veiklos tikslus pažymėta, kad labai svarbu inicijuoti Ignalinos
prekinio ženklo sukūrimą, sutvarkyti regiono turistinių maršrutų ženklinimą.
Visi pritarė, kad Ignalinai reikalingas unikalus, ją išskiriantis vasaros renginys.

Pirmaisiais klasterio gyvavimo metais „Versli Lietuva“ ir toliau
liks nešališku klasterio koordinatoriumi, susitikimų moderatoriumi,
padėsiančiu toliau vystyti klasterio veiklą, teiks konsultacijas, taip
pat dalysis įgyta vertinga patirtimi su kitais besikuriančiais klasteriais.
Šiuo metu klasteryje dalyvaujančios įmonės: VšĮ Ignalinos r.
turizmo informacijos centras, kaimo turizmo sodyba „Tundra“, UAB
„Miško GNK“, Ignalinos krašto muziejus, UAB „Tiki Inn“, Aukštaitijos
nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, UAB
„Namų fabrikas“, sodyba „Ievalaukis“, VšĮ „Mėlynieji ežerai“, Šakarvos valtinė, sodyba „Saulėtekis“, „Paukščių kaimas“.

Laisvės alėjos rekonstrukcijai – žalia šviesa
Arnoldas Bukelis
Ilgiausioje Rytų Europos pėsčiųjų gatvėje netrukus užvirs rekonstrukcijos darbai. Kauno miesto savivaldybė su konkursą laimėjusiomis
bendrovėmis pasirašė Laisvės alėjos rekonstrukcijos sutartį. Pagal sutartį
Laisvės alėja bus rekonstruota per ateinančius dvejus metus. Planuojama, kad realūs darbai prasidės balandžio mėnesį.
Visa Laisvės alėjos rekonstrukcija suskirstyta į šešis etapus. „Pirmąjį
Laisvės alėjos rekonstrukcijos etapą finansuosime miesto biudžeto ir skolintomis lėšomis. Kitų Laisvės alėjos rekonstrukcijos etapų finansavimui

tikimės pritraukti ES struktūrinių fondų paramą“, – tikino Kauno meras
Andrius Kupčinskas.
Laisvės alėja bus išgrįsta granito plokštėmis, bus įrengti suoliukai,
smulkiesiems verslininkams skirti į oro sąlygas reaguojantys skėčiai, kurie
automatiškai išsiskleis prasidėjus lietui. Taip pat ketinama įrengti šiuolaikiškus paviljonus suvenyrams, gėlėms ir spaudai. Planuojama, kad visos
Laisvės alėjos atnaujinimas bus baigtas iki 2020 metų. Per rekonstrukciją
bus išsaugotos visos 584 liepos.

Lankėsi europarlamentaras
Ieva Žiogienė
Kupiškyje lankęsis europarlamentaras Bronis Ropė susitiko su rajono žemdirbiais. Susitikime
buvo aptarti pieno ūkiams aktualūs klausimai.
Rajono meras Jonas Jarutis (dešinėje) sakė, kad mintis pasikviesti europarlamentarą kilo po
neseniai vykusio Kupiškio rajono žemdirbių susitikimo su žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene,
kuriame daugiausia dėmesio buvo skiriama pieno supirkimo kainų mažėjimui. Meras trumpai pristatė pagrindinius darbotvarkės klausimus – vidutinės ES pieno supirkimo kainos siekimas; dyzelino akcizų ūkininkams kilimas; Rusijos embargas pieno produktams ir kt.
Susitikime buvo pristatyta stambiųjų rajono pieno ūkių padėtis ir smulkiųjų ūkininkų bėdos.
Išklausęs pranešėjus europarlamentaras B. Ropė pristatė Europos Parlamento ir Kaimo reikalų komiteto veiklą, papasakojo apie galimą kiekvieno europarlamentaro įtaką tam tikro klausimo
sprendimo priėmimui, akcentuodamas, kad tai gana lėtas procesas. Siekdamas atkreipti daugiau
Vakarų šalių dėmesio į Baltijos regiono valstybes ir jų žemės ūkio problemas, B. Ropė stengiasi
susikooperuoti su šalių kaimynių atstovais. Tokiu atveju atsiranda didesnė tikimybė, kad užklausoje
pateiktai problemai bus skiriama daugiau dėmesio.
Europarlamentaras atsakė į ūkininkų klausimus ir informavo, kokiu būdu žmonės gali į jį kreiptis, norėdami užduoti klausimus, teikti pasiūlymus, pareikšti savo nuomonę.
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Aktualijos

Aptartos

Rūta Averkienė

verslo problemos ir lūkesčiai

Varėnos rajono savivaldybėje vyko Varėnos krašto verslininkų susitikimas-forumas „Verslo idėjos, iniciatyvos, galimybės ir
problemos Varėnos rajone“. Renginyje, kuriame dalyvavo apie 60
verslininkų, buvo apžvelgtos rajono verslo problemos, aptartos
verslo plėtojimo ir finansavimo galimybės, projektų ir investicijų perspektyvos Varėnos rajone. Šis forumas kartu buvo ir ryšių
mugė, nes kai kurie verslininkai užmezgė naudingus bendradarbiavimo ryšius.
Forumas prasidėjo Varėnos rajonui atstovaujančiu filmu
„Varėna gamtos ritmu“. Rajono meras Vidas Mikalauskas (nuotr.
centre) padėkojo visiems verslininkams, prisidėjusiems prie sėkmingo 2014 m. biudžeto surinkimo – gyventojų pajamų mokestis 2014 m. buvo įvykdytas 116 proc., o daugiau kaip 2 mln. Lt į
rajono biudžetą iš verslo gautos lėšos liudija, kad praėjusieji metai finansiniu požiūriu buvo geri.
Meras pažymėjo, kad pagrindinis šio forumo tikslas – pristatyti galimybes, kaip pasinaudoti ES lėšomis naujuoju 2014–2020
m. finansavimo laikotarpiu, kurios turėtų būti nukreiptos į verslo
skatinimo subjektus. Meras taip pat informavo, kad Varėna yra
paskelbta tiksline teritorija ir Varėnos miestui ne konkurso tvarka
bus skirta beveik 13 mln. Lt, iš atskirų ministerijų švietimo, kultūros, sporto objektams bus skirtos papildomos lėšos.
V. Mikalauskas apžvelgė problemas, kurios trukdo sėkmingai rajone plėtoti verslą. Viena iš pagrindinių – netobulas Miškų
įstatymas. Kadangi miškai užima arti 70 proc. Varėnos rajono savivaldybės teritorijos, su šio įstatymo apribojimais susiduriama
nuolat. Nors minėtas įstatymas patobulintas ir Varėnos mieste jau
būtų galima keisti miško paskirtį, tačiau norint tai padaryti tenka
sumokėti trigubą miško vertės kainą. „Darome žygius, kad miesto
teritorijos miškai būtų paversti želdiniais. Tačiau pati didžiausia
problema yra ta, kad savivaldybės nedisponuoja žeme. Verslininkai, norėdami investuoti Varėnos rajone, kreipiasi dėl žemės sklypų įmonėms kurti, tačiau savivaldybė jiems niekuo negali padėti.
Dėl to rajone prarasta 100–140 darbo vietų. Be to, norintieji kurti
verslą susiduria su didelėmis biurokratinėmis kliūtimis“, – kalbėjo
rajono vadovas. Jis palinkėjo verslininkams turiningo darbo forumo metu ir sėkmingo bendradarbiavimo.
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Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matiukienė, apžvelgusi pradedančiojo verslo galimybes naujuoju finansavimo laikotarpiu, pažymėjo, kad Varėnoje jau ne vienus metus veikia puiki verslo rėmimo programa. Ji informavo, kad
pradedantysis verslininkas pirmuosius metus turi teisę gauti 54
valandas nemokamų paslaugų ir 80 tūkst. Lt lengvatinę paskolą
per kredito unijas, kuri praktiškai yra neprocentinė.
Apie savo patirtį kuriant ir plėtojant verslą Varėnos rajone kalbėjo naujai besikuriančių ir jau ne vienus metus rajone dirbančių
verslo įmonių vadovai.
UAB „Durisolis“ vadovas Rytis Benevičius pristatė naują statybinių blokelių gamyklą Matuizose, kurioje planuojama sukurti maždaug 30 darbo vietų. Pasak R. Benevičiaus, ši investicija
skatins ir kitas investicijas – statybos pramonę, pervežimų plėtrą. UAB „Jondara“ vadovas Saulius Žilionis sakė, kad bendrovei
priklausantis Vydenių paukštynas sėkmingai veikia jau dešimtį
metų, šiuo metu statomas ir šių metų rugsėjį bus baigtas statyti
Melekonių paukštynas. Bendra investicijos į abu objektus suma
– 20 ml. Lt, abiejuose paukštynuose sukurta 20 nuolatinių ir 16
laikinų darbo vietų. Verslininkas Rimas Tumosa kalbėjo apie keturiasdešimties vietų viešbučio statybą Varėnoje. Projektas labai
svarbus, mat Varėnoje iki šiol yra didelė problema apnakvindinti
miesto svečius. Varėnoje bus statoma didelė maistinės plėvelės
gamybos įmonė. Šios įmonės savininkai patikino, kad bus sukurta
maždaug 40 darbo vietų.
Varėnos darbo biržos direktorė Stasė Daujotienė pristatė naujausias programas, mažinančias nedarbą. AB Šiaulių banko Alytaus filialo darbuotoja informavo, kad banko veikla Varėnos rajone daugiausia susijusi su daugiabučių namų atnaujinimu. Pasak
jos, šiuo metu maždaug 53 mln. Eur yra skirta beveik trisdešimties
daugiabučių namų Varėnos rajone atnaujinimo projektui.
Apibendrindamas forume pateiktą informaciją meras V. Mikalauskas sakė, kad šis susitikimas – tarsi gera įžanga į prasidedantį
naują ir gana sudėtingą 2014–2020 metų finansavimo laikotarpį,
kurio metu verslininkams svarbu laiku pasinaudoti teikiamomis galimybėmis ir lėšomis. Meras kvietė rodyti daugiau iniciatyvos, kreiptis
pagalbos ir informacijos į savivaldybės vadovus ir specialistus.
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