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Pasibaigus rinkimų maratonui

Barbora Gaudutė

prisiekė TRAKŲ merė ir taryba
buvę. Ir Lietuvoje tai pirmas atvejis, kai buvo visiškai panaikinti rinkimų rezultatai. Rinkimų maratonas, manau, išvargino ne tik mus, bet
ir pačius rinkėjus. Atrodo, rinkimai jau turi pasibaigti, bet viskas prasideda iš naujo. Tai buvo tikrai sunkus laikas. Ypač kovo 1 dieną, kai
sužinojome, kad rinkimų rezultatai anuliuojami ir viską tenka pradėti
nuo pradžių. Vėl darbas su rinkėjais, vėl oponentų purvo pylimas. Pati
stengiausi vadovauti savo rinkimų kampanijai, neprasilenkdama su
padorumu, rodydama darbus, kuriuos padarau, bet kai kurie oponentai manė kitaip. Rinkimai yra rinkimai. Buvo visko, ir negaliu sakyti, kad
jie buvo gražūs. Džiaugiuosi, kad nepaisant visko tiek kovo 1 dieną,
tiek dabar gavau didžiausią rinkėjų pasitikėjimą.
Rinkimų istorija, manau, visiems Trakų rajono politikams yra pamoka, įrodanti, kad su rinkimais ir demokratija negalima juokauti. Tikiuosi, kad tai daugiau nepasikartos.

Liepos 9 d. po daugiau kaip pusmetį trukusio rinkimų maratono prisiekė Trakų rajono tarybos nariai, tiesiogiai išrinktai merei
Editai Rudelienei įteiktos regalijos kartu buvo patvirtinimas, kad
rajono savivaldybės veikla bus stabilesnė, negu buvo iki šiol.
Iškilmės prasidėjo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje. Mišias aukojo Trakų bažnyčios klebonas dekanas Jonas Varaneckas ir monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. Naujosios tarybos nariams jie nuoširdžiai linkėjo saliamoniškos išminties
dirbant visuomenei, matyti ir suprasti kiekvieną žmogų, puoselėti
dvasines vertybes.
Po šv. Mišių vyko pirmasis naujai išrinktos tarybos posėdis, kurį
pradėjo Trakų rajono savivaldybės rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė Giedrė Žuromskienė. Vienam tarybos nariui neatvykus į posėdį,
prisiekė 24 tarybos nariai, tarp jų ir merė E. Rudelienė. Jai merės regalijas įteikė ilgametis rajono savivaldybės tarybos narys, buvęs Trakų
rajono savivaldybės meras Vincas Kapočius (kairėje). Tarp gausaus
sveikintojų būrio buvo ir jos tėvai, sesė, vaikai ir vyras – vieni didžiausių pagalbininkų ir įkvėpėjų.
Antroje posėdžio dalyje merės teikimu taryba mero pavaduotoja
paskyrė Mariją Puč, savivaldybės administracijos direktoriumi – Joną
Liesį. Direktoriaus pasiūlymu laikinai eiti direktoriaus pavaduotojo
pareigas pavesta Karolinai Narkevič.
Trakų rajono savivaldybės valdančiąją koaliciją sudaro 7 Lietuvos
liberalų sąjūdžio, 4 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir 2 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovai. Šių trijų partijų
vadovai yra pasirašę ir viešai paskelbę bendros veiklos sutartį. Be jų,
naujojoje taryboje dirbs 6 Socialdemokratų partijos, 3 Darbo partijos, 2 Lietuvos laisvės sąjungos ir vienas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
partijos atstovas.
Apie rinkimus, rajono problemas ir planus kalbamės su Trakų rajono mere E. Rudeliene.
Gerbiama mere, kaip vertinate beveik pusmetį trukusių politinių aistrų maratoną? Tai pamoka, išbandymas, naujos patirtys
ar dar kažkas?
Tai ir pamoka, ir išbandymas, ir nauja patirtis, nes niekada to nėra


Trakų rajonas praėjusią kadenciją buvo tarp vadovų keitimo
rekordininkų. Tiesioginiai mero rinkimai kiek stabilizuoja padėtį,
bet mero veikloje labai svarbus tarybos narių palaikymas. Kaip
sekasi bendradarbiauti su koalicija ir opozicija?
Gal ir nesame visiški vadovų keitimo rekordininkai, Lietuvoje ir
daugiau panašių dalykų buvo, bet praėjusi kadencija buvo ne pirma,
kai buvo keičiami merai. Trakų rajonas per nepriklausomybės laikotarpį turėjo daugiausia merų. Ir tai blogai. Nėra tęstinumo. Tada ir administracijos darbuotojai išvarginti, nes kiekvieną kartą pasikeitus rajono
vadovams nežino, kaip dirbti. Nepatenkinti ir savivaldybės gyventojai,
nes nepakankamai gerai sprendžiamos jų problemos. Tad šios kadencijos privalumas – meras bus pakankamai stabilus ir nebus galima jo
taip lengvai pakeisti, kaip iki šiol, kai pasikeitus daugumai meras būdavo atstatydinamas. Dabar atstatydinti merą gali tik teismas.
Stabilumas sudaro sąlygas darbų tęstinumui, ir galima susiplanuoti darbus ketveriems metams. Koalicija išlieka ta pati, kuri dirba
nuo praėjusių metų rugpjūčio 5 dienos, kai tapau Trakų rajono mere.
Tačiau bendradarbiausiu ir su kitų partijų deleguotais tarybos nariais,
kurie turi konkrečių pasiūlymų, reikalingų rajonui.
Ar numatoma pokyčių savivaldybės administracijos struktūroje, jei taip, kokius pokyčius inicijuosite?
Apie savivaldybės administracijos struktūrą šiandien dar negaliu
konkrečiai kalbėti. Tikiuosi, kad savo nuomonę pasakys administracijos direktorius ir pavaduotojas, nes jie organizuoja administracijos
veiklą ir jiems geriausiai matyti, kokia turi būti struktūra, kad būtų pasiekiama geriausių rezultatų. O aš iš administracijos reikalausiu kompetencijos, kad specialistai gerai išmanytų ir laiku atliktų savo darbą,
nes nuo to priklauso pokyčiai mūsų rajone. Svarbiausia, kad savivaldybės administracijos darbuotojai būtų kompetentingi.
Savivaldybėje esate ne naujokė. Dirbote savivaldybės administracijoje, beveik metus dirbote mere ir gerai pažįstate Trakų
rajoną. Kokios jo stipriosios pusės? Kokios neišnaudotos rajono
galimybės?
Teisingai pastebėjote, kad savivaldoje nesu naujokė. Savivaldybės
administracijoje pradėjau dirbti 2003 metais. Manau, Trakų stiprybė
yra ta, kad esame kurortinė teritorija ir turistų traukos centras. Turime
labai gražią gamtą, daug ežerų. Turime salos ir pusiasalio pilis, Užutrakio dvarą, pramogų parkų, kuriuose galima įdomiai praleisti laisvalaikį.
Yra daug gražių kaimo turizmo sodybų. Gražus paplūdimys. Tai mūsų
turistinės srities stiprybės. Trakų rajone yra susiformavusių nemažai
kultūros renginių tradicijų. Juntame gerą švietimo įstaigų, bendruomenių įtaką rajono gyvenimui. Yra aktyvių jaunimo organizacijų. Kai2015 07 25 Savivaldybių žinios

Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai prieš pirmąjį posėdį buvo susirinkę bendrai maldai Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje
muose steigiasi daugiafunkciai centrai. Rajone nedidelis nedarbas. Tai stipriosios mūsų
rajono pusės. Tačiau mes ne akli ir matome
savo problemas. Dažnai susitinku su rajono
gyventojais, rengiame išvažiuojamuosius
posėdžius ir daugiausia nusiskundimų sulaukiame dėl rajono kelių. Žmonės nori, kad
keliai būtų asfaltuoti. Nori švaresnių gatvių.
Kita problema – didelė šilumos kaina. Trakams trūksta ir didesnio viešbučio, įvairesnių
turizmo paslaugų. Trūksta vietų darželiuose.
Problemų nemažai, bet ieškome galimybių
jas išspręsti.
Kokie artimiausi darbai Jūsų planuose
ir Trakų rajono vizija besibaigiant prasidėjusiai kadencijai?
Artimiausius darbus ir nulemia problemos, kurias išvardijau. Yra rengiami didžiuliai
Trakų aplinkkelio įrengimo ir Lentvario geležinkelio pervažos sutvarkymo (planuojame
statyti tunelį) projektai. Artimiausiu metu
Trakuose turėtų būti sutvarkytos Vilniaus,
Gedimino ir Aukštadvario gatvės. Pritraukdami investuotojus rengiamės rekonstruoti
autobusų stotį. Laukia viešųjų pastatų atnaujinimas. Ieškosime galimybių spręsti vaikų
darželio problemas.
Lentvaryje įrengiame paplūdimį. Tikiuosi, kad pavyks atnaujinti buvusio kino teatro
pastatą, kuriame įsikurs kultūros rūmai, jaunimo organizacijos. Projektas jau parengtas ir
2016 m. tikriausiai bus pradėtas įgyvendinti.
Daugelį darbų atliksime pasinaudodami
ES parama, bet ieškosime ir privačių investuotojų. Tikiuosi, per viešąją ir privačią partnerystę kai kurias problemas išspręsime kartu su
verslininkais.
Kadencijos pabaigoje norėčiau, kad Trakai
būtų jau nebe kurortinė teritorija, o kurortas
su visapusiškai išplėtota turizmo paslaugų
infrastruktūra, kuri pritrauktų turistų, svečių
ištisus metus.
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Dirbdama mere tuo laiku, kai taryba labai lengvai galėjo ir atstatydinti, kokias savyje pastebėjote savybes, reikalingas šiam darbui?
Manau, pasitikėjimas savimi ir tarybos nariais, su kuriais dirbu. Kai tiki savo komanda ir
žinai, kad jie tau neatsuks nugaros, gali drąsiai dirbti.
Kaip sureagavo šeima, kai sutikote būti mere praėjusioje kadencijoje ir nusprendėte
dalyvauti tiesioginiuose rinkimuose?
Išties mero pareigos – tai iš šeimos atimtas laikas. Tačiau aš visada buvau aktyvi, daug kur
dalyvaudavau dirbdama su jaunimu, tad šeima ir anksčiau nebuvo per daug lepinama mano
dėmesiu. Žinoma, dabar vaikai jau paaugliai ir jiems reikia daugiau rūpesčio. Be to, mero
pareigos ir vaikams kelia kitus reikalavimus, todėl dažnai kalbamės, tariamės. Esu dėkinga, kad
šeima mane palaiko. Ji didžiulis mano ramstis.
Ką norėtumėte pasakyti, ko nepaklausiau?
Dėkoju rajono gyventojams už pasitikėjimą ir pažadu sąžiningai vykdyti savo pareigas,
dirbti Trakų rajono labui.
Neatsiejama Trakų rajono kultūros ir istorijos dalis – karaimai



575-metį švenčiantys

Anykščiai žengia į permainas
Į Anykščių rajoną atvykote su tėvais iš tremties ankstyvoje vaikystėje. Kokių tikslų vedamas apsisprendėte siekti mero
pareigų ir kokiu indėliu ketinate prisidėti prie šio krašto vystymo?
Nemoku dirbti puse jėgų. Prie Anykščių vystymo ketinu prisidėti visais įmanomais būdais. Sieksiu kurti tokius Anykščius, kad juose
būtų gera gyventi, kad jauni žmonės grįžtų, kurtųsi darbo vietos, kad
būtų plėtojama infrastruktūra, įgyvendinami reikšmingi projektai, tinkamai naudojamos ES paramos lėšos. Svarbu, kad po ketverių darbo
metų atsigręžčiau atgal ir galėčiau pasakyti – taip, buvo verta siekti šių
pareigų, nes dabar gyvename geriau. Kai ką nors pasieki gyvenime,
norisi tai padaryti kaip tik gimtajame krašte.

„Manau, kad tie darbuotojai, kurie savo darbą atliko ir atlieka
atsakingai ir sąžiningai, tikrai ramiai miega. Sunerimę gali būti tie, kurie
savo pareigų tinkamai neatlieka. O tokių tikrai yra“, – įsikalbėjus apie
savivaldybės administracijos reformą sakė rajono meras Kęstutis Tubis
Liepos 24–26 dienomis Anykščiai švenčia miesto 575 metų jubiliejų. Šventinėmis dienomis anykštėnus ir miesto svečius džiugina
kultūros ir sporto renginiai, nakties kinas, valčių festivalis Šventosios upėje, gatvės šokiai, improvizuoti bendri miestelėnų pusryčiai
ir kitos pramogos. Sekmadienį, po Šv. Onos atlaidų Šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčioje, šventę užbaigs prie Kultūros centro
vyksiantis pakermošys su folkloro ansambliu ,,Mindrė“ ir grupe
,,Jonis“.
Anykščiai – nuostabus kampelis Rytų Lietuvoje, kuris daugelį
žavi savo nuostabiu kraštovaizdžiu, prasminga istorija, kultūros
paveldu ir iškiliomis asmenybėmis. Minint miesto gimtadienį garbės piliečio vardas suteiktas iš Anykščių rajono kilusiam poetui, prozininkui, žurnalistui, vertėjui Antanui Drilingai. Garbės piliečių vardai
ankstesniais metais suteikti Antanui Tylai, Mildai Telksnytei, Vygandui
Račkaičiui, Primai Petrylienei, Evgenijai Baltrūnienei, Algirdui Antanui
Avižieniui, Stanislovui Krumpliauskui, Alvydui Bitinui.
Prieš šventę „Savivaldybių žinios“ kalbina rajono merą Kęstutį Tubį.

Prieš šventę vyko 5-asis rajono tarybos posėdis. Suprantama,
pagal reglamentą svarbūs visi klausimai, bet tikriausiai yra ir tokių, kurie itin aktualūs rajono plėtrai? Kokie jie ir kuo svarbūs?
Kokios metų prognozės, pasižiūrėjus į Anykščių rajono savivaldybės biudžetą?
Visi tarybos sprendimai reikalingi. Kai kurie sprendimai smulkmeniški, bet ir juos reikia priimti. Sakyčiau, kad esminis apsisprendimas
buvo dėl ateinančios ES fondų paramos lėšų strateginių panaudojimo
galimybių. Planuojame, kad kompleksiškai tvarkysime mikrorajonus,
darželį, progimnaziją. Skatinsime socialinio verslo plėtrą, bus kuriama
infrastruktūra bendruomenių socialinio verslo vystymui. Toliau plėtosime dviračių takus. Taip pat ketiname sutvarkyti ant Šventosios kranto esantį Okuličiūtės dvarelį. Ir tai dar ne viskas. Svarbiausia tai, kad
ateinančiais metais planuojame kompleksinę miesto plėtrą.
Darbotvarkėje pastebėjau klausimą dėl stipendijų skyrimo
Anykščių rajono sportininkams. Tai tradicija ar naujovė? Kuo vadovaujantis skiriama stipendija ir kiek tų stipendininkų jau turite?
Taip, šiais metais bus skiriamos stipendijos sportininkams. Giedriui
Titeniui, kuris rengiasi dalyvauti olimpinėse žaidynėse, ir besirengiantiems varžytis pasaulio čempionatuose Arnui Šidiškiui ir Gintarei Bražaitei. Kol kas esame gavę šių trijų sportininkų paraiškas. Stipendijos
skiriamos pasiruošimui būsimoms varžyboms. Taryba yra patvirtinusi
tvarką, kuria vadovaujantis ir skiriamos stipendijos. Šiais metais jos
skiriamos pirmą kartą. Iki šiol savivaldybėje tokios praktikos nebuvo.
Manau, kad tai puiki naujovė, turinti tapti tradicija. Man, suprantančiam sporto naudą, tikrai aišku, kad sportui pinigų neturime gailėti.

Prie paminklo Dariui ir Girėnui

Gerbiamas mere, Anykščiai švenčia 575-ąsias metines, kuo
Jums svarbus šis kraštas?
Tėviškė negali būti nesvarbi. Džiaugiuosi, kad mano tėviškė gražiausioje Lietuvos vietoje – Anykštijoje. Mano tėvai ir protėviai, kiek
žinau, čia gyveno nuo XVII amžiaus.
Šiuo metu esu miesto šeimininkas. Man rūpi miesto ateitis, svarbu, kuo ir kaip gyvena žmonės. Tikiu, kad dirbdamas anykštėnų labui
nuveiksiu daug prasmingų darbų. Taip pat šis kraštas turi didžią istorinę praeitį, itin gražų kraštovaizdį. Šį palikimą reikia saugoti, puoselėti,
skatinti meilę savo kraštui, jaunimui, vaikams.


2015 07 25 Savivaldybių žinios

Kokius darbus apskritai pavyko nuveikti per pirmuosius darbo mero pareigose mėnesius ir kokie artimiausi darbai
laukia?
Keičiame, mūsų manymu, ydingą buvusią
praktiką, kai vienuose skyriuose buvo 2 ar 4
darbuotojai (įskaitant vedėjus), atliekantys
vos kelias funkcijas, o kituose skyriuose – darbuotojai su begale funkcijų. Artimiausi darbai
– sudėlioti administracijos darbą, paskirstant
funkcijas pagal patvirtintą naująją struktūrą.
Mes aiškiai pasakėme: reformos tikslas – ne
atsikratymas žmonėmis, bet darbo efektyvinimas ir funkcijų išgryninimas. Šiuo sprendimu sutaupome kelis laisvus etatus ir visiems
esamiems darbuotojams pasiūlome darbo
vietą administracijoje. Suprantama, mažėjant
skyrių skaičiui visiems vedėjų postų negalime pasiūlyti. Siekiame nuraminti per rinkimų
karštinę kilusias aistras ir mobilizuoti kuo platesnį ratą žmonių, dirbančių vardan Anykščių.
Mūsų komanda per rinkimus deklaravo: kritika – ne priežastis pulti į isteriją, o pagalba siekiant tikslų. To ir laikomės. Reikia pasidžiaugti,
kad Anykščiuose meilė savo kraštui svarbiau
nei politikavimo ambicijos. Kitame etape
svarbu peržiūrėti savivaldybės įmonių veiklą.
Svarbu siekti geriausių jų darbo rezultatų.
Stengsimės biudžeto lėšas naudoti racionaliai, pagrįstai. Taip pat laukia daug darbų
rengiant projektinę dokumentaciją, kad gerai
pasiruoštume kompleksinei miesto plėtrai. Aš
pats asmeniškai nemažai laiko skiriu bendravimui su galimais investuotojais. Būtina, kad
Anykščiuose plėstųsi verslas ir būtų kuriamos
darbo vietos.

Anykščius garsina Arklio muziejus
Tiesiogiai išrinkto mero sėkmė vis dėlto labai priklauso nuo tarybos narių. Kaip pavyksta suderinti darbą su opozicija?
Kol kas visi klausimai buvo sprendžiami gana sklandžiai. Didžioji dalis klausimų iki šiol
turėjo ir opozicijos palaikymą. Kitais nebūtinai turime sutarti, pakanka lemiančių daugumos
balsų.
Esate žmogus, į politiką atėjęs iš jėgos struktūrų. Šios patirties pliusai ir minusai politinėje veikloje, ypač dirbant rajono meru?
Vadybiniai gebėjimai ir darbas su žmonėmis, strateginis mąstymas ir matymas, greitas esmės suvokimas reikalingas visiems vadovams. Nuo 2008 m. spalio 3 d. baigiau tarnybą, dirbau
verslo sektoriuje – didelėje valstybės įmonėje užsienio bendrovėje, konsultavau verslą užsienyje, tai kompensavo ir praplėtė matymo lauką.
Galbūt norėtumėte pasakyti ką svarbaus, apie ką nepaklausiau?
Anykščiai – geriausia vieta gyventi ir kurti. Gamtos reklamuoti net nereikia, o žmonių iniciatyvumas, naujovių siekimas, patriotizmas yra toks, kad užtenka bent trumpam aplankyti
mūsų kraštą, ir tai kiekvienas gali pastebėti... Tačiau į Anykščių kraštą svečiams aš patariu atvykti kelioms dienoms, nes per pusdienį ir viršijant greitį neįmanoma spėti pamatyti net šeštadalio
to, ką verta mūsų krašte išvysti ir pajausti.
Šventės Šventosios pakrantėje akimirkos
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Kalbėjosi Barbora Gaudutė



iš seniūnijų gyvenimo

Iš viršaus nuleistos gražios idėjos ne visada pasiteisina
Barbora Gaudutė
„Tai Marijampolės apskrities centras, – išgirdęs klausimą, kuo
ypatinga Pilviškių seniūnija (Vilkaviškio r.), ilgai nesvarstydamas pareiškia seniūnas, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas Vytautas Judickas (antras iš kairės). – Ir dar – seniūnija garsėja
įžymiais žmonėmis, turime nemažai turistams įdomių vietų.“
Didžiausia problema – nedarbas
„Seniūnijoje turime kelias įmones. Yra „Kauno grūdų“ filialas, Pilviškių
hidroelektrinė, viena įmonė iš pjuvenų ir šiaudų daro briketus, bet nedarbas seniūnijoje gana didelis, – pažymi seniūnas. – Žinoma, yra ir kita šio
reiškinio pusė: didžioji darbo neturinčių seniūnijos gyventojų dalis ir nenori dirbti. Ir tai visos Lietuvos bėda. Labai jau atpratinome žmones nuo
darbo. Reikia, kad žmonės ne pašalpos lauktų, bet dirbtų.“
Seniūno manymu, mūsų šalyje per mažai dėmesio skiriama dirbančiam ir visus mokesčius susimokančiam žmogui. Jis tiesiog nepastebimas,
ir net nepamąstoma, kaip jis jaučiasi, kai jo sumokėti mokesčiai išdalijami
kitiems, kurie neretai gautus pinigus prageria. Gerai pažindamas seniūnijos gyvenimą, V. Judickas daug vilčių nededa į verslumo skatinimą per
bendruomenes. „Mėgstame iš užsienio pasigauti gražias idėjas, bet nuleistos iš viršaus jos dažniausiai nepasiteisina“, – užsiminus apie socialinių
paslaugų centrų kūrimą seniūnijoje svarsto seniūnas.
Bendruomenių projektai
Pilviškių seniūnijoje veikia penkios bendruomenės. „Daugiausia
bendruomenės įgyvendina projektus, susijusius su bendruomenių
namų įrengimu, kultūros renginiais. Seniūnijoje įgyvendinami ir kiti projektai. Baigiame pastatyti naują tiltą per Šešupę. Laukiame, kol prasidės
antrasis vandentvarkos projektų etapas. Turime nemažai planų, ir tikiuosi,
juos įgyvendinsime, – sako seniūnas. – Malonu, kad seniūnijoje susiklostė
geros bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijos tarp seniūnijos bendruomenių ir seniūnaičių. Seniūnijoje turime devynias seniūnaitijas.“
Seniūnų klubas – už stipresnę savivaldą
Marijampolės apskrities seniūnai susibūrę į seniūnų klubą. Viceprezidento teigimu, klubas skirtas įvairiapusiam seniūnų bendravimui ir
bendradarbiavimui. Kartu rengia išvykas, pasveikina vienas kitą sulaukus jubiliejų ir, žinoma, dalijasi patirtimi, aptaria seniūnijų problemas.
Klubas jungia 45 seniūnus. Jų vadovaujamų seniūnijų savarankiškumas
gana skirtingas. Pasak V. Judicko, iki rinkimų didžiausią savarankiškumą
turėjo Šakių rajono seniūnijos, bet nežinia, kokius sprendimus priims
naujoji taryba. Nemažai savarankiškumo turi Marijampolės savivaldybės
seniūnijos. „Pirmiausia turi būti valstybės mastu priimti sprendimai, kurie
suvienodintų seniūnijų padėtį, – mano Pilviškių seniūnas V. Judickas. – Ir
savivaldai reikalingos didesnės teisės, nes kartais lieka tik savivaldos pavadinimas. Reikia keisti savivaldos sampratą nuo aukščiausio iki žemiausio valdžios lygmens, nes labai dažnai ji sutapatinama su ne taip seniai
buvusiais vykdomaisiais komitetais. Jei savivaldybės turėtų daugiau sa-

varankiškumo, manau, kad jos atitinkamai daugiau savarankiškumo nuleistų į žemesniąsias grandis.“
V. Judicko manymu, savivalda sustiprėtų, jei seniūnijos būtų pripažintos žemiausia savivaldos pakopa. Tada seniūnijos turėtų atskirą biudžetą,
joms būtų perduotos funkcijos, pasiteisintų ir seniūnų tiesioginiai rinkimai. „Jei seniūnas bus renkamas be seniūnijų savarankiškumo, būtų savotiškas žmonių apgavimas. Gerai, jei seniūnas sutaria su savivaldybe, o jei
ne?.. Tada žmonių išrinktas seniūnas nieko negalėtų padaryti“, – pabrėžia
V. Judickas.
Ir dabar, pasak seniūno, bene daugiausia priekaištų tenka išklausyti
dėl darbų, nepriklausančių nuo seniūno gerų norų. Žmogui gi nesvarbu,
kam priklauso kelias, kiti dalykai. Esama padėtis jo netenkina – kaltas seniūnas. „Pasidžiaugti ne tiek daug žmonių ateina į seniūniją. Dažniausiai
– vedami rūpesčių, – kalba seniūnas. – Į seniūniją žmones atveja konfliktai
su kaimynais. Stengiamės padėti vienišiems vyresnio amžiaus seniūnijos
gyventojams, bet čia yra grėsmė, kad pagalbos nušienauti žolę, padaryti
kitus darbus gali pradėti reikalauti ir galintys susitvarkyti. Kiekvienas nori,
kad kitas daugiau padarytų.“
Pilviškių seniūnijoje gimė XX a. pradžios lietuvių tautinio atgimimo ideologas, varpininkų sąjūdžio iniciatorius ir puoselėtojas
rašytojas Vincas Pietaris, „Tautiškos giesmės“ kūrėjas, rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, vienas lietuvių dramaturgijos pradininkų
Vincas Kudirka, rašytojas Antanas Kriščiukaitis-Aišbė, knygnešys
Juozas Rimša, dailininkas skulptorius Petras Rimša ir kiti.
Lankytini objektai – V. Kudirkos gimtinėje esanti autentiška 1867
m. statyta klėtelė, Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia, Mažučių šaltinėlis,
Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, P. Rimšos
tėviškė, Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia, atstatyta 1997 m.
Tarp Šešupės ir Rausės upių dunkso Piliūnų piliakalnis.
Pernai buvo pristatytas filmas „Trispalvis“, kuriame prie apibendrinto Lietuvos partizano portreto kūrimo autentišku liudijimu prisidėjo Pilviškių krašte partizanavęs Antanas Kasperavičius-Ąžuolas.

„Aukso paukščių rojus“ – Bajoruose
Nijolė Čirūnienė
Norime pasidžiaugti Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūne Dalia Januliene, kuri
visada supranta žmonių rūpesčius. Pirmą kartą Bajorų kultūros centras organizavo respublikinę lėlių teatrų šventę-sąskrydį „Aukso paukščių rojus“, į kurią buvo pakviesti respublikinius apdovanojimus pelnę kolektyvai iš Ukmergės, Jonavos, Rokiškio, Šiaulių,
Molėtų rajonų.
O šeimininkams – Bajorų lėlių teatrui „ČIZ“ šie metai jubiliejiniai. Sukanka 15 metų.
„Būti šalia savo darbuotojų – geriausias būdas juos suprasti“, – sveikindama „ČIZ“ teatrą
sakė seniūnė (kairėje).
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