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Gerbiami tarybos nariai,
Lietuvos savivaldybių asociacija sveikina jus susirinkus į pirmąjį tarybos posėdį. Artimiausius ketverius metus jūs priimsite sprendimus, kurie turės tiesioginės įtakos jūsų
savivaldybės tobulinimui ir jos gyventojų gerovei.
Tie, kurie jau ne pirmus metus dirba šį svarbų darbą, žino, kad žmonių suteiktas pasitikėjimas džiugina tiek pat, kiek ir įpareigoja. Tai ypatinga privilegija kurti ir inicijuoti
dalykus, galinčius jūsų savivaldybės žmonių gyvenimą padaryti geresnį ir saugesnį.
Nuoširdžiai linkime jums prasmingai išnaudoti šią galimybę visos kadencijos
metu. Lietuvos savivaldybių asociacija, kuri yra stipri ir patyrusi partnerė atstovaujant
bendriesiems savivaldybių interesams, yra pasirengusi dirbti kartu su jumis siekiant
įrodyti, kad vietos valdžia yra verta Lietuvos žmonių pasitikėjimo.
LSA direktorė 				
Roma Žakaitienė			

LSA prezidentas
Ričardas Malinauskas

Druskininkai
Komanda, kuri nenuvilia

Diana Sinkevičiūtė

Balandžio 15 d. Druskininkų savivaldybės posėdžių salėje įvyko pirmasis naujai išrinktos
tarybos posėdis, prisiekė 25 savivaldybės tarybos nariai. Šventiniame posėdyje prisiekė ir tiesiogiai išrinktas ilgametis Druskininkų savivaldybės meras, Savivaldybių asociacijos prezidentas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys Ričardas Malinauskas. Meras išrinktas pirmajame
rinkimų ture, surinkęs beveik 70 proc. rinkėjų balsų.
Priesaikas priėmė ir tarybos narių pažymėjimus įteikė Druskininkų savivaldybės rinkimų
komisijos pirmininkė Vaiva Kirkauskienė. Ji perskaitė Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir premjero Algirdo Butkevičiaus atsiųstus sveikinimus.
Savivaldybės meras R. Malinauskas teigė, kad svarbiausia jam – žmonių pasitikėjimas.
„Visada sakiau, kad žmonių pasitikėjimu švaistytis negalima. Džiaugiuosi per praėjusius rinkimus man suteiktu bendruomenės pasitikėjimu – jis suteikė naujų jėgų ir energijos. Noriu
pasidžiaugti, kad savo komandoje turiu žmones, kurie niekada nenuvilia“, – sakė meras R. Malinauskas.
Tarybos posėdyje svarstyti keturi klausimai. Slaptu balsavimu Druskininkų mero pavaduotoju išrinktas Linas Urmanavičius, administracijos direktore išrinkta Vilma Jurgelevičienė.
„Manau, kad svarbiausia yra komandinis darbas ir susiklausymas. Mes diskutuojame, tačiau visada įgyvendiname iškeltus tikslus“, – sakė mero pavaduotojas L. Urmanavičius.
Savivaldybės administracijos direktorė V. Jurgelevičienė pasidžiaugė brandžia Druskininkų bendruomene.
2015–2019 metų kadencijoje Druskininkų savivaldybės taryboje dirbs meras R. Malinauskas, 18 Socialdemokratų partijos narių, 4 Liberalų sąjūdžio, 3 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai.
Naująją tarybą ir merą pasveikino Seimo narė Kristina Miškinienė. Tarybos posėdyje dalyvavo savivaldybės administracijos specialistai, įvairių įstaigų vadovai, asociacijos „Druskininkų
klubas“ atstovai, kiti svečiai. Naująją tarybą pasveikino Jo šventenybė popiežiaus Pranciškaus
prelatas, Gdansko vyskupijos Wejherovo dekanato dekanas, Lietuvos ir Lenkijos draugystės
propaguotojas Tadeušas Režka.



SVARBIAUSIA –
LAIKYTIS DUOTO ŽODŽIO
Pokalbis su Druskininkų savivaldybės meru
Ričardu Malinausku
Kokią įtaką savivaldybių darbe turės įvykę pirmieji tiesioginiai merų rinkimai?
Tiesioginiai merų rinkimai pasiteisino – padidėjo rinkėjų aktyvumas, nes žmonės savo balsus
galėjo atiduoti už konkrečias asmenybes. Tikiu, kad
toks rinkėjų pasitikėjimas naujai išrinktus merus paskatins pasitempti ir siekti, kad savivaldybėse būtų
užtikrintas kokybiškas visų žmonėms reikalingų paslaugų teikimas, skatinti verslą kurti darbo vietas, įgyvendinti bendruomenėms svarbius projektus. Svarbiausias merų uždavinys po rinkimų – suburti stiprią
komandą, suvienyti politikus siekti bendro tikslo.
Kaip vertinate visuomeninių komitetų atėjimą į
savivaldą?
Visuomeniniai komitetai šiuose rinkimuose
buvo naujiena. Kalbant apie visuomeninių komitetų pergales, manau, kad visuomenė nori naujovių,
dažnas pasvarsto, kad galbūt bus geriau. Juolab
kad žmonės, anksčiau nedalyvavę politikoje, rinkėjams žarsto drąsius ir labai ambicingus pažadus. Iš
tiesų nėra taip paprasta naujiems žmonėms įsilieti
į politiką. Į komitetus susibūrę žmonės pademonstravo norą aktyviai dalyvauti miesto gyvenime. Tai
labai pagirtina ir sveikintina. Žinoma, rinkimuose
viską lemia žmonių sprendimas. Visada pabrėžiau,
kad pagrindinis mano, kaip politiko, įsipareigojimas
žmonėms – laikytis duoto žodžio, įgyvendinti suplanuotus projektus.
Lietuvos savivaldybių asociacijai pagaliau pavyko išjudinti atlyginimų koeficiento didinimo
traukinį. Šiuo metu klausimas jau nagrinėjamas
Seime. Ar tai prielaida savivaldybės darbui gerinti?
Manau, kad taip. Dabartinis Lietuvos merų ir
vicemerų darbo užmokestis yra neadekvatus jų vykdomoms funkcijoms ir gerokai mažesnis, palyginti
su kitų šalies politikų ir valstybės pareigūnų darbo
užmokesčiu. Nepaisant didėjančios darbų apimties
ir atsakomybės, savivaldybių vadovų pareiginės algos koeficientas nebuvo peržiūrėtas nuo 2004 metų.
Tuo metu kitų šalies valstybės politikų atlyginimai
didėjo.
Savivaldybės tarybos rinkimus Druskininkuose
laimėjo socialdemokratai. Ko tikitės iš kitoms
partijoms atstovaujančių tarybos narių?
Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad kartu su darnia socialdemokratų komanda jau penkiolika metų
kartu kuriame Druskininkus, kurie šiandien yra Lietuvos veidas atstovaujant mūsų šaliai užsienyje – jos
privalumams ir galimybėms priimti svečius, poilsiau-
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tojus, turistus. Iš visų tarybos narių tikiuosi konstruktyvių pasiūlymų ir atsakingo, nuoširdaus darbo Druskininkų labui.
Kuo šiais metais Druskininkai nustebins Lietuvą?
Jau šiais metais Druskininkuose pradės veikti pirmoji Lietuvoje unikali ekologinė susisiekimo priemonė – lynų keltuvas. Ši transporto priemonė sujungs du žinomiausius Druskininkų objektus – Vandens pramogų
parką ir uždarą slidinėjimo trasą – „Snow Areną“. Tai bus puiki pramoga
gyventojams ir svečiams – specialioms kabinoms-gondoloms pakilus į 45
metrų aukštį atsivers įspūdingas kurorto kraštovaizdis.
Nustebins ir nudžiugins ir Druskininkuose veikiančios įmonės. Druskininkų vandens parkas savo lėšas investavo į plėtrą ir šiais metais atidarys naują viešbučio korpusą, o svečių patogumui bus įrengtas stiklinis koridorius, sujungsiantis Druskininkų gydyklą su „Druskininkų sveikatinimo
ir poilsio centru AQUA“, – tad visas kompleksas bus po vienu stogu.
Naudodamasis proga noriu visus pakviesti į gegužės 29–31 dienomis
vyksiančią Druskininkų kurorto šventę „Druskininkai garsiai“. Šventėje laukia pramogos įvairaus amžiaus svečiams, o gegužės 29 dieną duris atvers
istorinis Sveikatingumo parkas, dar žinomas Karolio Dineikos parko vardu.
Po rekonstrukcijos parke atgaivintos unikalios senosios sveikatinimo tradicijos, atnaujinti sveikatingumo takai, pasodinti įspūdingi parko želdynai,
įrengti aplinką puošiantys gėlynai, atstatytas jonizacijos paviljonas, kaskadinės maudyklės, pėdų akupresūros baseinas, įrengti lauko treniruokliai. Šis
parkas vertingas ne tik savo istorija, bet ir išraiškingu reljefu, vandens telkiniu – Ratnyčios upe. Tikiu, kad parką įvertins ir Druskininkų bendruomenė,
ir kurorto svečiai. Aktyvaus poilsio mėgėjus Druskininkai nudžiugins nauju
4,3 kilometrų ilgio dviračių taku, nutiestu palei Nemuną.

„Norėčiau paaiškinti, kodėl kandidatuoju į administracijos direktoriaus pareigas. Visų pirma baigiantis 2007 – 2013 m. ES finansiniam laikotarpiui yra nebaigtų projektų, kurie šiemet turi būti įgyvendinti, ir noriu
šiuos darbus kartu su komanda užbaigti. Ne mažiau svarbu ir sėkmingai
pradėti naują etapą. Turime užbaigti pagrindinių kurorto gatvių rekonstrukciją, pastatyti daugiafunkcinį sporto kompleksą, rekonstruoti meno
mokyklos, Birštono vienkiemio darželio-mokyklos, muziejaus, savivaldybės administracinį ir kitus pastatus, išasfaltuoti dalį žvyrkelių kaimo vietovėse, skatinti bendruomenes kurti darbo vietas jau veikiančiuose amatų
centruose“, – dėkodamas už pasitikėjimą kalbėjo kandidatas į savivaldybės direktoriaus pareigas.
Taryba slaptu balsavimu 12 balsų persvara V. V. Revucką išrinko Birštono savivaldybės administracijos direktoriumi.
Kiti savivaldybės veiklos organizavimui svarbūs klausimai bus nagrinėjami balandžio 20 d. įvyksiančiame tarybos posėdyje.

Birštonas
laukia dideli darbai
Balandžio 14 dieną iškilmingai prisiekė Birštono savivaldybės tarybos
nariai, inauguruota savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, slaptu balsavimu išrinkti mero pavaduotojas ir savivaldybės administracijos direktorius,
paskelbta koalicija ir pasiskelbė opozicija. Šios kadencijos taryboje dirba
11 socialdemokratų, 2 Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių ir po vieną Partijos Tvarka ir teisingumas ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
atstovą. Nauji – 5 tarybos nariai.
Simboliška, kad iškilmingas tarybos posėdis ir merės inauguracija
vyko per praėjusią kadenciją atkurtame Birštono kurhauze – juk prisiekusiųjų tarybos narių svarbiausias tikslas – kurti karališką, ne tik Lietuvoje
žinomą kurortą.
Birštoniečių dovanojamos gėlės, palinkėjimai rodė pasitikėjimą nauja
taryba, mere ir lūkesčius matyti dar gražesnį savo miestą. Tad kalbėdama
po inauguracijos savivaldybės merė visus tarybos narius pakvietė vieningai dirbti ir kurti klestintį kurortą.
Sėkmingo darbo linkėjo ir tarybos narių atvykęs pasveikinti Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras Česlovas Juršėnas. Jis pasidžiaugė
socialdemokratų pergale Birštone ir visoje Lietuvoje, nes nėra nė vienos
savivaldybės tarybos, į kurią nebūtų išrinkti šios partijos atstovai. Signataras perdavė ir premjero, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko
Algirdo Butkevičiaus sveikinimus.
Buvo perskaityti šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos prezidento Ričardo Malinausko ir direktorės Romos Žakaitienės atsiųsti sveikinimai.
Po sveikinimų laukė darbai – reikėjo išsirinkti mero pavaduotoją,
savivaldybės administracijos direktorių. Merė į pavaduotojo pareigas pasiūlė Vyto Kederio kandidatūrą. Jis nuo 2007 m. renkamas tarybos nariu.
Kandidatas, sutikdamas kandidatuoti į šias pareigas, užtikrino, kad gerai
atlikti jam patikėtus darbus leis sukaupta ilgametė pedagoginio darbo,
vadovavimo bendruomenei patirtis, nes kaip tik mero pavaduotojas turi
rūpintis švietimo, kultūros, sporto, nevyriausybinio sektoriaus reikalais.
Slaptu balsavimu 14 tarybos narių pritarė merės pasiūlymui, ir Vytas Kederys pakeitė ilgametį savivaldybės darbuotoją Juozą Aleksandravičių.
Į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas merė pasiūlė Valentiną Vincą Revucką, šiose pareigose dirbusį nuo 2007 m.

Siekis – sukurti karališką kurortą
Pokalbis su Birštono savivaldybės mere Nijole Dirginčiene
Gerbiama mere, kas lėmė, kad jau per pirmą rinkimų turą birštoniečiai Jus išrinko mere? Ir dar su stipria socialdemokratų komanda.
Manau, daugiausia įtakos turėjo per praėjusią kadenciją nuveikti darbai, nes jie labai matomi.
Be to, ir pati Socialdemokratų partija Birštone yra gerai žinoma. Ji
mūsų savivaldybėje laimi jau ne pirmą kadenciją. Žmonės mumis pasitiki
ir suteikia mandatą tęsti tuos darbus, kuriuos esame pradėję. Manau, birštoniečių pasitikėjimas yra svarbiausia.
Kaip jaučiatės ne partijų susitarimu, bet birštoniečių sprendimu tapusi savivaldybės mere?
Ir praėjusią kadenciją dirbau su visais tarybos nariais ir su visais savivaldybės žmonėmis. Taip dirbti stengsiuosi ir per šią kadenciją. Žinoma,
atsakomybė visiems birštoniečiams yra labai didžiulė ir didelis jaudulys,
kad jų nenuvilčiau, kad pateisinčiau jų lūkesčius.
Kokie iššūkiai ir problemos laukia šioje kadencijoje?
Tęsti, tęsti, tęsti ir dar kartą tęsti pradėtus darbus. Turime ir naujų
svajonių, naujų vizijų, kurias norime įgyvendinti. Norime toliau plėsti
sanatorijų bazę, tvarkyti ir kurorto labui panaudoti dar likusius apleistus
pastatus, gatves. Norime, kad Birštonas iš tikrųjų taptų karališku, gražiu
kurortu.
Taryboje yra labai ryški dauguma Jūsų bendrapartiečių – socialdemokratų. Jūsų manymu, stipri komanda savivaldybės veikloje – teigiamas dalykas ar nelabai?
Tik teigiamas. Ir tuo mes jau turėjome progos įsitikinti, nes praėjusioje
kadencijoje taip pat buvo ryški socialdemokratų persvara. Malonu dirbti,
kai nėra tyčinio stabdymo, kai yra bendras darbas. Per pirmąjį tarybos posėdį pasiskelbusi opozicija visada galės pareikšti savo nuomonę, pateikti savo siūlymus, ir jei tai bus puikūs ir savivaldybės žmonėms naudingi
sprendimai, mes visada į juos atsižvelgsime.
Kalbėjosi Barbora Gaudutė
Apie pirmuosius tarybų posėdžius kitose savivaldybėse – 10-11 p.
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Akmenė
Pasirašyta koalicijos
bendradarbiavimo sutartis

Jolanta Šiurkuvienė
Akmenės rajono savivaldybėje pasirašyta savivaldybės tarybos koalicinė bendradarbiavimo sutartis. Šios sutarties šalys yra politinės partijos,
gavusios atitinkamą mandatų skaičių, iš viso 25: Lietuvos socialdemokratų
partija (10 mandatų), atstovaujama Vitalijaus Mitrofanovo, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (7 mandatai), atstovaujama Apolinaro Niciaus,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (4 mandatai), atstovaujama Julijos
Juškienės, Darbo partija (2 mandatai), atstovaujama Sauliaus Bucevičiaus,
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (2 mandatai), atstovaujama Jadvygos Dunauskaitės. Išvardytieji asmenys ir pasirašė sutartį.
Sutarties tikslas – kurti gerovę ir lygias galimybes dirbti bei tobulėti
visiems Akmenės rajono gyventojams.

bos sprendimais iš pareigų atleisti savivaldybės administracijos direktorius Petras Vainauskas ir direktoriaus pavaduotojas Donatas Jackis. Kol
bus paskirtas naujas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius, tarybos sprendimu direktoriaus funkcijas pavesta vykdyti Finansų
skyriaus vedėjai Audronei Stoškienei. Mero pavaduotoju paskirtas rajono
savivaldybės tarybos narys Saulius Lapėnas. Į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pasiūlyta šiuo metu rajono savivaldybės kontrolierės pareigas einanti Vida Rekešienė.
Savivaldybės taryboje esantys 25 nariai atstovauja 7 partijoms ir visuomeniniam judėjimui. Rajono meras S. Mockevičius išsikėlė pats. Taryboje 7 moterys ir 18 vyrų.
Balandžio 19 d. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje įvyks naujai išrinkto Jurbarko rajono savivaldybės mero inauguracija. Jos metu naujajam
merui S. Mockevičiui bus perduotos Mero regalijos – puošni melchioro ir
tompako grandinė su Jurbarko rajono savivaldybės herbu.

Klaipėda
„Pirmyn, Klaipėda!“

Bendrą koalicijos 2015–2019 m. veiklos programą pristatė rajono meras V. Mitrofanovas per pirmąjį tarybos posėdį.

Naujosios kadencijos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariai,
atstovaujantys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui (LRLS), politinei
partijai „Rusų aljansas“, Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP), „Klaipėdos“ visuomeniniam rinkimų komitetui ir partijai Tvarka ir teisingumas,
antradienį pasirašė valdančiosios daugumos koalicijos sutartį.
2015–2019 m. tarybos kadencijos valdančiajai daugumai iš viso priklausys 23 tarybos nariai iš 31 (LRLS – 12 narių, „Rusų aljansas“ – 4, LSDP
– 3, „Klaipėdos“ visuomeninis rinkimų komitetas – 2, Tvarka ir teisingumas – 2).

Anykščiai
Dirbs šešių partijų ir visuomeninio
rinkimų komiteto atstovai
Virginija Ros Garcia
Naujai išrinkta Anykščių rajono savivaldybės taryba ir tiesiogiai išrinktas meras Kęstutis Tubis į pirmąjį posėdį rinkosi balandžio 14 d. Posėdyje
dalyvavo 24 iš 25 išrinktų tarybos narių. Visi 24 tarybos nariai prisiekė ir
gavo rajono savivaldybės tarybos nario pažymėjimus bei tarybos nario
ženklelius. Naujai išrinktoje taryboje dirbs šešių partijų ir visuomeninio
rinkimų komiteto atstovai.
Slaptu balsavimu, merui pasiūlius vieną kandidatą – buvusį merą Sigutį Obelevičių, jis buvo išrinktas mero pavaduotoju. Negavus STT pažymos
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktore paskirti Venetos
Veršulytės nebuvo galima, todėl ji tapo laikinąja Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktore.

Jurbarkas
Mero inauguracija vyko bažnyčioje
Raminta Greičiuvienė
Pirmajame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje Jurbarko
apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Vitalija Juzėnienė priėmė naujai
išrinktų tarybos narių priesaikas, įteikė savivaldybės tarybos nario pažymėjimus. Kadenciją baigusiam savivaldybės merui Ričardui Juškai buvo
įteikta sumažinta suvenyrinė mero regalijų kopija.
Naująjį merą pasveikino Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
Posėdyje svarstyti keturi klausimai. Pirmaisiais šios kadencijos tary10

„Neabejoju naujosios valdančiosios koalicijos tvarumu, tvirtybe ir pasiryžimu konstruktyviai dirbti visus ateinančius ketverius metus, – sakė
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. – Kartu su koalicijos sutartimi pasirašyta drąsi ir ambicinga, bet realiai įgyvendinama bendra
veiklos programa „Pirmyn, Klaipėda!“. Tai pirmas žingsnis akumuliuojant
ir mobilizuojant plataus spektro politines nuostatas Klaipėdos ir visų klaipėdiečių klestėjimo labui.“
Pagal 2015–2019 m. tarybos kadencijos koalicijos partnerių susitarimą į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir dviejų
vicemerų pozicijas mero teikimu bus skiriami LRLS atstovai.

Kretinga
Prisiekta ir pasiskirstyta pareigomis
Gintarė Puidokienė
Pirmasis 2015–2019 m. kadencijos Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyko balandžio 10 d. Sąžiningai vykdyti savivaldybės tarybos nario pareigas prisiekė visi 25 naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai.
Kretingos rajono savivaldybės taryboje atstovaujama 5 partijoms ir 1
rinkimų komitetui.
Savivaldybės tarybos daugumą sudarys daugiausia rinkėjų balsų gavę
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Kretingos r. savivaldybės taryba ir meras J. Mažeika
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio frakcijų atstovai. Savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją) sudarys Darbo partijos
ir partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos.
Mero J. Mažeikos teikimu ir tarybai pritarus rajono mero pavaduotoja
paskirta D. Skruibienė (už jos skyrimą mero pavaduotoja balsavo 17 tarybos narių), savivaldybės administracijos direktoriumi – iki šiol šias pareigas ėjęs V. Domarkas (už jo skyrimą administracijos direktoriumi balsavo
18 tarybos narių).

Mažeikiai
Išrinktos dvi mero pavaduotojos
Virginija Steponavičienė
Balandžio 14 d. pirmajame Mažeikių rajono savivaldybės tarybos posėdyje iš 27 išrinktų tarybos narių dalyvavo 26.
Mažeikių rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Alvyda
Purauskytė informavo, kad vykusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose
į 27 tarybos narių vietas pretendavo 252 kandidatai. Tiesioginius mero
rinkimus laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos narys Antanas Tenys.
Tarp 27 naujai išrinktų tarybos narių yra 8 moterys ir 19 vyrų.
Rajono mero A. Tenio teikimu slaptu balsavimu mero pavaduotojomis
buvo išrinktos Lietuvos socialdemokratų partijos narė Irena Macijauskienė ir partijos Tvarka ir teisingumas narė Sigutė Bernotienė.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigoms taip pat slaptu
balsavimu patvirtintas socialdemokratas Bronius Kryžius, sulaukęs itin
gausaus tarybos narių palaikymo – už Broniaus Kryžiaus kandidatūrą balsavo net 24 tarybos nariai.

Pakruojis
Pirmajame posėdyje svarstyti
šeši klausimai
Renata Budrienė
Balandžio 14 d. į pirmąjį posėdį rinkosi Pakruojo rajono savivaldybės
taryba ir tiesiogiai išrinktas meras. Posėdyje Pakruojo rajono rinkimų komisijos pirmininkė Birutė Vanagienė priėmė naujai išrinktų tarybos narių
ir tiesioginiuose merų rinkimuose išrinkto mero Sauliaus Gegiecko priesaikas, įteikė savivaldybės tarybos nario pažymėjimus.
Po priesaikos ir sveikinimų vadovavimas posėdžiui perduotas merui
S. Gegieckui. Tarybos narys Jonas Jurgeliūnas įteikė prašymą dėl rajono
savivaldybės tarybos daugumos, kurią sudaro Lietuvos laisvės sąjungos,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Darbo partijos nariai, įregistravimo. Drauge su prašymu
pateikė ir veiklos programą.
Posėdyje apsvarstyti šeši klausimai. Laikinai eiti administracijos direk-
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toriaus pareigas pavesta Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjui
Gintarui Makauskui. Slaptu balsavimu, merui pasiūlius vieną kandidatą
– Gediminą Grybę, 13 balsavus „už“, jis buvo išrinktas mero pavaduotoju.
Mero teikimu administracijos direktoriaus pareigoms eiti pasiūlyta tarybos nario mandato atsisakiusios Erikos Kižienės kandidatūra. 15 tarybos
narių balsavus „už“ slaptu balsavimu išrinkta kandidatė vadovauti administracijai pradės gavusi specialiųjų tarnybų pažymą.
Pakruojo rajono savivaldybės taryboje esantys 25 nariai atstovauja
7 politinėms jėgoms.

Raseiniai
Buvęs meras tapo administracijos
direktoriumi
Raseinių rajono savivaldybės tarybos pirmąjį posėdį vedė tiesiogiai
išrinktas meras Algirdas Gricius. Sugiedoję Lietuvos himną naujai išrinkti
tarybos nariai ir meras, uždėję ranką ant Konstitucijos, prisiekė dirbti rajono žmonių labui. Kadenciją baigęs meras Algimantas Mielinis iškilmingai
perdavė mero regalijas naujajam merui Algirdui Griciui.
Naujosios tarybos valia Gitana Rašimienė išrinkta mero pavaduotoja ir
naujajai, 2015–2019 m. kadencijai. Naujuoju administracijos direktoriumi
išrinktas Algimantas Mielinis. Laikinai administracijos direktoriaus pareigas pavesta eiti Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjui Robertui
Pareigiui.

Šiauliai
Miesto vadovai –- nepartiniai
Jūratė Rauduvienė
Šiaulių miesto savivaldybės pirmasis naujosios kadencijos tarybos
posėdis, kuriame prisiekė 30 tarybos narių, įvyko balandžio 9 d . Priesaiką davė ir šiauliečių išrinktas jokiai partijai nepriklausantis miesto meras
Artūras Visockas.
„Kaip ir prieš rinkimus, taip ir šiandien nežadėsiu nieko kito, tik sąžiningą darbą. Darbą, sutelkiant visuomenę miesto gerovės kūrimui ir teisingam bei skaidriam miestui svarbių sprendimų priėmimui. Sieksiu dirbti
kiekvienam šiauliečiui – užtikrinti, kad kiekvienas žmogus būtų išgirstas
ir suprastas“, – savo pirmoje kalboje sakė meras A. Visockas ir kvietė kurti tokius Šiaulius, kokių vardą galėtume tarti išdidžiai greta kitų Lietuvos
miestų.
Miesto tarybos valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė visuomeninio
rinkimų komiteto „Artūro Visocko nepartinis sąrašas“ atstovai, konservatoriai, Liberalų sąjūdžio atstovai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
deleguoti tarybos nariai ir vienas socialdemokratas.

Varėna
Opozicija dar nepasiskelbė
Rūta Averkienė
Balandžio 10-ąją įvyko pirmasis Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame prisiekė naujai išrinkti tarybos nariai, buvo paskirti
mero pavaduotojas ir administracijos direktorius. Posėdžiui pirmininkavo išrinktas rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Mero pavaduotoju paskirtas konservatorius Giedrius Samulevičius. Administracijos
direktoriumi paskirtas iki šiol vidaus reikalų sistemoje dirbęs Alvydas
Verbickas.
Rajono savivaldybės taryboje 10 mandatų kartu su meru turi Liberalų sąjūdžio atstovai, 9 – socialdemokratai, 2 – konservatoriai, 2
– „darbiečiai“, 1 – Lietuvos laisvės sąjunga, 1 – Centro partijos atstovas.
Taryboje valdančiąją koaliciją sudaro Liberalų sąjūdis, konservatoriai,
„darbiečiai“ ir Lietuvos laisvės sąjunga. Devynias vietas laimėję socialdemokratai ir vieną – Centro partijos atstovas kol kas lieka nepasiskelbusioje opozicijoje.

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nariai ir meras
S. Gegieckas (trečias iš dešinės)
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Žvilgsnis

Priėmimas į valstybės tarnybą –

be korupcijos šešėlio?

Turbūt ne vienas sąžiningas pilietis, siekęs
ar tebesiekiantis įsidarbinti valstybės tarnyboje,
susidūrė su keista situacija: viename, antrame,
trečiame, n-tame konkurse, kad ir kaip gerai
būtų pasiruošęs egzaminui, vis lieka... antras.
Sakysite – kas čia nuostabaus? Tie, kurie laimi,
yra gabesni, daugiau išmokę, ryžtingesni ir tinkamesni laimėti konkursą. Bet jeigu skirtumas
tarp laimėtojo ir sidabro medalininko n-tąjį kartą labai jau mažytis, nugalėtojui nusileidžiama
netgi ne visu balu, o puse ar dar mažiau – darosi
įtartina.
Pagal ankstėliau galiojusią tvarką pretendentas turėdavo išspręsti testą, kurio 70 klausimų sudarė Valstybės tarnybos departamento
atsiunčiamų į visas institucijas egzamino dieną
ir 30 klausimų – pateiktų pačios įstaigos iš teisės
aktų, su kuriais turės reikalų potencialiai būsimoje darbo vietoje pretendentas. Valstybės tarnybos departamento klausimai buvo tokie, kad
juos keletą (keliolika) kartų pasprendęs galėjai
ir atmintinai išmokti. O įstaigos klausimų būdavo visokių visokiausių – neretai ir ne itin atitinkančių darbo pobūdį, pernelyg smulkmeniškų.
Bet tebūnie. Nepulkime įtarinėti, kad kažkuris
vienas iš dalyvių visada žinodavo tuos 30 įstaigos pateikiamų klausimų ar klausimus žodžiu,
kuriuos komisija užduodavo paeiliui tiems, kurie iš testo surinkdavo 6 ir daugiau balų. Kartais
atrodydavo keistai, kai konkursą laimi kaip tik
tas, kuris jau priimtas toje įstaigoje pakaitiniu
valstybės tarnautoju (o pakaitiniai priimami be
konkurso) ar dirba pagal darbo sutartį. Sakysite,
kas čia blogo? Juk tas, kuris jau metus ar kelerius dirba toje institucijoje, galbūt ir geriausiai
išmano savo darbą, todėl nenuostabu, kad laimi konkursą į valstybės tarnybos pastovią vietą.
Bet kodėl kaip tik tas ir anas kažkaip gauna galimybę įsidarbinti toje valstybės institucijoje, o
paskui, paskelbus konkursą į valstybės tarnybą,
jį ir laimėti, o kitas tokios galimybės negauna?
Kam tie naivūs klausimai − tiesiog ne visi turi
gerų dėdžių ir tetų.
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Mečislovo Ščepavičiaus pieš.

Daiva Beliokaitė

Bet palikime tai ramybėje. Dabar jau niekas nesuskaičiuos, kiek buvo priimta valstybės tarnautojų sąžiningai, o kiek nelabai: pagal senąją tvarką – kai reikėdavo spręsti juokingą 100 klausimų
testą, ar pagal naująją – kai pretendentas turi važiuoti į egzaminų centrą išsilaikyti vadinamojo „intelekto“ testo (tik nedidelė dalis testo sudaryta iš įstatymų). Viskas būtų gerai, bet egzaminas žodžiu
lieka, kuris viską ir lemia. Na, bet dabar, sakykime, daromi įrašai ir komisijos nariams daug sunkiau
ką nors „prastumti“ (žinoma, jei tik pretendentas nežino klausimų žodžiu iš anksto).
Viskas gerai tiems, kurie tikrai visiškai realizuoja savo tikslus ir patenkina profesinius lūkesčius
išsvajotoje ir pagaliau laimėtoje darbo vietoje. Bet gyvenime kartais prisireikia keisti gyvenamąją
vietą ar tiesiog norisi išbandyti savo jėgas kitoje valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje.
Kas tada jūsų laukia? Kokios galimybės pasinaudoti tarnybiniu kaitumu? Įstaigos viduje galite gana
nesunkiai tuo pasinaudoti, pereidami, tarkime, į kitą skyrių, jei norimos eiti pareigos atitinka jūsų
kvalifikaciją. O dėl kitos institucijos – sudėtingiau. Jums vėl, nepaisant to, kad galbūt turite ir 10 ar
20 metų valstybės tarnybos stažą, teks laikyti vadinamąjį intelekto testą centre, o paskui kartu su ką
tik studento suolą palikusiais pretendentais dalyvauti konkurse bendra tvarka. Kas čia blogo, sakysite. Nuostabi demokratija... Gal ir taip. Bet galbūt žmogus, sąžiningai ir gerai dirbdamas valstybės
tarnyboje, turėtų turėti teisę pereiti į kitą instituciją ir be minimo testo, jei kasmetinėje valstybės
tarnybos vertinimo formoje nurodo (tokia eilutė yra), kad nori pereiti į kitas pareigas toje pačioje ar
kitoje valstybės arba savivaldybės institucijoje ar įstaigoje? Valstybės tarnautojų registrų sistemoje
vataras.lt lyg ir sukurta duomenų bazė, kur nuo 2009 m. veikia ir savitarna, tačiau jokios institucijos
nėra ten pateikusios laisvų darbo vietų sąrašų (nes tai neprivaloma daryti). O ir patys valstybės tarnautojai nelabai ten skelbiasi dėl perėjimo į kitą instituciją ar įstaigą. Matyt, nemato prasmės. Labai
lėtai tobulinama minėta sistema – matyt, nelabai paranku, kad visos Lietuvos valstybės tarnautojai
žinotų, kur kokios laisvos darbo vietos yra, į kurias dar nepaskelbtas konkursas?
Galbūt vis dėlto duomenis į laisvas darbo vietas turėtų būti privaloma skelbti, ir valstybės tarnautojai, pateikę prašymus pereiti į kitas institucijas ir įstaigas, užsiregistravę turėtų gauti iš jos pranešimus, kad yra laisva jo išsilavinimą ir patirtį atitinkanti vieta? O kaip būtų, jei į laisvą pareigybę
valstybės tarnyboje pretenduotų daugiau nei vienas pretendentas? Galbūt pirmenybė turėtų būti
geresnį išsilavinimą, kalbų mokėjimo lygį ar didesnį darbo stažą turinčiam? O gal galima numatyti ir
papildomą egzaminą? Taip jau būtų sąžiningiau nei dabar, kai tarsi ir galima pereiti į laisvą valstybės
tarnautojo vietą kitoje valstybės ar savivaldybių institucijoje ar įstaigoje, bet apie tokią laisvą vietą
sužinai tik tada, kai jau paskelbtas konkursas ir nėra kitos išeities, kaip jame dalyvauti.
Jeigu būtų tokia tvarka, ar būtų nuskriausti pretendentai, naujai siekiantys eiti pareigas valstybės tarnyboje? Manyčiau, ne. Kaip tik jie ir turi laikyti intelekto ir kitokius testus, laikyti egzaminus
žodžiu ir panašiai įrodinėti, kad yra verti tapti visų pirma žemiausios grandies tarnautojais. O valstybės tarnautojai, atidirbę vienoje vietoje ne mažiau kaip, tarkime, septynerius metus (sakoma, kad
tai riba, kai reikia keisti darbą), turėtų turėti teisę pereiti į kitas pareigas kitoje valstybės ir savivaldybių institucijoje ar įstaigoje paprastesniu būdu.
Reikia dar nemažai padaryti žingsnių, kad priėmimo į valstybės tarnybą ir valstybės tarnautojų
tarnybinio kaitumo (nekalbant jau apie visą sistemą) tvarka būtų patobulinta ir kad skylės piktnaudžiauti būtų užkamšytos ne vata, bet patikimai užlydytos.

