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Sieksiu būti rajono
žmonių meru

Pirmajame iškilmingame Molėtų rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė 25 tarybos nariai, tarp jų rajono gyventojų išrinktas meras
Stasys Žvinys. Jam mero regalijas uždėjo ilgametis rajono administracijos direktorius Vaclovas Seniūnas. Antrą kadenciją pradedantį S. Žvinį
pasveikino Seimo nariai Petras Čimbaras ir Valentinas Stundys, monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, Regioninės plėtros departamento Utenos skyriaus vedėjas Nerijus Čepauskas, įstaigų, įmonių vadovai ir kiti.
Mero teikimu naujoji taryba išrinko mero pavaduotoją Mindaugą
Kildišių ir administracijos direktorių Saulių Jauneiką.
Vartai tarp Vilniaus ir Rytų Aukštaitijos
Apie tai, kas lėmė sėkmę rinkimuose ir kokie darbai laukia, kalbamės su
Molėtų rajono meru Stasiu Žviniu.
Gerbiamas mere, molėtiškiai Jus labai ryškia balsų persvara tęsti vadovavimą Molėtų rajonui įpareigojo jau pirmajame rinkimų ture. Kaip manote, kas tokiam žmonių pasitikėjimui turėjo didžiausią įtaką?
Teisingiau į šį klausimą atsakyti galėtų Molėtų krašto žmonės. Kiekvienam labai malonu pelnyti jų pasitikėjimą, bet aiškiai suvokiu, kokia didžiulė
atsakomybė lydi šią sėkmę. Manau, rinkimų rezultatams įtakos turėjo tai,
kad rajono gyventojai mane gerai pažįsta. Esu molėtiškis ir myliu Molėtų
kraštą ir jame gyvenančius žmones. Per praėjusią kadenciją kartu su komanda darėme viską, kad Molėtai būtų gražesni, kad rajone būtų daugiau
socialinio teisingumo, atjautos žmogui, kad būtų išsaugotos praeities ir dabarties vertybės, kultūra, tradicijos, o svarbiausia, kad čia gyvenantys žmonės būtų saugūs ir laimingi.
Kokius praėjusios kadencijos darbus labiausiai vertinate?
Išties per praėjusią kadenciją Molėtų krašte pasiekta daug teigiamų
pokyčių. Mūsų komandos vykdomi sisteminiai darbai užtikrino kryptingą
krašto plėtrą. Rajono ekonominė plėtra daugiausia orientuota į turizmo
sektorių, smulkiojo ir vidutinio verslo vystymą. Daugiausia padaryta turizmo srityje: modernizuojama poilsio ir turizmo infrastruktūra, atliekami
teritorijų planavimo, tvarkymo ir pritaikymo turizmo reikmėms darbai, rekonstruojami stadionai, pagrindinės gatvės, teritoriniu principu gerinama
žmonių gyvenamoji aplinka ir bendruomeninė viešoji infrastruktūra.
Mes užtikrinome visų rajono biudžetinių įstaigų darnų darbą, finansinį
stabilumą, esame viena savivaldybių, turinčių mažiausią vidaus skolą, ir tai
suteikia gerokai didesnes galimybes būti aktyviems įgyvendinant ES lėšomis finansuojamus projektus. Per visus kadencijos metus mums pavyko
išlaikyti vieną mažiausių šalyje viešųjų paslaugų (šildymo, atliekų tvarkymo)
kainą.
Daug nuveikta gerinant seniūnijų infrastruktūrą. Naudojant ES, valstybės investicijas, į rajono plėtrą pritraukta daugiau negu 40 mln. litų. Šiandien galime pasidžiaugti, kad mūsų seniūnijos įgyja savo veidą, tampa savitos, aktyviai veikia bendruomenių centrai.
Molėtai tampa patrauklūs investicijoms. Per penkerius metus savivaldybės teritorijoje buvo investuota daugiau negu 30 mln. litų privačių investicijų. Sukurta keliasdešimt naujų darbo vietų. Rajonas tampa patrauklus ir
investuotojams, ir nuolatiniam gyvenimui. Daugėja žmonių, kurie metę veiklas ar butus didmiesčiuose kuriasi pas mus ir sėkmingai plėtoja savo verslą
– kaimo turizmą, modernią žemdirbystę ir kt.
Pastebimai keičiasi ir Molėtų miestas. Išjudintas daugiabučių namų
modernizavimas. Džiugu, kad žmonės patikėjo jo nauda, ir šiandien turime 14 atnaujintų daugiabučių namų. Iki 2015 metų pabaigos daugiabučių
namų gyventojai yra apsisprendę atnaujinti dar 25 namus.
Ir toliau gerėja viešųjų paslaugų kokybė ir jų prieinamumas. Miesto
stadionas, daugiafunkcio Molėtų kultūros centro ir Molėtų ligoninės rekonstrukcija, miesto vaikų darželių atnaujinimas – tai darbai, kurie sukuria
visiems patogias gyvenimo ir veiklos sąlygas.
Molėtuose nuosekliai kuriama žaliojo turizmo ir poilsio bazė. Sėkmin

Molėtų rajono savivaldybės vadovai (iš kairės) direktorius S. Jauneika,
meras S. Žvinys ir mero pavaduotojas M. Kildišius
giausias ir priimtiniausias mūsų krašto žmonėms įgyvendintas projektas
yra Molėtų Vasaros estrados, miesto paežerių sutvarkymas, įrengiant paplūdimius, pėsčiųjų takus, skulptūrų parko, miesto ežerų išvalymas. Stiprėja
mūsų krašto traukos centrai: Dubingiai, Mindūnai, Balninkai ir t. t.
Nuosekliai rajone kuriama užimtumo ir laisvalaikio bazė. Teritoriniu
principu įrengti stadionai, Molėtų mieste rekonstruojama sporto salė.
Kokie darbai laukia šią kadenciją?
Jų daug ir jie sudėtingi. Rajono demografinė situacija sudėtingėja, todėl labai svarbu vietos politikams spręsti žmonėms opias problemas, įtraukiant bendruomenes į sprendimų paiešką. Kita vertus, rajonas, būdamas
šalia sostinės, turi aktyviau išnaudoti šią aplinkybę ir verslo plėtrai, ir užimtumui didinti, ir demografijai atnaujinti bei jauniems specialistams pritraukti.
Naujas iššūkis – efektyvus naujo etapo europinės paramos panaudojimas
taip, kad ji generuotų pridedamąją vertę, skatintų gyventojų aktyvų verslumą, kurtų naujas darbo vietas ir europietišką gyvenimo kokybę. Naujoji
valdžia neišvengiamai privalės ieškoti naujų būdų, kaip „įdarbinti“ turtingą
rajono rekreacinį potencialą, kaip panaudoti rajono plėtrai turtingą gamtos
ir kultūros paveldą.
Kokios Molėtų rajono stipriosios pusės, suteikiančios tikėjimo, kad pavyks pasiekti norimų rezultatų?
Rajono stiprybė – darbštūs žmonės. Dar viena rajono stiprioji pusė yra
tai, kad mes esame netoli Vilniaus – tarsi vartai nuo Vilniaus į Rytų Aukštaitiją. Pas mus yra patogus švietimo įstaigų tinklas, gana neprastos viešosios
socialinės paslaugos, švari ir graži gamta, prieinamos nekilnojamojo turto
kainos. Visa tai yra patrauklu jauniems žmonėms, jie perka žemės sklypus,
statosi namus ir iš čia važiuoja dirbti į Vilnių. Tai rodo, kad Molėtai turi gražią
ateitį.
Kita mūsų rajono stiprioji pusė – Dievo padovanotas gražus kraštovaizdis. Turime daug ežerų, daug miškų, neturime didelės taršos. Rajone labai
daug kaimo turizmo sodybų, kitų turizmo paslaugas teikiančių ir turistus
aptarnaujančių įmonių. Naujų galimybių atveria „Žvejybos rojaus“ projektas, dėl kurio varžėsi 23 savivaldybės. Jo įgyvendinimas sukurs patrauklią
aplinką ne tik žvejams, bet ir padidins Molėtų krašto patrauklumą.
Turite gražių planų, sumanymų, kiek jų įgyvendinimas priklauso nuo savivaldybės ir kiek nuo kitų aplinkybių?
Manau, planų įgyvendinimas labai priklauso nuo savivaldybės tarybos,
administracijos, bendruomenių sutelktumo. Beveik viskas priklauso nuo tų
žmonių, kurie čia dirba, gyvena ir kurie strateguoja rajono perspektyvas.
Žinoma, rezultatams įtakos turi ir centrinė valdžia, bet svarbiausia vis
dėlto mūsų pačių norai, iniciatyvos, aktyvumas, mokėjimas bendrauti su
žmonėmis, sugebėjimas suvaldyti situacijas.
Kartkartėmis Lietuvoje sugrįžtama prie valdymo reformų. Kiek jos reikalingos?
Šiandien savivalda yra stipri, pajėgi savarankiškai dirbti valdymo institucija, ir ja reikėtų labiau pasitikėti. Iš centrinės valdžios kartais to pasigendame. Patirtis rodo, kad sėkmingiausi ir rajonui naudingiausi projektai yra
tie, kuriuos įgyvendino savivaldybės regioniniu principu.
Šiandien ne visi supras ir tai, kad merui nesuteikti vykdomosios valdžios įgaliojimai. Jis nelabai ką galės nuveikti, jeigu taryba, rajono savivaldybės administracijos direktorius bus jam priešiški. Reikia tikėtis, kad ateityje
bus atitinkamų Konstitucijos pataisymų, kurie įteisins aiškų mero statusą.
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Širvintos

Laikinai, bet ryžtingai!
Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė

Širvintų rajono savivaldybės laikinai mero
pareigas einanti Ž. Pinskuvienė
Kaip ir visose Lietuvos savivaldybėse,
balandį įvyko pirmasis 2015–2019 m. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Išskirtinis jis tuo, kad jo metu prisiekė ne tik
dvidešimt naujai išrinktų tarybos narių, bet
ir buvo išrinkti laikini rajono vadovai. Laikinai eiti mero pareigas iki birželio, kai vyks
pakartotiniai mero rinkimai, paskirta Darbo
partijos atstovė Živilė Pinskuvienė.
Pasak dabartinės Širvintų rajono vadovės, laikinumo statusas – ne priežastis laukti
ar delsti, o nuoširdus dėkingumas Širvintų
krašto žmonėms už pasitikėjimą ir palaikymą teikia dar daugiau įkvėpimo ir ryžto imtis intensyvaus darbo, siekti permainų, kad
kraštas būtų prikeltas iš sąstingio.
Jau pirmosiomis darbo dienomis vyko
daugybė susitikimų su administracijos darbuotojais, seniūnais, atskirų sričių specialistais, miesto bendruomene (nuotr.). Dėmesys ir visos pastangos – svarbiausioms sritims: rajono kelių būklės gerinimui, atliekų
tvarkymui, kultūrai, miesto tvarkymui.
Su Infrastruktūros skyriumi išsamiai išanalizuotas Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymas, su seniūnais aptarti žvyrkelių greideriavimo aspektai. Savivaldybėje
apsilankius UAB Vilniaus apskrities atliekų
tvarkymo centro direktoriui Lukui Androna-
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vičiui, nustatyti pirmenybiniai darbai atliekų tvarkymo srityje. Imtasi skubių priemonių dėl
Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos atnaujinimo darbų – projekto, kurio 2014 m. buvusi
valdžia neįgyvendino, o Valstybės investicijų programos lėšos Kultūros ministerijai turėjo
būti sugrąžintos... Štai tokie iššūkiai, reikalaujantys ne tik intensyvaus darbo, kompetentingos komandos darnos, bet ir kasdieninės energijos bei ištvermės, pasitiko laikinai į pareigas
paskirtus vadovus.
Živilė Pinskuvienė džiaugiasi, kad šį įtemptą laikotarpį praskaidrins ir graži šventė.
Gegužės 29–31 d. Širvintos švęs gražią 540 metų sukaktį. Jau suburta organizacinė darbo grupė, kuri planuoja šventės programą, kviečia į Širvintas garbingus svečius, užsienio
delegacijas. Rūpinamasi, kad būtų atskleistas Širvintų miesto ir rajono grožis, pagerbti nusipelnę žmonės, gyvai prabiltų istorija.
Kviečiame visus į žalias, jaukias ir novatoriškas Širvintas!

Balandžio 13 d. pirmajame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė
20 tarybos narių, kurie atstovauja:
Darbo partijai – 9, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 2, Liberalų ir centro sąjungai – 3, Lietuvos socialdemokratų partijai – 3, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai, Tėvynės
sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui
– po vieną narį.
Prisiekus naujai išrinktiems tarybos nariams, posėdžiui pirmininkavo vyriausias
tarybos narys Alfonsas Romas Maršalka. Slaptu balsavimu vyko tarybos nario, laikinai
eisiančio mero pareigas, rinkimai. Laikinai eiti mero pareigas buvo pasiūlyti du kandidatai: Darbo partijos atstovė Živilė Pinskuvienė ir Liberalų ir centro sąjungos atstovas
Kęstutis Pakalnis. Po slapto balsavimo, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkei Ingridai
Baltušytei-Četrauskienei pristačius rezultatus, paaiškėjo, kad laikinai eiti Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas išrinkta Živilė Pinskuvienė (11 balsų už). Posėdyje buvo
priimti sprendimai, kuriais iš pareigų atleistos savivaldybės administracijos direktorė
Elena Davidavičienė ir direktoriaus pavaduotoja Rasa Tamošiūnienė.
Laikinai eiti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol,
kol bus paskirtas naujas savivaldybės administracijos direktorius, pavesta Dokumentų
valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjai Dianai Rodzevič.
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Druskininkuose aptartas kurortų saugumo
užtikrinimas vasarą

Druskininkuose įvyko kasmetinis pasitarimas dėl viešosios tvarkos, žmonių saugumo ir eismo priežiūros užtikrinimo 2015 m. vasarą. Pasitarime dalyvavo vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, vidaus reikalų viceministras
Artūras Norkevičius, policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos
kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis, Vidaus reikalų ministerijos atstovai, Klaipėdos ir Alytaus apskričių policijos komisariatų pareigūnai,
prokuratūros, teismų atstovai. Praėjusio vasaros sezono rezultatus aptarė
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Birštono merė Nijolė Dirginčienė,
Neringos meras Darius Jasaitis, Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
„Visos institucijos dirba tam, kad žmonės, atvykę pailsėti į kurortus,
būtų saugūs, – susitikime kalbėjo ministras S. Skvernelis. – Manau, augan-

Diana Sinkevičiūtė

tys turistų srautai įrodo, kad sugebame tai užtikrinti.“
Kad labai svarbu užtikrinti kurortų gyventojų ir svečių saugumą, pažymėjo ir policijos generalinis komisaras L. Pernavas.
„Tikiu, kad po šio susitikimo Druskininkuose ir kituose šalies kurortuose bus dar saugiau. Aptarėme, kad pareigūnai galėtų patruliuoti žirgais, riedžiais, motociklais. Tokie bendri susitikimai iš tiesų labai naudingi
– juk galima kurti infrastruktūrą, statyti daug gražių objektų, bet jeigu
nebus saugumo, žmonės neatvažiuos. Todėl turime padaryti viską, kad
ir toliau užtikrintume saugumą kurortuose“, – po susitikimo teigė Druskininkų savivaldybės meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas
Ričardas Malinauskas.

Paveldosaugininkai rinkosi Rietave
Angelė KILČIAUSKAITĖ
Rietavo savivaldybės kultūros centre įvyko Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienos konferencija, į kurią
suvažiavo paveldosaugininkai iš visos Lietuvos.
Muzikine dovana susirinkusiuosius pasveikino Rietavo Mykolo
Kleopo Oginskio meno mokyklos auklėtiniai ir pedagogai. Sėkmingo
darbo konferencijos dalyviams linkėjo Valstybinės kultūros paveldo
komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė ir ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė Marija Nemunienė. Rietavo savivaldybės
meras Antanas Černeckis supažindino su Rietavo istorija, papasakojo
apie savivaldybės kultūrinį gyvenimą, švietimą, sportą, bendruomenes, žemės ūkį, įgyvendintus ir šiuo metu įgyvendinamus projektus
ir pakvietė atvykti į rugsėjo pabaigoje vyksiančias jubiliejines Mykolo
Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms skirtas Mykolines.
Apie kultūros paveldo svarbą miestų ir regionų plėtrai kalbėjo
Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Už kultūros
paveldo saugojimą ir jo istorijos puoselėjimą specialiais medaliais ji
apdovanojo merą Antaną Černeckį ir Rietavo kultūros istorijos muziejaus direktorių Vytą Rutkauską.
Apie kultūros paveldo ir istorijos panaudojimą šiuolaikiniame
pasaulyje kalbėjo Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos
departamento Analizės ir planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Karolis Zikaras.
Konferencijoje buvo apdovanoti geriausių 2014 m. archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso nugalėtojai ir restauravimo
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Kultūros departamento direktorė D. Varnaitė apdovanojo Rietavo
savivaldybės merą A. Černeckį
darbų autoriai. Geriausiais praėjusių metų paveldosaugoje dirbančiais
valstybės tarnautojais pripažinti Kultūros paveldo departamento Telšių
teritorinio padalinio vedėjas Antanas Eičas ir jo kolegė iš Alytaus – vyriausioji valstybinė inspektorė Margarita Janušonienė. Už 25 metų darbą šioje
srityje apdovanotas marijampoliškis Ramūnas Kryžanauskas.
Po konferencijos dalyviai apžiūrėjo Rietavo kultūros paveldo
objektus.
13

Kinai

Edmundas Mališauskas

langu į Europą
pasirinko Kauno
rajoną
Balandžio 17 d. pasirašyta sutartis tarp Kinijos Dziašano apskrities ir Kauno rajono savivaldybės paskatins investicijas ir kultūrinius
mainus, o A. Stulginskio universitetas atvers duris kinų studentams.
Milijardinės investicijos
Bendradarbiavimo sutartį Raudondvario pilyje pasirašė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas ir Dziašano apskrities vicemeras He Quangenas.
Čia pat buvo pasirašytas dar vienas dokumentas – bendradarbiavimo
sutartis tarp Dziašano ir Kauno laisvųjų zonų. Ją parašais patvirtino Kauno
LEZ valdybos pirmininkas Freddis Opsomeris ir Dziašano Ekonominės ir
technologijų plėtros zonos direktorius Lu Chunhao. Ceremonijoje taip
pat dalyvavo ūkio viceministrė Rasa Noreikienė ir Seimo narys Antanas
Nesteckis. „Kinija – didžiulio ekonominio potencialo šalis, todėl pasirašius
sutartį atsivers galimybės į Kauno rajoną pritraukti šios šalies investicijų“,
– teigė meras V. Makūnas. Kinų teigimu, užsienio investicijos Dziašano
apskrityje siekia 6 mlrd. JAV dolerių.
Kauno LEZ direktorius Vytas Petružis patvirtino, kad su dviem Kinijos
bendrovėmis jau pasirašyti ketinimų protokolai.
Kauno LEZ teritorija siekia 534 ha, šiuo metu 21 įmonei yra išnuomota 41,6 ha teritorijos (9,1 proc.). Čia investuota 358 mln. Eur, sukurta 1660
darbo vietų. „Jei į Kauno LEZ ateitų viena kinų bendrovė, jos investicijos
būtų dešimt kartų didesnės už dabar mūsų teritorijoje veikiančių įmonių
investicijas“, – tvirtino V. Petružis. Kauno LEZ įmonės vidutiniškai investuoja po 5–10 mln. Eur.
Pasak V. Petružio, kinai daugiausia investuoja į jau įgyvendintus tarptautinius energetikos, transporto projektus, įsigyja bendrovių akcijų. Plyno lauko investicijos, dėl kurių su kinais derasi Kauno LEZ, būtų išimtis.
Diržas ir kelias
He Quangenas pabrėžė, kad Kinija užsienio politikoje daugiausia
dėmesio skiria infrastruktūriniams ryšiams vystyti, sausumos ekonominiams koridoriams ir jūrų prekybos keliams kurti. „Diržas ir kelias“ – tai

Skirs finansinę paramą
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus
Domarkas (kairėje) balandžio 15 d. pasirašė ilgalaikės paramos sutartį,
pagal kurią UAB „Sūdėnų vėjo elektra“ Darbėnų seniūnijos Senosios Įpilties ir Sūdėnų kaimų gyventojams teiks paramą, kurios dydis lygus 0,32
Eur už 1 MWh vėjo elektrinių jėgainių parke pagamintos ir parduotos
elektros energijos. Kasmet tai būtų apie 7,2–8,7 tūkst. Eur.
UAB „Sūdėnų vėjo elektra“ Darbėnų seniūnijoje eksploatuoja septynių vėjo elektrinių jėgainių parką. Bendrovės direktoriaus Tado Navicko
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Rajono vadovai su Kinijos delegacija
prezidento Xi Jinpingo planas sujungti Aziją ir Europą. „Diržu“ vadinamas
prekybos maršrutas, kuris nusidrieks sausuma nuo Kinijos per Centrinę
Aziją, Iraną, Siriją, Turkiją ir pasieks Europą.
„Kelias“ – tai prekybos vandens maršrutas, prasidėsiantis Indijos vandenyno pakrantėje Kinijoje ir užsibaigsiantis Venecijoje. Šiame Italijos mieste,
žyminčiame senojo Šilko kelio pradžią, „diržas“ turėtų susisiekti su „keliu“.
Kinai kritikuojami dėl nepakankamai laisvos rinkos, tačiau yra pasiryžę kurti naujojo Šilko kelio jungtis. Lietuvoje juos taip pat domina Klaipėdos jūrų uostas. F. Opsomeris teigė, kad naujos verslo jungtys kuriamos
ir su Vokietija. Neseniai buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Kauno laisvosios ekonominės zonos, Dziašano laisvosios ekonominės zonos ir Bavarijos klasterio „Chemi-Cluster Bayern GmbH“.
Domina galimybė mokytis
Svečiai iš Kinijos apžiūrėjo Kauno LEZ teritoriją ir lankėsi čia veikiančioje „Elintos“ įmonėje. Jos direktorius Vytautas Jokužis pristatė trimačius
skenerius, elektromobilių pramonei gaminamą įrangą, pademonstravo
dviračiams skirtą elektrinį variklį „Rubee“.
Kinijos delegacija taip pat lankėsi Karmėlavoje esančiame sraigtasparnių pilotų mokymo centre „Aircraft Support And Training Europe“,
apžiūrėjo Raudondvario dvarą, nuvyko į Akademijos miestelyje įsikūrusį A. Stulginskio universitetą. Rektorius Antanas Maziliauskas svečiams
pateikė staigmeną – kinų kalba sukurtą universiteto interneto svetainę ir
specialų lankstinuką apie šią aukštąją mokyklą. Dziašane taip pat veikia
universitetas, pasirengęs megzti ryšius su lietuviais. A. Maziliauskas pasakojo, kad A. Stulginskio universitete studijuoja vis daugiau užsieniečių
– daugiausia iš Afrikos ir Azijos šalių. „Mūsų universitetas nedidelis, bet labai šiuolaikiškas. Turime gerą mokymosi bazę, bendrabučių, todėl mielai
priimtume studijuoti ir kinus“, – kvietė rektorius.

Gintarė Puidokienė
teigimu, parama bus mokama už kiekvieną metų pusmetį, lėšas pervedant savivaldybei, ir ją bus galima panaudoti tik pagal tikslinę paskirtį –
šioje seniūnijoje įgyvendinamiems aplinkosaugos ir socialiniams projektams. Pagal sutartį sprendimus dėl paramos paskirstymo priims penkių
asmenų komisija. Ją sudarys du savivaldybės paskirti atstovai, Darbėnų
seniūnas ir po vieną vietos bendruomenės ir UAB „Sūdėnų vėjo elektra“
deleguotą asmenį.
T. Navickas pasiūlė, kad seniūnaičiai, esantys arčiausiai Senosios Įpilties ir Sūdėnų kaimų žmonių, išsiaiškintų, ko šiems labiausiai trūksta, ir
pateikė Šilalės pavyzdį: „Ten vienai gyvenvietei už skirtas paramos lėšas
buvo įrengti žaibolaidžiai.“
Administracijos direktorius V. Domarkas ir rajono meras Juozas Mažeika užtikrino T. Navicką, kad įmonės parama atiteks tam, kam ji ir bus
skirta – Senosios Įpilties ir Sūdėnų gyventojams. Pagal sutartį, kuri galios
neribotą laiką, savivaldybė kas pusę metų UAB„Sūdėnų vėjo elektra“ teiks
ataskaitas apie paramos panaudojimą.
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PASIBAIGĖ naujai išrinktų savivaldybių

tarybų pirmieji posėdžiai

Pasvalys
Patvirtinti savivaldybės vadovai

Eglė Tuskėnaitė
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos pirmajame posėdyje prisiekė
tarybos nariai, patvirtinti savivaldybės vadovai. Mero pavaduotoju išrinktas Povilas Balčiūnas. Už jį balsavo 14 tarybos narių, 11 buvo prieš.
Administracijos direktoriumi tapo Rimantas Užuotas. Už jį balsavo 16
tarybos narių, prieš – 9.

Šilalė
Išrinkta nauja rajono valdžia

Rima Norvilienė
Balandžio 20 d. prisiekė 25 tarybos nariai, inauguruotas meras
Jonas Gudauskas. Jis rajonui vadovaus antrą kadenciją. Savivaldybės
vadovui teks dirbti su pakartotinai ir naujai išrinktais penkių partijų ir
vieno visuomeninio rinkimų komiteto atstovais. 2015–2019 m. tarybą
sudaro 7 moterys ir 18 vyrų, kurių amžiaus vidurkis 51 metai. 8 į tarybą
išrinkti kandidatai dėl nesuderinamumo su pareigomis savo mandatų
atsisakė, o viena kandidatė pasiliko dirbti taryboje ir atsisakė prieš tai
eitų su tarybos nario nesuderinamų pareigų.
Inauguruotą merą ir naujai išrinktus tarybos narius sveikino būrys
garbingų svečių iš Lietuvos ir užsienio: Sovetsko, Slavsko ir Mamonovo miestų (Kaliningrado sritis). Sveikinimus atsiuntė Šilalės miesto
partneriai – Stavenhageno (Vokietija) ir Krasniko (Lenkija) miestų savivaldybių vadovai.
Po iškilmingosios dalies atleisti iš pareigų vicemeras Raimundas
Vaitiekus, administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius ir direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė.

Kėdainiai
Miesto rotušės istorijoje – pirmoji mero
inauguracija

Rūta Švedienė
Balandžio 17-ąją padėję ranką ant Lietuvos Konstitucijos prisiekė
naujos kadencijos tarybos nariai ir rajono meras Saulius Grinkevičius.
Per pirmąjį posėdį buvo patvirtintas tik vienas sprendimas − dėl
administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus atleidimo iš pareigų ir
pavedimo šias pareigas atlikti Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus
vedėjui Algimantui Žvikui. Kitas rajono tarybos posėdis turėtų vykti
balandžio 30 d.

Lietuvos laisvės sąjungos atstovas V. Jasevičius išrinktas mero pavaduotoju, o iki šiol vicemeru dirbęs „Šilališkių“ frakcijos atstovas R. Vaitiekus
– savivaldybės administracijos direktoriumi. Kol bus gauta išvada iš
Specialiųjų tyrimų tarnybos, laikinai direktoriaus pareigas eiti paskirta
Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė.
Pasibaigus posėdžiui tarybos nariai prie paminklo žuvusiems
partizanams atminti pasodino du medelius, simboliškai žyminčius
2015–2019 m. tarybos kadencijos pradžią.

Marijampolė
Įpareigoti dirbti bendruomenės labui

Tą pačią dieną tiesiogiai krašto žmonių išrinktas meras Saulius
Grinkevičius buvo inauguruotas istorinėje Kėdainių miesto rotušėje.
Jam regalijas perdavė buvęs meras Rimantas Diliūnas.
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Aurelija Baniulaitienė
Balandžio 21 d. iškilmingą tarybos posėdį pradėjo choras „Suvalkija“ Tautiška giesme ir Marijampolės krašto neformaliu himnu tapusia
daina „Kur bėga Šešupė“. Dalyvaujant Seimo nariui Albinui Mitrulevičiui, Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui Andriui Šidlauskui MIC,
Vyriausybės atstovui Marijampolės apskrityje Pauliui Uleckui ir kitiems
susirinkusiesiems, iškilmingai prisiekė 3 moterys ir 24 vyrai. Jauniausiam išrinktam tarybos nariui 27 metai, vyriausiam – 74. Penki tarybos
nariai šias pareigas eis pirmą kartą. Po priesaikos tiesiogiai išrinktam
merui socialdemokratui Vidmantui Braziui skambant fanfaroms uždėtos mero regalijos.
Antroje posėdžio dalyje išrinkti du mero pavaduotojai. Jais tapo
LSDP nariai Povilas Isoda ir Irena Lunskienė. Administracijos direktoriumi tapo taip pat socialdemokratas Sigitas Valančius. Buvo paskelb2015 04 25 Savivaldybių žinios

