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Rugsėjo 3 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip pažymėjo ministrė Algimanta Pabedinskienė, pirmą kartą pasitarti pasikvietė naujai išrinktus merus. „Sprendžiant bet
kokį klausimą reikalingi partneriai“, – sakė ministrė. Susitikimo darbotvarkėje – globos įstaigų pertvarka ir pabėgėlių problemos. Renginys organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija.
Partnerystė su klaustukais
Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovei Irenai Segalovičienei pristačius institucinės globos pertvarką, kuriai per 2014–2020 metus numatyta 77,41 mln. eurų, pasipylė
klausimai. Merus domino, ar Lietuvoje kuriamas institucinės globos pertvarkymo modelis skirtas
tik Lietuvai, ar jau išbandytas ir kitose šalyse. Ir nors pranešėja patikino, kad jis pritaikytas Lietuvai,
merų susirūpinimas dėl šios pertvarkos nesumažėjo. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas teiravosi, ar pertvarkoje yra galimybė išlikti ir valstybinei globos institucijai, nes sutrikusio vystymosi kūdikių namuose yra vaikų, kurių priežiūra namų sąlygomis neįmanoma, nes tam reikalinga ir speciali
aparatūra, ir speciali slauga. Kitas Šiaulių merui rūpimas klausimas – kuo vadovaujantis sudarytas
pertvarkomų globos įstaigų sąrašas, nes, pasak mero, Šiaulių sutrikusio vystymosi kūdikių namai
jau dabar vykdo svarbiausią pertvarkos tikslą – jie visus vaikus sugrąžina į šeimą. Palaikydamas Šiaulių miesto merą, Šakių rajono vicemeras Edgaras Pilypaitis klausė, kaip bus, jei šeimynoje apgyvendintą vaiką reikės guldyti į ligoninę, o ligoninė be lydinčio asmens jo nepriima.
Panevėžio miesto vicemeras Petras Luomanas perdavė savivaldybės susirūpinimą, kaip globos
namuose apgyvendinti 12 rizikos šeimose augančių vaikų. Vicemeras suabejojo, ar globos namų
pertvarkoje nėra kiek dirbtinumo. Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius (nuotr. viršuje) teiravosi, kas laukia Pabradės vaikų globos namų, čia gyvenančių vaikų, darbuotojų, pastatų. Ministrė A.
Pabedinskienė merą patikino, kad Pabradės vaikų globos namai pertvarkomi pagal Marijampolės
„Putino“ vaikų globos namų reorganizavimo pavyzdį. Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas
pasidomėjo, ar sutrikusio intelekto žmonių globos namų nereikėtų pertvarkyti į viešąją įstaigą ir
perimti savivaldybei. Nors meras jau kitą dieną ketino rengti tam reikalingus sprendimus, pasirodo,
teks palūkėti. Ministerija dar teberengia tam reikalingus teisės aktus.

Šiaulių meras A. Visockas klausimų socialinės apsaugos ir darbo ministrei
A. Pabedinskienei turėjo ir pasibaigus posėdžiui
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Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas pažymėjo, kad ministerija, kalbėdama apie
institucinės globos pertvarką, kalba apie formą
užmiršdama turinį. „Nuo to, kad globos namus
iš didelių pastatų perkelsime į mažus, turinys
nesikeis“, – sakė V. Mitrofanovas ir pažymėjo,
kad esama sistema socialinius darbuotojus pavertė kontrolieriais, kam duoti pašalpą ir kam jos
neduoti. Meras mano, kad Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijai, užuot nurodinėjant būtiną
darbuotojų skaičių globos namuose, reikėtų
skatinti savanorystę. „Galbūt savanoriaujančiam jaunimui reikėtų sudaryti sąlygas nemokamai studijuoti socialinius mokslus, nepaisant,
kokiais pažymiais jie yra baigę mokyklą“, – siūlė
Akmenės rajono meras.
Keblioje padėtyje atsidūrusiai Kazlų Rūdos savivaldybei nėra kam padėti; pasinaudojus ES parama penkerius metus negalima
keisti veiklos. Liko tik paguodžianti ministrės
A. Pabedinskienės frazė: o ką daryti su darbo
biržų, „Sodros“ pastatais, pristatytais pasinaudojant ES parama?
Skirtingi imigrantų skaičiai
Kitas pasitarimo klausimas – imigrantai.
Ir ne tik 325 pabėgėliai, kurių skaičių ketinama didinti ir kurie jau kitų metų pirmame
ketvirtyje pasieks Lietuvą, bet ir imigrantai iš
Ukrainos. Ministerija prašė savivaldybių pateikti informaciją, kuri padėtų pabėgėliams
susirasti būstą ir darbą. Ministerijos atstovai
tvirtino, kad Lietuvoje jau apsigyveno viena
pabėgėlių šeima iš Ukrainos, o po kelių dienų atvyksianti dar viena. Akmenės rajono
meras tokia statistika labai suabejojo: vien
Akmenėje gyvena apie pusšimtis iš Ukrainos
persikėlusių šeimų. Tarp jų – rajonui reikalingi specialistai, todėl, mero manymu, reikėtų
supaprastinti jų įsidarbinimo ar savo verslo
kūrimo galimybes.
Kiek kitokią nuomonę apie pabėgėlius
pasakė Biržų rajono meras Valdemaras Valkiūnas. Jo manymu, pabėgėliai – grėsmė
valstybės saugumui.
Diskusiją dėl pabėgėlių nutraukė Visagino
savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, pareiškusi, kad Visaginas priims visus pabėgėlius. Ir
pasibaigus posėdžiui paaiškino, kad šioje savivaldybėje gyvenamąjį plotą yra įsigijusi ne
viena dešimtis ukrainiečių, baltarusių, netgi
šrilankiečiai. „Kviečiame ministerijos darbuotojus atvažiuoti į Visaginą, Ignalinos rajoną ir
pasižiūrėti, kaip mes sprendžiame pabėgėlių
problemą“, – atsisveikinant „Savivaldybių žinias“ pakvietė Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis.



Vytautas Kanevičius:

BARBORA GAUDUTĖ

neišnaudota Kazlų Rūdos galimybė – turizmas
Savivaldybė unikali savo gamta, giriomis. Jei Dievulis būtų mums padovanojęs didesnį vandens telkinį,
Kazlų Rūda nesiskirtų nuo Birštono ar Druskininkų. Bet
nepadovanojo...
Turite unikalų objektą – virvių parką. Kuo jis svarbus
Kazlų Rūdai?
Virvių parkas „Stihl“ ypatingas tuo, kad yra vienintelis tokio tipo pramoginis objektas, įrengtas savivaldybės
ir ES lėšomis. Parkas tapo traukos centru ne tik mūsų, bet
ir aplinkinių savivaldybių žmonėms. Ateityje planuojame pramogų spektrą plėsti, įrengti dažasvydį, dviračių
nuomą ir t. t.

Kazlų Rūdos meras V. Kanevičius su socialinės apsaugos ir darbo ministre
A. Pabedinskiene
Praėjusį savaitgalį Kazlų Rūdoje šurmuliavo „Rugsėjo fiesta 2015“, skirta savivaldybės 15 metų sukakčiai. Posėdyje dalyvavo visų penkių šaukimų tarybos nariai, svečiai,
administracijos darbuotojai. Savo vizitu signatarus pagerbė ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Posėdyje Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius prisiminė savivaldybės įkūrimo istoriją ir apžvelgė svarbiausius savivaldybės politinius įvykius, vykusius
per pastaruosius 15 metų.
„Norėčiau iš visos širdies pasveikinti Kazlų Rūdos savivaldybės 15-mečio proga visų
kadencijų tarybų narius, administracijos, švietimo, biudžetinių įstaigų, savivaldybės
įmonių darbuotojus ir padėkoti už pasiaukojamą darbą Kazlų Rūdos savivaldybės žmonių labui, – iškilmingame tarybos posėdyje kalbėjo Kazlų Rūdos meras V. Kanevičius.
– Tikiuosi, kad šiuo nelengvu savivaldybei laikotarpiu išliksime tvirti ir nepaisydami sunkumų deramai atliksime pavestas mums pareigas.“
Per 15 savivaldybės gyvavimo metų Kazlų Rūdos savivaldybės vairą savo rankose
turėjo net šeši merai.
Buvo prisiminti ir patys iškiliausi žmonės, kurie už savo darbus yra apdovanoti Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardu. Posėdyje kalbėjo kun. Ignas Plioraitis, šį
garbingiausią savivaldybės apdovanojimą pelnęs prieš kelerius metus.
Oficialiai atidarant „Rugsėjo fiestą 2015“ meras pasveikino šiais metais Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardą pelniusį Algimantą Bronislovą Lelešių.
Buvo pagerbti ir puikių rezultatų pasiekę savivaldybės sportininkai, ypač Specialiosios olimpiados pasaulio žaidynių čempionas Rimvydas Kriauzlys. Šią vasarą vykusiose
žaidynėse Los Andžele šis Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokinys iškovojo du aukso medalius.
Kuo ypatinga Kazlų Rūda, kokie naujosios tarybos nuveikti darbai ir kokie tikslai,
kalbamės su Kazlų Rūdos savivaldybės meru VYTAUTU KANEVIČIUMI.

Kokias savivaldybės vystymosi kryptis matote ir kokios galimybės?
Savivaldybė, mano manymu, galėtų plėtoti turizmą.
Sovietmečiu mūsų miškuose buvo įrengti stambūs kariniai objektai – poligonas, aerodromas, požemiai, vadavietė. Tinkamai juos sutvarkius galima būtų paversti
turistų lankoma vieta, ypač atvykstantiems iš Vakarų.
Beje, buvusio karinio aerodromo vietoje jau planuojama įrengti automobilių F-2 lenktynių trasą, tada turistų
srautai būtų didžiuliai.
Kokius tikslus siekiate įgyvendinti šioje kadencijoje?
Šioje kadencijoje daugiausia dėmesio skirsime
miesto infrastruktūros bei kultūros ir sporto objektų
sutvarkymui. Planuojame rekonstruoti Kultūros centrą,
šalia Sporto centro pastatyti plaukimo baseiną. Savo eilės laukia ir miesto centras bei naujasis sporto aikštynas.
Žinoma, jei pavyktų gauti ES finansavimą.
Kokią įtaką šių tikslų įgyvendinimui turi naujoji taryba? Kokie koalicijos ir opozicijos santykiai?
Savivaldybės taryba yra pagrindinis idėjų generatorius, įpareigojantis administraciją tas idėjas įgyvendinti. Džiugu, kad pagrindiniais strateginiais klausimais
valdantieji randa bendrą kalbą su opozicija, nėra tuščio
politikavimo vardan politikavimo.
Sveikina Prienų rajono meras Alvydas
Vaicekauskas (kairėje)

Savivaldybės meru dirbate nuo 2009 metų, tad gerai spėjote pažinti savivaldybę.
Kokios Kazlų Rūdos savivaldybės stipriosios ir silpnosios pusės?
Kazlų Rūda yra stambus geležinkelio mazgas. Dėl geležinkelio sovietmečiu
mieste buvo pastatyta nemažai stambių pramonės įmonių, nė viena jų nebankrutavo, sėkmingai dirba ir dabar. Taigi viena stipriųjų pusių yra savivaldybės geografinė
padėtis, nulėmusi ir miesto plėtrą.
Savivaldybės teritorija yra viena miškingiausių šalyje – miškai užima 65 proc.
savivaldybės ploto. Tačiau kita žemė yra nederlinga, todėl žemės ūkis čia neklesti.
Tai silpnoji pusė.
Stipriausia pusė, be abejonės, yra darbštūs, nuostabūs žmonės, kuriantys viską,
ką šiandien turime. Tačiau gyventojų, beje, kaip ir visoje šalyje, mažėja – tai dar viena
mūsų savivaldybės silpnoji pusė.
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Kuo skiriasi darbas su koalicija ir opozicija, palyginti su tomis kadencijomis, kai į mero pareigas skirdavo tarybos nariai ir kai esate
tiesiogiai išrinktas per pirmąjį rinkimų turą?
Šioje kadencijoje tiesiogiai išrinkto mero pozicijos yra stipresnės.
Nebėra gąsdinimų nuversti, jei neįtiksi vienai ar kitai politinei grupei.
Todėl ir darbas tapo konstruktyvesnis.
Kokius darbus pavyko įgyvendinti per pirmuosius veiklos mėnesius?
Šią kadenciją pavyko nukreipti tarybą kryptingam darbui, suformuoti komitetus, komisijas. Daug jėgų ir energijos skiriama miesto
šilumos ūkio valdymo formos pakeitimui. Tikimės ūkį perimti iš operatoriaus ir perduoti savivaldybės įmonei.
Taip pat rengiame projektus 2014–2020 metų ES finansavimo laikotarpio lėšoms įsisavinti.
Turite nemenką vadovavimo savivaldybei patirtį. Kaip vertinate regioninę politiką ir kokių permainų laukiate?
Regioninė politika, mano manymu, yra taisytina. Gal aš klystu,
bet, manau, be reikalo buvo atsisakyta apskričių administracijos.
Nauda abejotina, o sąmyšio padaryta daug. Lyg ir yra apskritys,
lyg ir ne. Netgi Briuselyje, Regionų komitete, į kurį esu deleguotas,

Šventėje apsilankė ir krašto apsaugos ministras J. Olekas (dešinėje)
ir buvęs meras Valdas Kazlas
traktuoja, kad mūsų šalyje nėra regionų, visa Lietuva yra vienas
regionas.
Abejotina ir ES lėšų skirstymo politika regionų lygmeniu. Iš 60 savivaldybių dauguma pripažintos integruotomis teritorijomis, o šešios
– nepripažintos, tarp jų ir mūsų savivaldybė. Tai reiškia, kad dėl valdininkų užgaidų šios savivaldybės gali pretenduoti į kur kas mažesnę
ES paramos dalį. Norėtųsi, kad šiais klausimais svaresnį žodį tartų ir
sprendimus priimtų apskričių regiono plėtros tarybos.

Tūbinėse atidengtas Vytauto Didžiojo paminklas
Rima Norvilienė

Tūbinių kaime vyko dviguba šventė:
Kryžiaus išaukštinimo atlaidai ir Vytauto
Didžiojo paminklo atidengimo ceremonija.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Tūbinių Dievo
Apvaizdos bažnyčioje, o baigėsi grupės „Jonis“ koncertu.

Vytauto Didžiojo mirties 500 metų jubiliejui skirtas paminklas Tūbinių kaime buvo pastatytas
1930 m., o apie 1964 m. sunaikintas. Netoli tos vietos yra išlikęs tuo laikotarpiu sodintas ąžuolas.
Amžininkų liudijimais, betoninis paminklas buvo tradicinės trikampio formos, jo viršūnę puošė geležinis kryžius – saulutė. Šį kryžių rado vietos gyventojas ir jį išsaugojo iki šių dienų.
Paminklas yra svarbus istoriniu požiūriu. Jis žymi LDK sukūrimą, kovas už nepriklausomą Lietuvą, valstybės atkūrimo etapus – 1918 m. ir 1990 m. Svarbus ir pats Tūbinių miestelis. Jo istorija
neatsiejama nuo 1830–1831 m. sukilimo įvykių Žemaitijoje.
Šiuolaikinių formų paminklas, atspindintis šiam laikotarpiui aktualią laisvos valstybės esmę ir
svarbą ateities kartoms, pastatytas prie Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios. Ši vieta yra strategiškai
patogi Tūbinių kaimo bendruomenei, gerai pasiekiama tiek atvykstantiems automagistrale Kaunas–Klaipėda, tiek rajoniniu keliu Šilalė–Kaltinėnai.
Paminklo atstatymo iniciatorius – tūbiniškis Benjaminas Bendikas. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo Tūbinių kaimo bendruomenė, buvę ir esami kaimo gyventojai, kurie savo aukomis
parėmė paminklo atstatymą. Finansinę paramą skyrė ir Žemės ūkio ministerija, Šilalės rajono savivaldybė, kiti rėmėjai.
Vytauto Didžiojo paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Valdemaras Jasevičius, administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis, kiti svečiai.
Paminklą atidengė meras J. Gudauskas, paminklo atstatymo iniciatorius B. Bendikas ir tūbiniškė Zita
Katauskienė. Pastarosios šeima tris dešimtmečius saugojo Vytauto Didžiojo paminklo dalį – saulutę,
kuri perduota Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus direktorei Sonetai Būdvytienei.
Atkurtą Vytauto Didžiojo paminklą pašventino Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios ir Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas kanauninkas Algis Genutis.
Ceremonijos metu už nuoširdžią pagalbą atkuriant Vytauto Didžiojo paminklą, siekį išsaugoti
ir įprasminti istorinę atmintį, atsidavimą ir meilę gimtajam kraštui meras Jonas Gudauskas padėkos
raštus įteikė Tūbinių seniūnaitijos seniūnaičiui Vladui Montrimui ir Katauskų šeimai, o už paminklo
projekto parengimą – architektui Antanui Plaipai.
Paminklo atstatymo iniciatoriui B. Bendikui ir prie atstatymo darbų daug prisidėjusiai kultūros
paveldo apsaugos vyr. specialistei Jurgitai Viršilienei savivaldybės vadovas įteikė kultūros ministro
Šarūno Biručio padėkos raštus.
Paminklo atidengimo ceremonijos pabaigoje pasodintas ąžuoliukas.

Kviečiame vykti į tarptautines parodas: • Paroda Expo MILANO 2015 planetos išsaugojimas, energija gyvenimui Milanas, Italija iki
2015-10-31 • Tarptautinė atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos vartojimo paroda RENEXPO atsinaujinantys energijos ištekliai ir energijos vartojimo efektyvumas Varšuva, Lenkija 2015-09-22 - 2015-09-24 • Paroda BIOTECHNICA - Hanoveris biotechnologijos Hanoveris, Vokietija 2015-10-06 - 2015-10-08 • Paroda ANUGA - Kelnas maisto pramonė Kelnas, Vokietija 2015-10-10 - 2015-10-14 • Paroda CIEF 2015 ruduo
- Kantono paroda eksporto ir importo prekės Guangdžou, Kinija 2015-10-23 - 2015-11-04 • Paroda A+A - Diuseldorfas saugumas, apsaugos
sistemos, darbo sauga Diuseldorfas, Vokietija 2015-10-27 - 2015-10-30 • Tarptautinė žemės ūkio paroda ELMA žemės ūkis Helsinkis, Suomija
2015-11-06 - 2015-11-08 • Paroda AGRITECHNICA - Hanoveris žemės ūkio technika Hanoveris, Vokietija 2015-11-08 - 2015-11-14
ŠVITĖ, turizmo agentūra, Pamėnkalnio g. 5/K.Griniaus g., Vilnius. Tel. 8 5 2627 777, mob. 8654 11076. info@svite.lt www.svite.lt
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PALESTINIEČIAI rado

„visų
Lietuvų
Utenoj“

Utenio aikštėje svečius pasitinka
Nacionalinės premijos laureatės
doc. A. Jonuškaitės-Šaltenienės Stiklo
galerijoje eksponuojama keramikos
paroda „Sugrįžimai“.
Paroda veiks
iki spalio 5 d.

Rugsėjo 5 d. Utenos savivaldybės tarybos posėdžių salėje Utenos rajono meras A. Katinas ir
Beit Sahouro meras H. Masihas iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo sutartį
„Rask visų Lietuvų Utenoj!“ – tokiu šūkiu uteniškiai savo miesto 754-ąjį gimtadienį
šventė kartu su Lietuvos etnografiniais regionais. Į miesto gimtadienį atvyko ir susigiminiavusių su Utena kitų šalių miestų delegacijos. Pirmieji į Uteną atvykę svečiai – Palestinos Beit Sahouro miesto savivaldybės delegacija, vadovaujama miesto mero Hani Abd Al Masiho. Rugsėjo
4-ąją palestiniečiai savivaldybės administracijoje susitiko su rajono meru Alvydu Katinu, mero

Uteniškius ir svečius sveikina Italijos pasiuntiniai
16

pavaduotoju Vidmantu Valinčiumi, kitais savivaldybės vadovais. Susitikime buvo aptartos
bendradarbiavimo galimybės ir sritys. Meras
svečiams trumpai pristatė Uteną, vėliau palestiniečiai pasidalijo pirmaisiais įspūdžiais.
„Mes kiekvienais metais būtinai atvažiuosime į jūsų miesto šventę, – sakė Beit Sahouro
miesto meras. – Ir labai tikimės, kad jūs maloniai priimsite mūsų kvietimą Utenos delegacijai atvykti į Beit Sahourą. Draugauti su kuo
daugiau pasaulio valstybių mums labai svarbu.“ Padėkoję už kvietimą atvykti į Uteną ir
pamatyti žalią miestą, Palestinos delegacijos
nariai išvyko į miesto parkus, aplankė Leliūnuose Vytauto Valiušio keramikos muziejų ir
kt. Rugsėjo 5 d. Utenos savivaldybės tarybos
posėdžių salėje Utenos rajono meras A. Katinas ir Beit Sahouro meras Hani Abd Al Masihas iškilmingai pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Renginio dalyviams parodytas filmas
apie Palestiną. Utenos savivaldybė pirmoji
Lietuvoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Palestina. Palestiniečiai Uteną surado per
UNESCO interneto tinklus. Internete buvo
garsinamas Lietuvos miestas, kuriame geriausia gyventi (miestų, turinčių 20–75 tūkst.
gyventojų, kategorijoje) ir kuris laimėjo pagrindinį „Gyvybingiausių bendruomenių apdovanojimą“ Kinijoje. Konkurse buvo pabrėžiama, kaip pramoninis miestas Utena patyrė
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pokyčių, po kurių jame atsirado parkų, skverų, išplėsta
turizmo veikla.
Neeilinio renginio dalyviai buvo pakviesti į papuoštą Utenio aikštę, į šventines uteniškių ir svečių iš
įvairių Lietuvos regionų eitynes.
Prieš iškilmingą tarybos posėdį Utenos kraštotyros muziejuje įvyko dviejų Utenos krašto menininkų
parodų atidarymas. Dailininkas, Utenos krašto garbės
pilietis, uteniškių kraštiečių klubo „Indraja“ prezidentas prof. Arvydas Šaltenis pristatė parodą „Gyvenimo
paveikslėliai“, o Nacionalinės premijos laureatė doc.
Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė savo darbais papuošė
Utenio aikštę. Stiklo galerijoje eksponuojama keramikos paroda „Sugrįžimai“, prie kurios rikiavosi eitynių
dalyviai. Parodos bus eksponuojamos iki spalio 5 d.
Prie J. Basanavičiaus paminklo eitynių dalyvius
pasitiko floristiniai kilimai, kuriuos „klojo“ Utenos gimnazijų, kitų rajono ugdymo įstaigų mokiniai ir mokytojai, rajono bendruomenių ir organizacijų atstovai.
Savo originalumu ypač nustebino Utenos Dauniškio
gimnazijos gimnazistai, pasikvietę talkon mamas. Jų
kilimas – vienas netikėčiausių: gėlių žiedai sudėti į
spalvingas lėkšteles, kurios pripiltos melsvo vandens.
Paklausta, kodėl melsvo, gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja Daiva Katinienė sakė, kad tokia yra gimnazijos spalva. Todėl mėlynai nupurkšti ir kankorėžiai,
kurie atstoja originalaus kilimo kraštą. Dauniškio
gimnazijos vaikinai ne vienai uteniškei dovanojo ne
tik gėlės žiedą, bet ir gerą nuotaiką, šypseną, linksmą
palinkėjimą.
Eitynes lydėjo Karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras, jiems plojo amatininkai, tautodailininkai ir
šventės prekeiviai.
Estradoje prie Kultūros centro, kuriame triukšmingai buvo atidarytas devynioliktasis Aukštaitijos
vargonų muzikos festivalis, apdovanoti konkursųapžiūrų „Gražiausia 2015 metų daugiabučio gyvenamojo namo aplinka“ ir „Gražiausia kaimo gyvenamoji
vietovė rajone 2015“ nugalėtojai. Svečių delegacijos
sveikino ir dėkojo uteniškiams už nuoširdų priėmimą.
Vėliau visi pakviesti „keminėt“ etnografiniuose kiemeliuose. Prie Dauniškio ežero vyko tarptautinis festivalis
„Iš tėvonijos versmių“, renginiai Vaikų kieme ir Jaunimo taške, sporto ir sveikatos programos ir daug kitko.
Kviečiame kartu „pakeminėt“ per Uteną su rajono meru Alvydu Katinu ir Seimo nare Milda Petrauskiene

Apdovanoti konkursų-apžiūrų nugalėtojai
Utenos svečiai – bičiuliai iš
etnografinio Punsko regiono

Rajono meras A. Katinas ir Seimo narė M. Petrauskienė, dalyvavę visuose
renginiuose, sušoko tarptautinį šokį valsą

Dauniškio gimnazijos
gimnazistai pasikvietė
į talką mamas. Jų kilimas –
vienas netikėčiausių
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Jurgita Šukevičienė

Ką rado, ką veikė ir ko siekia

Alytaus vadovai

Alytaus miestui vadovaujantis tiesiogiai išrinktas meras Vytautas Grigaravičius
(nuotr.) ir naujoji miesto savivaldybės taryba pirmuosius mėnesius dirbo be oficialiai
pasiskelbusios opozicijos. Pirmieji iššūkiai
– suplanuotas ir paskirstytas 50 mln. eurų
biudžetas – deficitinis. Įstaigoms skirta
tik apie 70 proc. reikalingų lėšų. Švietimo
įstaigų biudžetai buvo suplanuoti tik dešimčiai mėnesių. 2015 m. sausio 1 d. savivaldybės skola – 19 mln. 479 tūkst. eurų.
Beveik išnaudotas skolinimosi limitas kelia grėsmę projektinei veiklai. Miesto mero
V. Grigaravičiaus teigimu, skolintis projektams įgyvendinti kitąmet galima tik tiek,
kiek šiemet bus sugrąžinta, t. y. apie 1,5
mln. eurų. Alytiškiams gera žinia – šiemet
biudžeto surinkimas vykdomas geriau nei
pernai.
Pasak mero, pagrindinės didelių skolų
priežastys – anksčiau buvęs neūkiškas, netaupus miesto savivaldybės funkcijų vykdymas,
skoloms grąžinti skirtų pinigų naudojimas ne
pagal paskirtį. Skoloms įtakos turėjo ir tai, kad
kiekvienais metais miestas vykdydavo daug
infrastruktūrinių ES finansuojamų projektų,
o pinigus jiems įgyvendinti skolindavosi iš
bankų. Didžiąją dalį šios skolos įgyvendinus
projektus ES grąžindavo. Tačiau jau kelerius
metus šie pinigai buvo naudojami ne bankų
paskoloms grąžinti ir tolesnėms investicijoms,
švietimo įstaigų skoloms ir kitoms blogo planavimo pasekmėms dengti. „Kitaip sakant,
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skolinomės „valgymui“ ir gyvenome ne pagal pajamas“, – pabrėžia meras.
Iššūkis naujiems rajono vadovams ir tarybai buvo projektai. Absoliuti dauguma šiuo metu
vykdomų projektų vėluoja, kyla dokumentacijos, broko, besikeičiančių techninių planų problemų.
Po beveik metus vykusių viešųjų pirkimų procedūrų teko sugrąžinti 1 mln. eurų perspektyvinei gatvei tiesti. Daug problemų ir įgyvendintuose projektuose. Jų taisymas reikalauja papildomų išlaidų.
Meras pažymi, kad per brangiai mokėta ir už kai kurias miesto tvarkymo paslaugas. Pavyzdžiui, už viešųjų erdvių šienavimą paslaugos teikėjams mokėta iki 240 Eur už ha. VšĮ „Alytaus
parkai“ šiuos darbus gali atlikti už gerokai mažesnę kainą (iki 85 Eur už ha). Taigi vienkartinis 50
ha nušienavimas Vidzgiryje kainuos ne 12 tūkst., o 4 250 Eur.
Pasak V. Grigaravičiaus, skaudi Alytaus problema – šilumos kaina. „Net ir padidinus biokuro naudojimą ir mieste pastačius du biokuro katilus, šilumos kainos alytiškiams nekrito. Atlikta analizė rodo, kad privertus šilumos tiekėjus pirkti kurą biržoje, rinkos kainomis ir pakeitus
kainos nustatymo formulę, šilumos kaina gyventojams galėtų mažėti iki 30 proc. Kaip teigia
šilumos gamintojai, iki šiol niekas dėl kainos mažinimo į juos pastaraisiais metais nesikreipė“,
– pažymi meras.
Nors pirmieji mėnesiai daugiausia laiko pareikalavo aiškinantis padėtį ir ieškant esamų
problemų sprendimo, o dar varžė ankstesnės tarybos patvirtintas biudžetas, Alytuje matomi
ir pirmieji naujos valdžios veiklos rezultatai. Atvertos pagrindinės savivaldybės durys. Įvestas
griežtas draudimas savivaldybės patalpose vartoti alkoholį. Kas mėnesį skelbiamos savivaldybės tarybos narių išlaidos ir lankomumo sąrašai. Atsisakyta papildomo automobilio nuomos,
ateityje planuojama optimizuoti savivaldybės automobilių parką, skatinti darbuotojus keliauti
savarankiškai, be vairuotojų. Įrengtas nemokamas WIFI Miesto sode. Įkurti ir tebekuriami bendravimo su bendruomene ir jos tiesioginio įtraukimo į miesto valdymą instrumentai – visuomeninės tarybos: Šeimos, Verslo, Jaunimo reikalų, Kultūros ir meno, Visuomeninė konsultacinė ir kitos. Surengti pirmieji ir toliau bus reguliariai rengiami susitikimai su verslo atstovais,
daugiabučių namų bendrijų pirmininkais ir kitomis suinteresuotomis visuomenės grupėmis.
Visi miesto vadovai kas savaitę priima gyventojus. Aktyviai dirbama, kad visi vaikai gyventų
šeimose arba šeimynose ir Alytuje nebeliktų didelių vaikų globos namų. Vaikams iš socialinės
rizikos šeimų Alytaus vaikų globos namuose planuojama trumpalaikė globa paimant juos iš
krizinių šeimų ir lygiagrečiai dirbant su tėvais. Atsižvelgiant į miesto mokinių tėvų apklausą,
pasiūlyta mokamų ir nemokamų stovyklų 1286 vaikams. Su pedagogine psichologine tarnyba
ir Švietimo skyriumi nuspręsta lopšelyje-darželyje „Viltis“ pradėti rinkti vaikų su autizmo spektro sutrikimais grupę. Sukurta vietos veiklos grupė, per kurią bus vykdomi ES lėšomis finansuojami projektai.
Sporto ir rekreacijos centre sudarytos sąlygos visiems pageidaujantiems gyventojams
už simbolinį 0,85 Eur mokestį naudotis dušu. Juo gali naudotis tiek karšto vandens namuose
neturintys miestelėnai, tiek pravažiuojantys dviratininkai ar benamiai. Kuriama gausių šeimų
kortelė, kurios iniciatyvą iškėlė gausių šeimų bendruomenės „Skruzdynėlis“ pirmininkė Ramunė Noruišienė. Sukurtas naujas Savivaldybės tarybos darbo reglamentas, kuris įtrauks miesto
bendruomenę ne tik į miesto valdymo procesą ir sprendimų priėmimą, bet ir į kūrimą. Taip pat
naujasis reglamentas taupys administracijos valstybės tarnautojų laiką. Mažinamos savivaldybės tarybos narių kanceliarinės išlaidos, taupomas laikas už neesminius klausimus balsuojant
bendru sutarimu. Patvirtintas didžiausias savivaldybės galiomis įmanomas 3 proc. nekilnojamojo turto mokestis apleistiems pastatams. Sprendžiami pastatų vaiduoklių – prie savivaldybės ir buvusios autobusų stoties – klausimai. Surengta keletas susitikimų su savininkais, aptartos įvairios galimybės ir ieškoma sutarimo. Savivaldybės taryba svarsto atnaujintą miesto
bendrąjį planą, kuriame numatytos daugiafunkcės teritorijos, ypač miesto centre. Keičiamos
prekybos viešosiose vietose taisyklės, nes dabartinės nepakankamai lanksčios, neskatina mobilios prekybos ir sąžiningos konkurencijos dėl prekybos plotų. Didžiosios Dailidės projekte,
atsisakant pirkti pripučiamą plaukiojančią platformą, kuri būtų brangiai kainavusi ir išlaikoma savivaldybės, sutaupyta 100 tūkst. eurų. Atsisakius fizinės Didžiosios Dailidės teritorijos
apsaugos visą parą sutaupyta apie 10 tūkst. eurų. „Mūsų tikslas – gerinti alytiškių gyvenimo
kokybę, skatinti verslą ir investicijas, ūkiškiau planuoti ir veiksmingiau įgyvendinti projektus“,
– pabrėžia Alytaus miesto meras.
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