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Išeina šeštadieniais

Valstybės dieną, liepos 6-ąją, lygiai 21.00 val.,
kaip ir kasmet, viso
pasaulio lietuviai
drauge gieda
„Tautišką giesmę“.

Mažas gestas per septynerius metus išaugo į vieną didžiausių šiandien lietuvius visame pasaulyje vienijančių įvykių ir tapo ryškia
mūsų tautos tradicija švęsti Valstybės dieną. Šią akimirką, kad ir kur būtume, stojam kaip Vienas, ir tame Vienyje esame nenugalima
jėga. Taip mus žino pasaulis, taip mes žinome save. Tęskime ir stiprinkime šią tradiciją! Skleiskite „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“
idėją ir kurkite šventę sau ir savo šaliai!
Pagarbiai, „Tautiškos giesmės aplink pasaulį“ iniciatorių vardu Raimundas Daubaras
Skambant Lietuvos himnui 2009 m. Vilniuje atidengta bronzinė jo autoriaus Vinco Kudirkos skulptūra. Šalia jos – obeliskas su
iškaltais himno žodžiais. Šią dieną Lietuvos himną gieda viso pasaulio lietuviai.
Romo Gurklio nuotr.

Mokestinės lengvatos – savivaldybės veidas

Viena diena Raseinių rajone: tarybos posėdis, pokalbis su meru A. Griciumi, viešnagė Šiluvoje_ _____________________ 4–5 p.

Atėjo ne būti, o dirbti rajono mere

Pokalbis su Širvintų rajono mere Ž. Pinskuviene _ __________________________________________________ 7 p.

Jonų respublikoje – premjero vizitas _ __________________________________________________ 13 p.
Už radviliškiečių teisę gimdyti Radviliškyje _______________________________________________ 19 p.

MOKESTINĖS LENGVATOS –

Barbora Gaudutė

savivaldybės veidas
„Man nėra skirtumo, koalicijos ar opozicijos
žmogus, svarbu jo noras dirbti rajono gyventojų
labui“, – sako Raseinių rajono meras
Algirdas Gricius

Svečius Raseiniai pasitinka įspūdingais pilnavidurių begonijų žiedais. „Mūsų
komunalininkai jas augina“, – pamatęs nusistebėjimą sakė rajono meras Algirdas
Gricius, išlydėdamas po birželio pabaigoje vykusio rajono tarybos posėdžio.
Suklydus reikia pripažinti
Bene išskirtinis Raseinių tarybos posėdžio klausimas – prieš mėnesį tų pačių
tarybos narių priimtas sprendimas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. Tarybos sprendimas turėjo įsigalioti nuo
liepos 1 d. „Dėkingas gyventojams, kurie savo prašymu paskatino kuo greičiau
atšaukti sprendimą. Nematau nieko blogo, kai suklydus skubama ištaisyti klaidą. Tiesiog klausimas nebuvo gerai išdiskutuotas. Dabar turėsime didesnę galimybę pasigilinti į esmę“, – pasibaigus posėdžiui „Savivaldybių žinioms“ teigė
rajono meras ir pridūrė, kad jis labai tikisi aktyvesnio gyventojų dalyvavimo
sprendžiant ir kitus klausimus, nes kartais iš pirmo žvilgsnio geras sprendimas
gali pabloginti daugybės žmonių padėtį.
Ilgesnių diskusijų sulaukė ir pasiūlymas kiekvieną posėdį pradėti himnu.
Šiam pasiūlymui nepritariantys tarybos nariai teigė, kad nereikėtų himno
naudoti prieš kasdieninį darbą. Pakanka juo pradėti iškilmingus posėdžius,
taip suteikiant jiems išskirtinumo. Kad ir kiek palaikantieji šį pasiūlymą besistengė įrodinėti himno svarbą prieš kiekvieną tarybos posėdį, dauguma
tam nepritarė.

Nepritarė tarybos nariai ir dėl mokestinių lengvatų suteikimo į Ariogalą ateinančiai įmonei „Agroaves group“.
Tarp svarstytų klausimų nemažai dėmesio sulaukė ir
Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro prašymas padidinti rinkliavas.
Kiti sprendimai buvo priimti be didesnių diskusijų. Iš
viso tarybos posėdyje svarstyti 23 klausimai.
Reikalinga paramos verslui programa
„Pirmtakai nėra parengę bendros verslo rėmimo programos, – jau pasibaigus posėdžiui dėl nepriimto sprendimo suteikti į rajoną ateinančiai įmonei mokestinių lengvatų
„Savivaldybių žinioms“ kalbėjo meras A. Gricius. – Dabar tik
dėliojame tos programos apmatus, sprendžiame, kuria kryptimi eiti. Kad ir kur dirbčiau, visada pirmiausia stengiuosi išsianalizuoti padėtį. Tad ir šiuo atveju aiškinuosi, kiek ir kaip
mes galėsime verslui padėti. Jei sukursime programą dėl
programos ir ji nebus veiksminga, tokia ji visiškai nereikalinga. Kai svarstoma, atleisti ar ne įmonę nuo mokesčių, man
nesvarbu, kiek turtinga įmonė. Svarbu, kad ta įmonė kuriasi
mūsų rajone ir įdarbina mūsų rajono žmones.“
Meras neslepia, kad tokia mokestinė lengvata, kokią
šiandien gali taikyti savivaldybė, dažnam investuotojui didelės finansinės naudos nesuteikia. „Tai – savivaldybės veidas.
Jei paskleisime žinią, kad Raseinių rajono savivaldybė besikuriančią įmonę atleidžia nuo žemės ir nekilnojamojo turto
mokesčio, verslininkus pasiekia signalas, kad čia jie reikalingi, – mintimis dalijasi meras. – Savivaldybė, negaudama to
mokesčio, nieko nepraranda. Jei įmonėje dirba apie 70 žmonių, per gyventojų pajamų mokestį ji gauna daugiau įplaukų
negu gautų iš šio mokesčio.“
Meras patikina, kad kitų metų pradžioje verslo rėmimo
programa Raseinių savivaldybėje bus parengta.
Kita rajono politikų sumanyta priemonė verslui pritraukti
– savivaldybės turimus sklypus pritaikyti verslui plėtoti: sutvarkyti dokumentaciją, infrastruktūrą. Tada verslininkui nebereikės
prarasti brangaus laiko biurokratiniams reikalams tvarkyti.
Tačiau, pasak mero, vis labiau ryškėja kita problema
– dalis žmonių nebemoka dirbti. „Ketinu kreiptis į Socialinės
apsaugos ir darbo ministeriją, Savivaldybių asociaciją, ir siūlysiu numatyti programą socialiniams įgūdžiams stiprinti.
Socialinės pašalpos dalį žmonių visiškai atpratino nuo darbo.
Liūdniausia, kad jau auginame trečią-ketvirtą iš pašalpų gyvenančių žmonių kartą, – apgailestauja politikas. – Galbūt prie
šių žmonių darbo įgūdžių stiprinimo galėtų prisidėti ir darbo
biržos. Jos kartu su rajonuose esančiais švietimo centrais,
verslo įmonėmis galėtų imtis šios iniciatyvos.“
Raseinių tarybos posėdis
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Šiluvos simbolis – Marijos apsireiškimą
įamžinanti koplyčia
Artimiausi mero planai
„Į rinkimus ėjau dirbti, o ne žadėti, – pasiteiravus apie pažadus rinkėjams pabrėžė meras. – Kad ir kur dirbčiau, visur vadovaujuosi nuostata: kas pradėta, negriauti, o kaip įmanoma greičiau užbaigti. Kur suklysta, taisyti. Antra nuostata – niekada nestatyti to, ko nereikia statyti.
Šiandien ne tik mūsų rajone, bet ir visoje šalyje matome: prisistatėme
gražių pastatų, įsirengėme gražių vietų, bet visur tuščia. Jaunimas išsivažinėja. Šiemet mūsų rajone mokyklas baigė 300 abiturientų. Garantuoju, iš jų Raseinių rajone pasiliks ne daugiau kaip 10–12.“
Meras įsitikinęs, kad galvojant apie jaunimo pritraukimą į rajoną
labai svarbu išsaugoti sveikatos apsaugos įstaigas. „Jei prarasime tas
gydymo paslaugas, kurias šiuo metu teikia Raseinių centrinė ligoninė,
jaunesni žmonės dar greičiau išsivažinės, – įsitikinęs meras. – Centrinės ligoninės stiprinimu susirūpinome prieš dešimtmetį. Tuo metu
dirbau savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Aštuonerius metus ėjau šias pareigas. Nuosekliai stiprinome ligoninės materialinę bazę, kad mūsų ligoninė galėtų teikti kuo daugiau kokybiškų
paslaugų. Dabar finansiškai remiame dviejų būsimų medikų studijas ir
šią programą ketiname stiprinti.“
Mero ir naujosios tarybos siekis – pasinaudojant lėšomis, skirtomis
tikslinėms teritorijoms, sutvarkyti Raseinių ir Ariogalos miestus. Pati
skaudžiausia vieta Raseiniuose – centrinė gatvė. Jos važiuojamoji dalis
priklauso kelininkams, bet šaligatviai – savivaldybės rūpestis. Meras
tikisi, kad artimiausiu metu juos pavyks pakeisti. Taip pat ketinama
ieškoti galimybių aktyvinti verslo įsikūrimą prie šios gatvės.
Dar viena merui rūpima problema – mašinų stovėjimo aikštelės
daugiabučių namų kiemuose. Sovietmečiu planuotuose gyvenamųjų
namų kvartaluose suplanuotos aikštelės 4–6 mašinoms. Tad atnaujinant namus kompleksiškai bus tvarkomi ir kiemai. Keliems namams
bus įrengiama viena vaikų žaidimo aikštelė, daugiau vietos paliekant
gyventojų automobiliams.
Šiluvą praturtina nauji objektai
Keičiasi ir vienas garsiausių ne tik Raseinių rajono, bet ir Lietuvos
miestelių – Šiluva. Jau prieš kelerius metus sutvarkyta centrinė miestelio aikštė, pastatytas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II, prie aikštės
įrengtas Informacinis centras, gražiai prižiūrima Marijos apsireiškimą
įamžinanti koplyčia, Bazilika. Šiemet vyskupijos iniciatyva nuo Raseinių iki Šiluvos įrengtas Jėzaus kančių kelias susijungia su Kryžiaus
keliu. Kiekviena Jėzaus kančių kelio stotelė – ne tik Kristaus kančių
priminimas, bet ir lietuvių tautos išgyventi skaudūs įvykiai: tremtys,
Raseiniškių dviratininkų žygio, kurį surengė rajono tarybos narė
Ona Babonienė, dalyviai startui pasirengę

Savivaldybių žinios 2015 07 04

Šiluvos seniūnas Juozas Šlepas patenkintas, kad seniūnijos pastatą
puošia rūpestingos darbuotojos išpuoselėtos gėlės, išaugintos rajono
komunalininkų
žudymai ir kitos skaudžios netektys. Atnaujintame seniūnijos pastate
pasitikęs seniūnas Juozas Šlepas neslepia: pastatas, kuriame įsikūrusi
seniūnija, jau buvo avarinis, net ketinta jį nugriauti, seniūniją įkurdinant Šiluvos gimnazijoje.
Ne viena pasaulyje Marijos apsireiškimo vieta yra tapusi lobiu turizmo paslaugų verslui, nes į šias vietas traukia nesibaigiantis maldininkų srautas. Šiluva tokiu srautu gali tik per Šilines pasidžiaugti. „Kaip
sakė mūsų parapijos klebonas, per visas atlaidų dienas išdalijama apie
100 tūkst. ostijų. O dar koks trečdalis atvykusiųjų nepriima komunijos. Tad galime drąsiai sakyti, kad per Šilines pas mus apsilanko apie
130 tūkst. lankytojų. Deja, kitomis dienomis svečių skaičius tik dešimtimis skaičiuojamas, o pasibaigus vasaros sezonui ir visai sustoja. Tai
atsiliepia ir smulkiojo verslo plėtrai. Neįmanoma išsilaikyti. Nėra darbo
– nėra jaunų žmonių. Vietos išskirtinumas dar net skatina miestelio senėjimą. Atsilaisvina koks namukas, jį vyresnio amžiaus žmonės perka,
norėdami arčiau bažnyčios įsikurti, – keliaujant po miestelį pasakoja
seniūnas. – Ieškome būdų, kaip pritraukti ir jaunesnius žmones. Savivaldybės taryba pritarė vaikų darželio Šiluvoje atidarymui. Dabar jei
kokia jauna šeima ir susidomi Šiluva, pasiaiškina, kad nėra vaikų darželio, ir nesikuria. Turime galimybių ir vystyti verslą, ieškome norinčių
Šiluvoje investuoti.“
Artimiausi seniūno lūkesčiai – vandentvarkos projekto tęsinys, tad
kol laukia šių darbų, pasitenkina dalį gatvių palopę, nes jas tvarkyti,
kol nepakloti vandentiekio tinklai, nėra prasmės.
Seniūnas tikisi, kad pavyks gauti lėšų ir keliui iki šimtmetį pasitinkančio ilgiausio ir aukščiausio šalyje Lyduvėnų geležinkelio tilto išasfaltuoti.
Ir dar viena seniūno svajonė – gal atsiras lėšų filmui apie Šiluvą
sukurti. Tai padėtų daugiau informacijos apie Šiluvą paskleisti. Seniūno lūkesčiai neprasilenkia su mero ketinimais daugiau dėmesio skirti
informacijos apie Šiluvą sklaidai.


ATĖJO NE BŪTI, O DIRBTI

RAJONO MERE

pareigas įtikinamai parodžiau, kad daugelį darbų galima padaryti racionaliai skirstant turimas kuklias lėšas, padedant geranoriškiems rėmėjams,
dalykiškai įrodant reikalingų darbų svarbą ir lėšų jiems poreikį atitinkamose institucijose.
Vyko daugybė susitikimų su verslininkais, savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir kontroliuojamų įstaigų darbuotojais, seniūnais, atskirų sričių specialistais, bendruomenėmis. Daugiausia mano
ir komandos dėmesio yra ir bus skiriama svarbiausioms sritims: rajono
kelių būklės gerinimui, investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui, apšvietimo atnaujinimui. Galbūt kažkas kritikuos, kad mano tikslai labai jau
kasdieniai ir buitiški, tačiau noriu pabrėžti, kad taip gyvendami, kaip iki
šiol gyveno Širvintų rajono žmonės, kol kasdienis ūkis bus toks apleistas ir
pasenęs, negalėsime kalbėti nei apie aplinkos kokybę, nei apie bendruomeniškumo skatinimą, nei apie aukštesnę kultūrą...

Birželio 22 d. inauguruota Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė
Pinskuvienė, didžiule pergale laimėjusi pirmąjį pakartotinių rinkimų turą.
Atsakydama į „Savivaldybių žinių“ klausimus merė pasakoja apie priežastis, lėmusias tvirtą pergalę, pirmuosius darbus ir sumanymus, asmenines
savybes, leidžiančias sėkmingai vadovauti gimtajam rajonui.
Gerbiama mere, per kovo mėnesį vykusius rinkimus už jus balsavo
55,44 proc. rinkėjų, tačiau anuliavus rinkimų rezultatus per pakartotinius birželio 7 dieną vykusius rinkimus už jus savo balsus atidavė jau
67,17 proc. Atrodo, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas, anuliavęs rinkimų rezultatus, tapo galimybe pasitikrinti, kaip jus priima
rajono žmonės?
Pakartotinių rinkimų rezultatai tiesiog dar kartą patvirtino, kad žmonės, nepaisant politinių oponentų rezgamų intrigų ir pilamo purvo, tiki
manimi ir mane palaiko. Birželio 7-ąją jie dar sutelkčiau išreiškė savo valią,
taip suteikdami man dar didesnį pasitikėjimą savo jėgomis ir įkvėpdami
dideliems darbams ir pokyčiams rajone.
Jūsų manymu, kas lėmė pergalę rinkimuose?
Politikoje nesu naujokė, gerai pažįstu rajoną, ketverius metus dirbdama rajono tarybos nare labai daug bendravau su rajono žmonėmis,
mačiau juos jaudinančias problemas, įvairiais būdais bandžiau jas kelti į
viešumą, padėti spręsti. Suprantama, dirbant opozicijoje tai daryti buvo
labai sudėtinga, nes bet kokią iniciatyvą valdančioji dauguma stengdavosi ignoruoti arba užgniaužti. Tačiau žmonės matė mano aktyvumą,
įvertino mano siekį ne BŪTI tarybos nare, bet DIRBTI tarybos nare. O tai ir
yra svarbiausia. Kai pirmiausia matai žmogų ir už jį kovoji, sulauki ir atitinkamo įvertinimo, pasitikėjimo.
Iki pakartotinių rinkimų dirbote laikinąja mere, tad spėjote dar
geriau susipažinti su rajono gerosiomis pusėmis, problemomis ir, be
abejo, pamąstyti apie svarbiausias savo veiklos kryptis? Kokios jos?
Laikinumo statusas man tikrai nebuvo pretekstas kažko laukti. Jausdama didžiulį Širvintų rajono žmonių pasitikėjimą, kurį jie išreiškė per
pirmąjį rinkimų turą, su puikia komanda darbo ėmiausi iš karto. Nuo pirmųjų darbo dienų virte užvirė darbai. Pradėjome nuo jaukios, gražios ir
saugios aplinkos kūrimo – gėlynų Širvintų miesto gatvėse, vaikų žaidimo
aikštelių įrengimo, šaligatvių tiesimo, gatvių apšvietimo sureguliavimo ir
t. t. Žmonės to laukė ilgus metus. Manau, kad eidama laikinosios merės
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Jūsų, kaip ir visos Darbo partijos, rinkimų į savivaldybes šūkis – dideli darbai prasideda nuo mažų. Tad kokiais darbais, kurie yra startas į
didelius darbus, galite pasidalyti?
Ilgus metus buvo kalbama apie Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono apgailėtiną būklę, tačiau darbai nejudėjo iš
vietos. Vienas didžiųjų mūsų tikslų buvo pastatyti modernų stadioną, tinkantį tiek profesionaliems sportininkams, tiek vaikų ir jaunimo aktyviam
laisvalaikiui organizuoti. Tam, kad šis tikslas būtų įgyvendintas, jau pradėjome reikiamus pasiruošimo darbus – įvykdytas viešasis pirkimas dėl
teritorijos nusausinimo darbų.
Buvusioji valdžia labai atsainiai sprendė atliekų tvarkymo mūsų rajone klausimus. Tikiu, kad mums pavyks šį klausimą išspręsti žmonėms naudingesne linkme. Jau yra rengiamas atliekų tvarkymo planas, rengiamasi
naujo atliekų vežėjo atrankos konkursui.
Koregavome kelių ir gatvių priežiūros programą, kad į ją būtų įtraukti
intensyvaus eismo šaligatviai ir gatvės, o ne nuošalios, rečiau apgyventos.
Realių rezultatų turėtų duoti dalykiškas bendravimas su verslo atstovais ir aktyvios investicijų paieškos.
Kaip pati minėjote, savivaldoje ir politikoje esate ne naujokė. Esate dirbusi Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktore, nuo
2011 m. esate šio rajono tarybos narė, 2013–2014 m. dirbote žemės
ūkio viceministre. Kaip pasitarnauja ši patirtis vadovaujant rajonui?
Esu dėkinga likimui už visas gyvenimo pamokas. Juk bet kuris darbas
teikia neįkainojamos patirties – ne tik susipažįsti su tam tikrais tos veiklos
srities niuansais, perpranti jos subtilybes, bet ir geriau pažįsti žmones, išmoksti atskirti, kas tikra, o kas tik suvaidinta... Apskritai kur ir ką dirbčiau,
man svarbiausia žmogus, jo bėdos ir džiaugsmai. Stengiuosi kiekvieną
išgirsti, į kiekvieno reikalus įsigilinti ir kiek įmanoma padėti.
Sakoma, kad namuose ir sienos padeda, ir nors pastaruoju metu
jums buvo mestelta nemažai nelengvų išbandymų, nesugniužote, ėjote link užsibrėžto tikslo. Gal tos stiprybės ir suteikia tai, kad Širvintų
rajonas yra gimtasis?
Taip, labai myliu savo gimtąsias Širvintas, todėl ir negalėjau abejingai
stebėti daugelį metų čia vyravusio sąstingio. Tikiu, kad būsiu tas žmogus,
kuris per ateinančius metus sugebės Širvintų rajoną paversti augančiu,
stipriu, traukiančiu ne tik užsukti pasisvečiuoti, bet ir įsikurti čia su visa
šeima.
Kokios jūsų asmeninės savybės yra pagalbininkės siekiant gerų
rajono rezultatų?
Sąžiningumas, pareigingumas, atsakingumas ir atkaklumas. Visada
iki galo siekiu užsibrėžto tikslo ir visuomet laikausi duoto žodžio, tuščiais
pažadais niekuomet nesišvaistau. Ir dar manau, kad visose gyvenimo situacijose mane gelbsti optimizmas.
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MERUI – Aukščiausias pramonininkų apdovanojimas
Edmundas Mališauskas
Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) už nuopelnus atkuriant kultūros paveldą, partnerystę su verslu, iniciatyvas kuriant darbo
vietas ir gerosios patirties sklaidą nacionaliniu mastu įteikė Kauno rajono merui Valerijui Makūnui aukščiausią apdovanojimą – V. A. Graičiūno skulptūrinį portretą ir aukso medalį.
„V. Makūnas (nuotr. centre) – naujovėmis pasižymintis lyderis,
puikus vadybininkas, vienas geriausių Lietuvos merų“, – tvirtino LPK
vykdomosios direkcijos generalinis direktorius Gediminas Rainys.
V. Makūno iniciatyva buvo sėkmingai atnaujintas svarbus kultūros
paveldo objektas – Raudondvario dvaras, tapęs ne tik Kauno rajono,
bet ir visos Lietuvos reprezentacine vieta.
Vienas išskirtinių mero veiklos bruožų – gebėjimas bendradarbiauti su verslu. Ne vieną jo įgyvendintą iniciatyvą perėmė kitos savivaldybės.
Kauno rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje gerokai sumažino
verslo liudijimų kainą, taip siekdama paskatinti gyventojus skaidriai
užsiimti verslu.
Kita V. Makūno iniciatyva buvo skirta darbo vietų kūrimui skatinti. Įmonės, įdarbinusios daugiau kaip 50 proc. Kauno rajone
gyvenamąją vietą deklaravusių darbuotojų, trejus metus atleidžiamos nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių.
Savivaldybė finansiškai parėmė darbo vietų kūrimo projektą Kauno oro uoste.
V. Makūno siūlymu priimtas sprendimas, kuriuo kompensuojama
dalis mokesčio tėvams, leidžiantiems vaikus į privačius darželius. Šią
patirtį jau perima Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus miestų savivaldybės.
Bendradarbiaudama su verslu, Kauno rajono savivaldybė įgyvendino daug projektų. Vienas tokių pavyzdžių – kartu su bendrove „VIA
Baltica dvaras“ atnaujintas kultūros paveldo objektas – Raudondvario
dvaro oranžerija. Bendradarbiaujant su bendrove „Baltisches Haus“
Raudondvaryje atsirado krepšinio ir teniso aikštelės. Kauno rajono
savivaldybė kartu su „Vilkijos gija“, „Garlita“, „Transrifus“, „Baltic Realty
Adviser“ ir kitomis verslo įmonėmis įgyvendino ne vieną labdaros ir
socialinį projektą.
V. Makūnas įdėjo daug pastangų ir plėtojant svarbius nacionalinės reikšmės verslo objektus – Kauno laisvąją ekonominę zoną ir tarptautinį Kauno oro uostą.
Pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudarytą Lietuvos savi-

valdybių indeksą Kauno rajono savivaldybė tris kartus (2011, 2013 ir
2014 m.) buvo pirma, o 2012 m. užėmė antrą vietą tarp 53 ne miesto
savivaldybių.

Vilniaus miesto taryba pritarė
savivaldybės valdymo pertvarkai
Iki lapkričio 1-osios Vilniaus m. savivaldybės administracijos darbuotojų
skaičius sumažės nuo 937 iki 874. Sprendimą dėl savivaldybės administracinio aparato pertvarkymo miesto taryba priėmė įvertinusi komitetų, departamentų vadovų, bendruomenių siūlymus ir siekdama užtikrinti kokybišką
paslaugų teikimą, viešojo intereso tenkinimą. Administracijos direktorės
nuomone, veiksmingam savivaldybės darbui pakaktų ir 800 etatų.
Moderninant savivaldybės darbą bus trumpinamos įvairių verslo leidimų išdavimo ir gyventojų problemų sprendimo procedūros, supaprastintas veiklos organizavimas.
„Svarstant savivaldybės valdymo ir administracijos struktūros pertvarką įvyko 36 susitikimai su komitetais, frakcijomis, darbuotojų profesinės sąjungos atstovais. Stengiamės kuo labiau atsižvelgti į visų pasiūlymus. Mūsų tikslas – panaikinti padalinių funkcijų dubliavimąsi ir sparčiau
įgyvendinti strateginius veiklos prioritetus – Integruoto Vilniaus tikslinių
teritorijų vystymo panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas programą, Šilumos ūkio vystymo, Atliekų rūšiavimo ir tvarkymo, kitus planus“, – sako
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administracijos vadovė Alma Vaitkunskienė.
Efektyvinant veiklą iš 11 departamentų svarstoma palikti devynis.
Bus panaikintas Ekonomikos ir investicijų ir Aplinkos ir energetikos departamentai. Dalis šių departamentų skyrių iš viso naikinama, dalis – perkeliama į kitus skyrius. Bus įsteigti Investicinių projektų valdymo ir Korupcijos prevencijos skyriai, pavaldūs administracijos direktorei, Miesto ūkio
departamente atsiras Atliekų tvarkymo programos įgyvendinimo skyrius,
Socialinių reikalų departamente išliks Socialinio būsto skyrius, nebus naikinamas Jaunimo reikalų skyrius, o Kultūros ir sporto skyriai nebus jungiami.
Nuspręsta, kad departamente, kuriame dirba iki 50 darbuotojų, pakanka vieno direktoriaus pavaduotojo, o esant daugiau darbuotojų – ne
daugiau kaip dviejų. Skyrių vedėjams siūloma turėti ne daugiau kaip po
vieną pavaduotoją.
Sumažėjus darbuotojų skaičiui savivaldybė kitąmet tikisi sutaupyti
apie 1 mln. eurų.
Viešųjų ryšių skyriaus inf.


Jonų RESPUBLIKOJE –

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ

premjero vizitas
kasdien atėjęs į darbą sutinku administracijos direktorių Joną,
o po darbo – savo kaimynę Janiną... Džiugu, kad šiandien su
mumis premjeras“, – kalbėjo rajono meras.
Susisiekimo ministras sveikindamas kraštiečius priminė,
kad Joninės pas mus tradicinės – su lietumi, ir pasidžiaugė,
kad Jonava vis gražėja.
Rajono meras A. Butkevičiui, tapusiam Jonų respublikos
garbės piliečiu, įteikė Jonavos tautodailininko Andriaus Šukučio nukaldintą paparčio žiedą, skirtą premjero žmonai Janinai,
ir padėkojo, kad Vyriausybės vadovas atvyko į Jonines.
Joninių slėnyje, nors ir pylė lietus, šventės dalyviai linksminosi klausydamiesi grupių „Antis“, „Rollikai“, Jonavos „Pavasario“ choro, žavėjosi „Vasarvidžio“ misterija ir, žinoma, fejerverkais... Kam dar pakako jėgų po paparčio žiedo ieškojimo,
iki paryčių trypė naktišokiuose...

Statomoje sporto arenoje (iš kairės): administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila, premjeras A. Butkevičius ir meras M. Sinkevičius

Joninių šventėje

Šiemet Joninių šventėje sulaukėme garbių svečių – Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus, susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus, Izraelio ambasadoriaus Amiro Maimono, kt.; delegacijų iš miestų
partnerių – Polocko (Baltarusijos Respublika), Jogevos (Estija), Kedzierzyn-Kozle (Lenkija), Pucioasa (Rumunija).
Prieš šventę premjeras, susisiekimo ministras ir Jonavos rajono
meras Mindaugas Sinkevičius lankėsi AB „Achema“, kur susitiko su pagrindine koncerno „Achemos grupė“ akcininke ir valdybos pirmininke
Lyda Lubiene, bendrovės generaliniu direktoriumi Ramūnu Miliausku,
Profesinių sąjungų administracijos vadove Birute Daškevičiene.
Vėliau apžiūrėtas statomas Sporto, sveikatingumo ir pramogų
kompleksas. Rajono meras M. Sinkevičius informavo, kad į sporto arenos statybą metų pabaigoje bus investuota 5,8 mln. eurų, iš jų 1,1 mln.
eurų – savivaldybės lėšos. „Penkerius metus statome, projektas senas,
reikėtų kai ką keisti, bet norime greičiau baigti ir atiduoti naudoti. Kol
užbaigsime, dar reikia investuoti apie 2,6 mln. eurų. Ir išlaikyti tokį pastatą nebus lengva, nemažai išlaidų reikalaus jo šildymas“, – sakė rajono
vadovas.
Kai premjeras atvyko į Joninių slėnį, čia nepaisant lietaus virė gyvenimas amatininkų kiemelyje, vyko sūrininkų čempionatas „Šventas
Jonas – pieno ponas“. Ministras Pirmininkas bendravo su amatininkais,
apžiūrėjo sūrių kiemelį, kalbino jonaviečius.
„Lietuva nuo seno švenčia Rasų šventę, bet Jonavoje ji yra išskirtinė, nes visada rengiama iškilmingai, su gera nuotaika, čia žmonės suvažiuoja, kad galėtų sutikti tą trumpiausią vasaros naktį. Sveikinu visus
ir linkiu, kad užtektų energijos ir sveikatos šokiams, pasilinksminimui
iki ryto. Tad nuostabių Joninių, geros nuotaikos!“ – sveikindamas šventės dalyvius linkėjo premjeras.
Miesto šeimininkas meras M. Sinkevičius pasidžiaugė, kad šiais
metais Joninių šventę švenčiame atnaujintame Joninių slėnyje, kad Jonava vienai dienai tampa Jonų ir Janinų sostine. „Labai simboliška, kai
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Žmonėms reikalinga

konkreti seniūnijų pagalba

Ar turėtų keistis seniūnijų statusas, o jei turėtų, tai kaip? Ar seniūnams reikalingi tiesioginiai rinkimai? Apie tai kalbamės su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (LSSA) prezidentu, Tauragės
rajono Mažonų seniūnijos seniūnu Jonu Samoška (nuotr.).
Neseniai įvyko seniūnų asociacijos sąskrydis, kuriame galbūt
aptarėte ir seniūnijoms svarbius klausimus?
Sąskrydžiai skirti seniūnams artimiau susipažinti vienas su kitu ir
su seniūnijų darbuotojais. Šiemet sąskrydį rengėme mūsų seniūnijoje
– Pagramančio miestelyje. Tad daugiausia dėmesio skyrėme šio krašto
istorijos pažinimui, kultūrai, maloniam laiko praleidimui. Aplankėme
Pagramančio piliakalnį, kuriame degė aukuras. Prie jo seniūnai galėjo
išsakyti savo palinkėjimus, sumąstyti norus. Organizuojant šį renginį
man aktyviai talkino seniūnijos bendruomenės.
Tad suprantu, kad seniūniją ir bendruomenes sieja glaudus
bendradarbiavimas.
Man tenka priimti ne vieną delegaciją iš kitų rajonų, ir visada jiems
įdomu pamatyti, ką galima nuveikti dirbant kartu su bendruomenėmis. Seniūnijoje veikia septynios bendruomenės. Visos jos aktyvios,
turi neprastą materialinę bazę. Bendruomenės seniūnijai yra puikios
pagalbininkės įvairiose srityse. Tiek rengiant mokymus, tiek kultūros
ir kitus renginius.
Kita bendradarbiavimo sritis – projektai. Bendruomenės rengia,
teikia projektus, o seniūnija padeda juos įgyvendinti, nes Tauragės
rajono seniūnijos turi savo lėšas, savo specialistus. Pavyzdžiui, projektui vykdyti reikalingas elektrikas ar santechnikas. Bendruomenės šių
specialistų neturi, o seniūnija juos turi. Taigi seniūnija talkina šiais specialistais. Bendruomenės mūsų seniūnijoje nėra kaip atskiri vienetai,
mes esame visi kartu.
Paminėjote, kad seniūnija turi ir elektriką, ir santechniką.
Daugelis seniūnijų tokių specialistų neturi. Kaip jums pavyksta?
Kai daugelio rajonų savivaldybės ėmėsi centralizacijos, Tauragės
rajonas išsaugojo nusistovėjusią tvarką. Ir, manau, teisingai padarė.
Taigi visas ūkis, kuris yra seniūnijos teritorijoje, yra administruojamas
per seniūniją. Mums priklauso kultūros, ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gatvių apšvietimo, kelių ir gatvių, kapinių, piliakalnių ir gyvenvie18

čių viešųjų erdvių, stadionų priežiūra. Vien viešųjų erdvių, poilsiaviečių, kapinių ir piliakalnių plotai sudaro daugiau nei 40 ha. Samdant
išlaidos bus keleriopai didesnės, negu įdarbinant žmones. Daugeliui
darbų pasitelkiame ir žmones, gaunančius socialines pašalpas ir dirbančius pagal viešųjų darbų programą.
Kiek darbuotojų šiuo metu dirba seniūnijoje?
Turime 34 etatus, o dirba apie 40 žmonių, nes kai kurie specialistai
ir darbuotojai dirba puse etato. Per vasarą pagal viešųjų darbų programą įdarbiname dar 40 žmonių. Tačiau mūsų seniūnija labai didelė,
sukurta sujungiant tris buvusias apylinkes.
Turint tokį ūkį reikalingas ir biudžetas. Kiek finansiškai esate
savarankiški?
Tauragės rajone tvirtinant biudžetą numatomos lėšos ir seniūnijoms. Kadangi kiekvienos seniūnijos lėšos yra atskirai tvarkomos, jei
mes kažkur sutaupome, pinigai niekur nedingsta. Mes juos galime
panaudoti ten, kur mums reikia. Žinoma, kai tenka lėšas perkelti į kitą
eilutę, reikalingas rajono tarybos sprendimas.
Kaip vertinate pamąstymus įteisinti tiesioginius seniūnų rinkimus?
Esu darbinės grupės prie Vidaus reikalų ministerijos, sprendžiančios šiuos klausimus, narys. Dažnai tenka dalyvauti Seime ir Vyriausybėje rengiamose diskusijose apie seniūnijų perspektyvas, ir esu tos
nuomonės, kad seniūnijoms reikalingas didesnis savarankiškumas.
Nekalbu apie Tauragės rajoną. Kalbu apie visas Lietuvos seniūnijas.
Jei seniūnija neturi laisvės savarankiškai ūkininkauti, tokios seniūnijos
veikla žmonės niekada nebus patenkinti. Kuo daugiau savarankiškumo, tuo geriau ir greičiau sprendžiamos gyventojų problemos.
Tad prieš priimant sprendimą tiesiogiai rinkti seniūnus reikia seniūnijoms suteikti finansinį savarankiškumą, aiškiai nusakyti jų funkcijas. Tiesiogiai išrinktas seniūnas turi būti ir asignavimų valdytojas.
Kitas dalykas, prieš priimant sprendimą dėl tiesioginių seniūnų
rinkimų reikia apsispręsti, ar seniūnas bus politikas, ar tik administratorius. Mano galva, geriau, kad seniūnas būtų administratorius, suprantantis visas sritis.
Kalbėjosi Vytis Kaunas
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Už radviliškiečių teisę

gimdyti Radviliškyje

„Pusę metų moterys galės gimdyti Radviliškyje ir ramiai jaustis
mūsų ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyriuje“, – prieš kelias savaites priimtu tarybos sprendimu pasidžiaugia tiesioginiuose merų rinkimuose išrinktas Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis (nuotr.).
Jis siekia, kad iki metų pabaigos būtų priimtas Vyriausybės sprendimas, kuris padėtų išsaugoti skyrių.
Pritrūko gimdyvių
Praėjusių metų balandžio mėnesį Vyriausybei priėmus sprendimą Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis finansuoti tik tuos
akušerijos-ginekologijos skyrius, kuriuose per metus yra ne mažiau
kaip 300 gimdymų, radviliškietėms atsirado reali grėsmė netekti galimybės gimdyti arčiau namų. 2013 m. Radviliškio ligoninėje
gimdė 264 moterys, o pernai – dešimčia mažiau. Pritrūkus keliasdešimties gimdyvių, Teritorinė ligonių kasa nuo liepos 1 dienos
nutraukia Radviliškio ligoninei Akušerijos-ginekologijos skyriaus
finansavimą. Ligoninė iš savo išteklių nėra pajėgi išlaikyti šį skyrių
ir jame dirbančius medikus.
Radviliškio rajono moterys pagalbos kreipėsi į rajono tarybą ir vadovus. „Tarybos nariai nusprendė pusę metų finansuoti Akušerijos-ginekologijos skyriaus išlaikymą iš rajono biudžeto. Tai rajono biudžetui
gali kainuoti 130–150 tūkst. eurų. Kadangi savivaldybė turi galimybių
taupyti socialinių pašalpų srityje, o sutaupytus pinigus rekomenduojama skirti tik svarbiausioms reikmėms, manau, mes tikslingai būsime
tas lėšas panaudoję“, – pažymi A. Čepononis ir paaiškina, kad šiuo
sprendimu Radviliškio rajono taryba siekia parodyti, kad negalima šitaip drastiškai elgtis su ligoninėmis, gydymo įstaigų struktūra.

Nerišti savivaldai rankų
Seimo narė habilituota biomedicinos daktarė, profesorė Vida
Marija Čigriejienė, sukaupusi ilgametę darbo akušerijos-ginekologijos srityje patirtį, pažymi skyriuje dirbančių specialistų kvalifikacijos
svarbą. Kuo mažiau gimdymų, tuo didesnė grėsmė profesionalumui.
„Nors per Seime vykusią diskusiją dėl Radviliškio ligoninės Akušerijosginekologijos skyriaus likimo buvo pareikšta priekaištų dėl darbuotojų kvalifikacijos, manau, kad tai išsprendžiamas dalykas ir ši paslauga
Radviliškio ligoninėje turi išlikti. Į savivaldybės iniciatyvą reikia atsižvelgti“, – mano radviliškiečių išrinktas Seimo narys Algimantas Salamakinas. „Kadangi Radviliškis yra mano gimtasis miestas, man rūpi jo
išlikimas. Atimdami iš radviliškiečių galimybę gimti savame mieste,
mes silpniname žmonių saitus su šiuo kraštu, – pritaria Seimo narys
Vytautas Juozapaitis. – Kai trūksta vos keliasdešimties gimdymų iki
nustatytos normos, manyčiau, Vyriausybės nutarimą reikia koreguoti. Reikia atsižvelgti į radviliškiečių siūlomą iniciatyvą iš savivaldybės
biudžeto dengti negautas pajamas, atsirandančias dėl mažesnio gimdymų skaičiaus negu nustatyta, ir Vyriausybė šią iniciatyvą turėtų palaikyti. Jei nepalaikys, kokios tada savivaldos funkcijos, kad net savai
įstaigai negali padėti. Buhalterinis kvotų nustatymas prasilenkia su
realybe. Mačiau kelių šimtų Radviliškio moterų pasirašytą kreipimąsi
išsaugoti Akušerijos-ginekologijos skyrių. Jei žmonės nori, kad Radviliškyje šis skyrius būtų, ir yra galimybės jį išsaugoti pasitelkiant savivaldybės lėšas, manau, tam trukdyti tikrai nereikėtų.“ Pasak A. Čepononio, radviliškietės jam tvirtino esančios labai patenkintos Radviliškio
ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyriaus darbu, nes čia dirbantys
medikai yra ne tik tikri savo srities profesionalai, bet ir labai dėmesingi, jautrūs ir taktiški.
Kalbėjosi Barbora Gaudutė

Inicijuos sprendimo pataisą
„Manau, kad valstybės politika sveikatos apsaugos srityje turėtų
keistis. Nėra teisinga uždaryti skyrių, vadovaujantis vien statistika. Reikėtų atsižvelgti ir į geografinę padėtį. Mūsų rajonas nėra prie didelių
sveikatos apsaugos centrų. Reikėtų įvertinti ir teritorijos dydį, atstumus nuo atokiausių rajono kaimų ir miestelių, – svarsto A. Čepononis. – Tame pačiame tarybos posėdyje parengėme rezoliucijas, kurias
išsiuntėme Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijai, Ligonių kasų
administracijai. Mes prašome pakeisti Vyriausybės nutarimą, suteikiant savivaldybei galimybę biudžeto lėšomis padengti skirtumą tarp
nustatytų ir realių gimdymų skaičiaus. Šiuo metu galiojantis Vyriausybės nutarimas to daryti savivaldybėms neleidžia. Be abejo, savivaldybė negali ant savo pečių prisiimti nuolatinio viso skyriaus išlaikymo.“
Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis nusistebi, kad akušerijos-ginekologijos skyrių uždarinėjimas prasilenkia su deklaruojama
politika, kad Lietuvoje reikia išsaugoti jaunimą: „Tokiais sprendimais
kaip tik verčiame jaunus žmones palikti regionus ir persikelti į didmiesčius arba apskritai išvykti iš šalies. Rajono tarybos nariai pasielgė
labai pilietiškai, nes ten, kur yra pavojų, atsiranda ir žmonių netekties
grėsmė.“
Mečislovo Ščepavičiaus pieš.
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