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BARBORA GAUDUTĖ

aktyviausiai namus
atnaujinančios savivaldybės

Spalio 9 d. Jonavoje paminėta Pasaulinė būsto diena. Iš visos
Lietuvos susirinkę renginio dalyviai pirmiausia buvo pakviesti
pasižiūrėti, kaip šiame mieste įgyvendinama būsto atnaujinimo
programa, apžiūrėti jau modernizuotus ar baigiamus modernizuoti gyvenamųjų namų kvartalus. Juose ne tik namai atnaujinti,
bet ir sutvarkyti kiemai: įrengti takai, vaikų žaidimų aikštelės.
Procesą paspartino savivaldybininkai
„Mūsų valstybėje dažnai galvojama, kad Vilnius viską geriausiai
išmano ir geriausiai susitvarko, bet gyvenimas rodo, kad geriausiai
susitvarko tie, kurie yra arčiausiai žmonių – savivalda, nes ji turi konkretų santykį su problema, – pažymi Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius. – 2008 metais, kai buvo tvarkomas pirmasis namas,
nors buvo finansuojama iki 50 proc. namo atnaujinimo išlaidų, procesas vyko labai vangiai, nes savivaldybės ir savivaldybių įmonės tame
procese nedalyvavo. Tada Aplinkos ministerijoje administruojamoje
programoje savarankiškai dalyvavo penkios bendrijos. Jonava 2007
metais buvo pripažinta problemine teritorija ir įgijo teisę į išskirtinę ES
paramą daugiabučiams namams. 2008–2015 metais 85 proc. darbų
apmokėta ES lėšomis. Tik gaila, kad europinės lėšos nėra neribotos,
pagal skirtą finansavimą pavyko atnaujinti 44 namus. Paskutiniam 45am liko tik pamatams ir stogui. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendra
parama Jonavai sudarė 10 mln. eurų – 44 namai labai geras rezultatas,
nes pagal numatytas lėšas buvo planuota atnaujinti tik 30 namų. Kai
atsirado noras įtraukti savivaldą ir savivaldybės įmones, nors sąlygos
išties suprastėjo, nes valstybė dengia 40 proc. su namo atnaujinimu
susijusių išlaidų, procesas suaktyvėjo. Jau turime dešimt baigtų namų.
Dar 45 namai yra įvairiose vykdymo stadijose: keli daro projektus, keli
jau laukia atidavimo, o bene 30 daugiabučių namų šiuo metu vyksta
rangos darbai. Žmonės, galėdami pasitarti su namą administruojančia
įmone, patikėjo ir pačia būsto atnaujinimo programa.“
M. Sinkevičius pabrėžė, kad 2016 m. viduryje Jonavos rajone bus
atnaujinta 32 proc. daugiabučių gyvenamųjų namų, o 2020 m. – daugiau kaip 50 proc.


„Žinoma, kad procesas įsisuktų, surengėme ne vieną pasitarimą,
kuriame be aukštų materijų žmonėms aiškinome, kokią naudą jie
turės modernizavę gyvenamąjį namą. Kol Vyriausybė manė, kad užtenka tik paskelbti programą, ir žmonės puls ja naudotis, tol procesas beveik nejudėjo. Niekas nieko nelaukė ir niekur nepuolė. Reikėjo
žmones agituoti, aiškinti ir net prašyti, kad jie sutiktų atnaujinti savo
būstą, – kalbėjo Jonavos rajono meras. – Tai nebuvo lengvas procesas.
Buvo įvairių nuomonių. Natūralu, kad kiekvienoje laiptinėje atsiranda tokių, kurie viską už visus geriau išmano. Didžiausią darbą mums
padarė pirmieji namai. Kai nėra realaus pavyzdžio, kai žmogus negali
paklausti kaimyno, draugo, bendradarbio, kaip ten tame tavo atnaujintame name, ar tikrai šildymo kaina atpigo perpus, kyla labai daug
abejonių. Kai sako valdžia, žmonės nepasitiki, bet kai sako kolega ar
kaimynas, tada atsiranda pasitikėjimas. Pirmieji sėkmingi projektai ir
padarė didžiausią reklamą.“
Daugiau pasitikėjimo savivalda
„Ignalinos rajonas nuo pat pradžių esame tarp pirmaujančių rajonų atnaujinant daugiabučius namus. Kadangi mūsų rajonas mažas,
skaičiai gal ir mažesni, bet procentaliai esame pasiekę ganėtinai neblogą rezultatą. Šiemet iki Naujųjų metų ketiname baigti atnaujinti
90 namų. Dėl nesėkmingos statybininkų veiklos liks nepabaigti penki
namai. Iš viso Ignalinoje neatnaujintų namų beliks, atrodo, tik penkiolika, – apie būsto atnaujinimo programos eigą pasakojo Ignalinos
rajono meras Henrikas Šiaudinis. – Savivaldybių noras – kad jomis
būtų pasitikima. Juk daugeliu atvejų savivaldybės yra pajėgios susitvarkyti ir su dokumentais, ir su priežiūra, ir su finansavimu. Pirkimas
per centrinę organizaciją, be gerų dalykų, atnešė ir neigiamų. Pirmiausia – laiko praradimų. Į statybų rinką įsiterpė labai daug netvarkingų
statybininkų, kurie daug kam pagadino tempus. Kalbos, kad Lietuvoje
trūksta statybininkų, nėra visai teisingos. Tai mes akivaizdžiai matome.
Vienos statybos įmonės, šiemet laimėjusios konkursą, darbus pradėjo birželio mėnesį, o šiomis dienomis juos baigia. Tačiau yra firmų, su
kuriomis sutartys pasirašytos prieš 14–18 mėnesių, o darbai dar tik
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įpusėjo. Tokios firmos kelia žmonių nepasitikėjimą,
žlugdo būsto atnaujinimo programos idėją. Manau,
jei būtų leidžiama darbus organizuoti pačioms savivaldybėms, konkursus laiminčių netvarkingų statybininkų būtų mažiau.“
Apdovanotos septynios savivaldybės
Kaip teigiama Aplinkos ministerijos pranešime,
į renginio organizatorių – Aplinkos ministerijos,
Būsto energijos taupymo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir asociacijos „Lietuvos butų ūkis“
– kvietimą teikti aktyviausiai būsto atnaujinimo
programą įgyvendinančius kandidatus į pasiūlytus
devynis apdovanojimus buvo pateiktos 85 paraiškos. Vertinimo komisija atrinko 35 – už darnų daugiabučio ir gyvenamosios aplinkos atnaujinimą,
iniciatyvą organizuojant daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimą, sklandų ir sėkmingą
daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimo organizavimą, nuoseklią ir reiklią daugiabučių namų modernizavimo rangos darbų priežiūrą,
gerai organizuotą ir kokybišką daugiabučių namų
atnaujinimo darbų vykdymą, viešojo administravimo pastangas skatinti darnią gyvenamųjų namų ir
aplinkos priežiūrą bei atnaujinimą. Už indėlį atnaujinant daugiabučius namus ir siekį sukurti darnią
gyvenamąją aplinką apdovanotos šešios savivaldybės. Tai Druskininkų ir Jonavos, Telšių, Anykščių,
Plungės ir Molėtų rajonų savivaldybės. Tarp apdovanotųjų už viešojo administravimo pastangas skatinti darnią gyvenamųjų namų ir aplinkos priežiūrą
ir atnaujinimą buvo ir Kelmės rajono savivaldybės
administracija.
Paprastinamos procedūros
Kaip pažymėjo aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, pasiekti gerų rezultatų padeda ir paprastinamos procedūros, kas paspartina būsto atnaujinimo programos eigą. „Visos procedūros vyksta
dvigubai, o neretai ir trigubai greičiau. Konkretus
pavyzdys. Anksčiau objekto atidavimo komisijos
sudarymui buvo sugaištama 15–20 dienų, o dabar
ji sudaroma per 2–3 dienas. Nuo 15 iki 7 sumažinome institucijų, su kuriomis reikia derinti planus,
skaičių. Atsisakome iki šiol buvusių perteklinių
reikalavimų, kurie apsunkindavo ir stabdydavo
programos vykdymą, – sakė aplinkos viceministrė.
– Tenka keisti labai daug teisės aktų. Parengtas ir
Seimui jau pateiktas statybos įstatymo su lydinčiais
dokumentais paketas. Įstatyme padaryta nemažai
pataisų, kurios reikalauja didesnės rangovų atsakomybės. Sugriežtinome investicinių planų rengimo
tvarką, pakeitėme kai kuriuos statybos techninius
reglamentus. Šiuo metu inicijuoju bankroto įstatymo peržiūras, kurios leistų objektyviau įvertinti,
ar sudėti pakankami saugikliai, įmonės finansinės
sveikatos stebėseną.“
Pasak D. Matonienės, skaičiai akivaizdžiai rodo,
kad pokyčiai teisinėje aplinkoje duoda rezultatą.
Vien per šiuos metus Lietuvoje bus atnaujinta apie
700 daugiabučių namų. Tai beveik dvigubai daugiau negu buvo atnaujinta per dešimtmetį. „Aktyviausi yra rajonai. Daugelyje jų padaryta labai didelė pažanga. Deja, tokios pažangos pasigendame didžiuosiuose šalies miestuose“, – teigė viceministrė.

Druskininkų komunalinio ūkio direktorius Rytautas Jakulis (kairėje) ir
Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis

Apdovanojimą atsiima Molėtų rajono vicemeras Mindaugas Kildišius

Už sklandų ir sėkmingą daugiabučių namų atnaujinimo projektų įgyvendinimo
organizavimą aplinkos ministro Kęstučio Trečioko padėka skirta UAB „Ignalinos butų ūkis“,
o meras H. Šiaudinis į savivaldybę išsivežė Aplinkos ministerijos dovanotą taupyklę

Romo Gurklio nuotraukos
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Būsto dieną paskelbti
Naujojoje Akmenėje paminėti Pasaulinės būsto dienos susirinko daugiabučių
namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkai, būsto savininkų įgalioti asmenys, daugiabučių namų administratoriaus
VšĮ „Akmenės būstas“ kolektyvas, savivaldybės vadovai ir kiti. Renginį pagerbė ir aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, prieš tai
apžiūrėjusi atnaujintą Naujosios Akmenės
senamiestį, kitus modernizuotus ir modernizuojamus daugiabučius namus.
Rajono meras Vitalijus Mitrofanovas padėkos raštus įteikė viceministrei D. Matonienei ir grupei žmonių, aktyviai prisidėjusių ir
prisidedančių, kad kuo daugiau būstų įgytų
naują išvaizdą ir padėtų taupyti šildymui skiriamas lėšas.
Susitikime kalbėta apie priemones,
skirtas daugiabučių namų šilumos suvartojimo ir pastatų eksploatacijos sąnaudoms
mažinti, apžvelgtos daugiabučių namų atnaujinimo aktualijos. Kaip pažymėjo savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia
Noraitė, Akmenės rajone iš 328 daugiabučių
namų iki šių metų pabaigos bus baigti modernizuoti 78, t. y. 24 proc. visų rajone esančių daugiabučių namų. 2016 m. šis skaičius
padidės iki 25 proc.
2015 m. jau baigti modernizuoti devyni
daugiabučiai namai. 2016 m. planuojama,
kad Akmenės rajone iš viso bus modernizuoti 82 daugiabučiai gyvenamieji namai.
Vertinant 2015–2016 m. baigtų ir pla-

Jolanta Šiurkuvienė

įspūdingi taupymo rezultatai

Pasaulinės būsto dienos proga susirinkusiuosius sveikino ir (iš kairės) savivaldybės mero pavaduotojas
Apolinaras Nicius, meras V. Mitrofanovas, aplinkos viceministrė D. Matonienė, savivaldybės
administracijos direktorė Aromeda Laucienė, VšĮ „Akmenės būstas“ direktorius Benediktas Balkauskas
nuojamų baigti modernizuoti daugiabučių namų suvartotos šiluminės energijos pokyčius prieš modernizavimą suvartotos šiluminės energijos kiekis siekė 5,5 tūkst. MWh. Skaičiuojama, kad 2015–2016
metų šildymo sezono metu šiluminės energijos suvartojimas sumažės 64 proc. – kiek daugiau nei 2 tūkst.
MWh. Skaičiuojama, kad baigus modernizuoti daugiabučius namus planuojamas šiluminės energijos sutaupymas sieks 3,5 tūkst. MWh. Pavyzdžiui, daugiabučio namo gyventojai prieš modernizavimą naudojo
35,52 MWh šiluminės energijos ir už šildymo paslaugą išleido 3 776 Eur. Po modernizavimo šiluminės
energijos kiekis sumažėjo 33 proc., o išlaidos sumažėjo 54 proc., atitinkamai iki 1 716 Eur.
Akmenės rajone šiuo metu yra įregistruotos 48 daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos. Bendrijų teikiami pliusai: greičiau ir profesionaliau priimami visi sprendimai, didesnė atskaitomybė
iš paslaugas teikiančių įmonių, atsiranda galimybė susimažinti išlaidas už kai kuriuos mokesčius. Bendrijos iniciatyva modernizavus daugiabutį namą, šilumos suvartojimas sumažėjo 85 proc., o išlaidos už
šilumą – atitinkamai 86 proc. Skaičiuojama, kad už 49 m2 buto šildymą per mėnesį tekdavo sumokėti
apie 97 Eur, po modernizavimo – iki 47 Eur.

Mezgasi švedų

Karolina Baltmiškė

IR Vilniaus regiono bendradarbiavimas

Praėjusią savaitę Vilniaus regione viešėjo delegacija iš Vakarų Giotalando (Švedija). Šio bendradarbiavimo pradininkė – Ukmergės rajono savivaldybė nuo 2008
metų kartu su Švedijos Herrljungos savivaldybe įgyvendina tarptautinius projektus.
Praėjusių metų pabaigoje ukmergiškiai sulaukė švedų pasiūlymo bendradarbiauti
kultūros srityje regioniniu mastu. Priėmus kvietimą įvyko du pasirengiamieji susitikimai, kurių metu buvo pasirengta neseniai įvykusiam Vakarų Giotalando ir Vilniaus
regiono kultūros darbuotojų susitikimui.
Kultūros ministerijoje vykusiame partnerystės seminare po Lietuvos atstovų ir
svečių prisistatymo buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės (nuotr.). Pagrindinės seminaro ir susijusių dirbtuvių temos – bendradarbiavimas tarp bibliotekų,
siekiant jas paversti gyvybingais bendruomenių centrais; chorinės kultūros puoselėjimas ieškant strateginio bendradarbiavimo ir kultūros mainų galimybių; menų inku-



batorių srityje – perduodant patirtis, kaip plėtoti inkubatorių
veiklą bendradarbiaujant su vietos bendruomene ir tapti regioninės plėtros katalizatoriais ir kt. Ypač daug dėmesio buvo
skiriama vaikų ir jaunimo projektams.
Seminare taip pat buvo diskutuojama apie regionuose
vykstančių festivalių reikšmę regionų patrauklumui. Su Vilniaus regiono organizacijomis patirtimi dalijosi šokių grupė
„Twisted Feet“, atstovaujanti daugiakultūriam Vakarų Giotalando regionui, siūlanti jaunimui šokių pamokas ir noriai įsitraukianti į įvairius socialinius projektus.
Kaip pabrėžė kultūros viceministras Romas Jarockis, šio
partnerystės seminaro tikslas – sudaryti sąlygas tiesioginiams
ryšiams tarp Vilniaus regiono ir Vakarų Giotalando kultūros organizacijų užsimegzti.
Seminaro dalyviai turėjo progą susitikti ir pabendrauti su
Vilniaus, Ukmergės, Trakų, Elektrėnų savivaldybių vadovais,
kultūros darbuotojais.
Šiuo metu tiek Lietuvos, tiek Švedijos atstovai, išanalizavę
per partnerystės seminarus ir susitikimus savivaldybėse pasakytas mintis, rengia pasiūlymus tolesniam Vilniaus regiono ir
Vakarų Giotalando bendradarbiavimui.
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Virginijus Komskis:

Milda Jasevičienė

„Savivalda tampa vis įtakingesnė“

„Džiugu, kad į Pagėgių savivaldybės veido kūrimą įsitraukia vis daugiau iniciatyvių ir gražiausių
idėjų kupinų žmonių. Kartu galime padaryti gražių
ir reikšmingų mūsų kraštui darbų. Tuo visai neseniai
įsitikinti galėjome Pagėgių krašto šventėje „Pagėgiai
– laiko labirintuose“. Šventės tema „Lietuvos regionai“
subūrė ne tik savivaldybės gyventojus, bet ir gausų
būrį svečių iš kitų miestų, valstybių“, – sakė Pagėgių
savivaldybės meras Virginijus Komskis, apžvelgdamas
pastaruosius įvykius.
Per šią šventę pasirodė didelis būrys meno kolektyvų, buvo apdovanoti konkursų „Gražiausia sodyba“,
„Metų ūkis“, „Gražiausias daugiabutis“ nugalėtojai,
sporto varžybose prizines vietas užėmę sportininkai.
Mero krištoliniais obuoliukais įvertintas seniūnijų kūrybingumas įsirengiant šventinius kiemelius.
Pagėgių savivaldybei reikšmingas įvykis – Vilkyškių dvaro ansamblio atidarymas. Pasinaudojus ES lėšomis pagrindiniame dvaro pastate įrengti Vilkyškių
seniūnijos darbuotojų kabinetai, konferencijų salė.
Buvusiose dvaro arklidėse planuojamos edukacinės
stalių ir puodžių veiklos, amatų centras. Taip pat planuojama įrengti ir meno studiją, kuria galės naudotis
Vilkyškių bendruomenė.
Pagėgių savivaldybei svarbus įvykis – Vietos savivaldos dienos paminėjimas. „Mums šiemet ši šventė
ypatinga – sukanka 15 metų nuo savivaldybės įkūrimo. Nors, palyginti su kitomis, esame jauna ir kai kurių
dalykų dar tik besimokanti savivaldybė, tačiau sparčiais žingsniais žygiuojame savo vizijos link, gražėjame, keičiamės“, – atsakydamas į „Savivaldybių žinių“
pateiktus klausimus sakė Pagėgių savivaldybės meras
Virginijus Komskis.

Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis (centre) su bendruomenės nariais
pokyčiai matomi ir daugelyje kitų sričių. Manau, kad šiandien savivaldos padėtis yra
nebloga ir vis gerėja. Savivalda tampa vis savarankiškesnė ir įtakingesnė priimant visai
Lietuvai svarbius sprendimus.
Ne pirma kadencija esate Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) viceprezidentas.
Koks asociacijos indėlis stiprinant savivaldą? Ryškiausi pastarųjų metų laimėjimai?
Noriu pasidžiaugti, kad LSA stiprina savo pozicijas, turi vis daugiau galių eiti demokratiniu keliu, kuriant ir gerinant gyvenimą kiekvienam Lietuvos gyventojui. Ryškiausias pastarųjų metų laimėjimas – tiesioginiai merų rinkimai. Tai leido žmonėms
išsirinkti savo kandidatą, neatsižvelgiant, kokios partijos narys jis yra, o vadovaujantis
kandidato asmenybės savybėmis. Įgiję daugiau įgaliojimų, merai gali siekti savivaldybės reformos tikslų, išspręsti daugiau problemų, pateisinti žmonių lūkesčius. Džiugu,
jog buvome išgirsti ir pasiekėme, kad būtų padidintas finansavimas švietimui ir kultūrai. Man, kaip nedidelės savivaldybės merui, ypač svarbus Mokyklų tinklo kūrimo
taisyklių pakeitimas, leidęs išsaugoti mažas kaimo mokyklas. Atkreiptas dėmesys į mažai apgyventas teritorijas. Būtų galima vardyti ir daugiau problemų, į kurių sprendimą
svarų indėlį įnešė LSA.
Nors pažymėjote, kad savivalda tampa vis įtakingesnė, bet, kiek suprantu, patenkinti ne visi savivaldybininkų lūkesčiai. Kokių sprendimų, įstatymų pataisų reikėtų, kad
savivalda visiškai atitiktų šio žodžio prasmę? Kas savivaldą labiausiai varžo?
Manau, vienas didžiausių savivaldą varžančių veiksnių – Vyriausybės nedrąsa savivaldai suteikiant daugiau galių ir didesnį savarankiškumą. Mano galva, koreguotini ir
reformų reikalaujantys yra žemės nuosavybės, biudžeto formavimo klausimai. Diskutuotinas ir investicijų į regionus klausimas. Lėšos turėtų būti skirstomos atsižvelgiant į
nedarbo lygį, darbo užmokesčio vidurkį, socialinių išmokų gavėjų skaičių ir pan. Didesnį finansavimą reikėtų skirti pagal minėtus rodiklius atsiliekančioms savivaldybėms.
Vilkyškių dvaro ansamblio atidarymas

Gerbiamas mere, jei reikėtų įvertinti esamą savivaldos padėtį dešimtbalėje sistemoje, kokį balą rašytumėte?
Rašyčiau devintuką, nes tobulėti visada yra kur
ir visada egzistuoja sritys, kurias reikia stiprinti. Savivaldai suteikiama vis daugiau galių ir atsakomybės.
Pastarojo meto praktika rodo, kad šis sprendimas
pasiteisino ir yra matomi teigiami rezultatai – aktyvėja gyventojų integravimas į darbo rinką, atsisakius
tam tikrų paslaugų sutaupyta nemažai lėšų, teigiami
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Nuo 2009 metų esate ES Regionų komiteto narys. Kaip mūsų savivalda ir regioninė politika atrodo kitų šalių kontekste?
Lietuvos padėtis kitų ES Regionų komiteto narių kontekste yra sudėtinga. Esame maža valstybė, tarsi vienas regionas, tad galime labai
nedaug ką lemti sprendžiant problemas. Galbūt trūksta aiškios vystymosi vizijos. Vienas pagrindinių ES Regionų komiteto tikslų – mažinti
regionų atskirtį – mūsų šalyje neveikia arba veikia minimaliai. Regioninė politika, mano nuomone, yra stipriai koreguotina.
Kokių pasikeitimų savivaldybėms žada 2014–2020 metų ES paramos laikotarpio Lietuvoje vykdoma regioninė politika?
Sudėtinga glaustai apibendrinti visus numatomus pasikeitimus.
Jie laukia įvairiose srityse, tačiau kaip vieną pagrindinių išskirčiau dėmesį verslumo skatinimui, darbo vietų kūrimui. Taip pat svarbūs pokyčiai Žemės ūkio ministerijoje, kur ES lėšos anksčiau buvo orientuotos į ūkininkus, dabar numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ir
kaimiškų teritorijų keliams asfaltuoti, kitai infrastruktūrai tvarkyti, taip
siekiant, kad naudą pajustų kuo įvairesnės socialinės grupės. Pertvarkos numatomos ir Sveikatos apsaugos ministerijoje – per regioninę

Šventės „Pagėgiai – laiko labirintuose“ akimirka
plėtrą gautos lėšos bus investuojamos ne tik į gydymo įstaigų patalpų
remontą, bet ir į įrangos atnaujinimą.
Praėjusiame 2007–2013 metų etape infrastruktūrą susitvarkė ir
labai pasikeitė, pagražėjo regionai, o miestams šiems darbams atlikti
lėšų buvo skirta mažiau. 2014–2020 metų etape padėtis kiek keičiasi
– miestai gaus didesnį finansavimą.

Algirdas Vrubliauskas:

Jurgita Kanapickė

„Savivaldos lobis – darna ir bendrystė“

Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas (stovi) savivaldybininkams linkėjo darnos ir bendrystės
Spalio 9 d. Alytaus rajono savivaldybėje Vietos savivaldos diena paminėta netradiciškai – su seniūnijų apdovanojimais, smagiomis varžytuvėmis ir juoko joga.
Ryte savivaldybės vadovai pasveikino administracijos darbuotojus, „viename langelyje“ konsultavo atėjusius gyventojus jiems rūpimais klausimais, visus vaišino saldainiais.
Aktyviausius, veikliausius ir iniciatyviausius pakvietė į Vietos savivaldos dienai paminėti
skirtą renginį, kuris vyko Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos skyriujedaugiafunkciame centre. Šventė prasidėjo iškilmingai Alytaus rajono himnu „Trys lelijos“.
Susirinkusius tarybos narius, bendruomenių lyderius, seniūnus, seniūnaičius, savivaldybės įstaigų ir administracijos padalinių vadovus pasveikino meras Algirdas Vrubliauskas, Seimo narys Raimundas Markauskas. Meras A. Vrubliauskas padėkojo prisidedantiems prie savivaldos stiprinimo, pasidžiaugė, kad kartu nuveikta daug svarbių
darbų, įgyvendinta projektų. „Savivalda tai nėra taryba, administracija, savivalda – plati
sfera. Ir labai daug priklauso nuo mūsų, čia esančių. Tarpusavio santykiai, draugiškumas,
ištiesta pagalbos ranka, bendravimas ir bendradarbiavimas yra tikras savivaldos lobis“,
– kalbėjo rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Jis palinkėjo darnos, bendrystės ir
nepamiršti šalia esančio žmogaus.


Seniūnijoms – apdovanojimai
Šventės proga meras A. Vrubliauskas rajono seniūnijoms įteikė apdovanojimus už jų gerus darbus
ir savitumą. Alytaus seniūnija pelnė gausiausios
seniūnijos apdovanojimą. Joje gyvena per 5000
rajono gyventojų. Alovės – pripažinta etnografiškiausia seniūnija, išsiskirianti kulinarijos paveldu,
aktyviu tradicinių švenčių šventimu, amatų puoselėjimu. Daugų seniūnijai skirtas europietiškiausios
apdovanojimas už daugiausia įgyvendintų Europos
Sąjungos projektų. Butrimonių seniūnija – aktyviausia. Ji kartu su gimnazija įgyvendino ne vieną
įdomų sporto, pilietinių iniciatyvų projektą, sulaukusį ir Prezidentės Dalios Grybauskaitės dėmesio.
Butrimonių gimnazija daug metų bendrauja su Prezidentu Valdu Adamkumi ir ponia Alma Adamkiene.
Miroslavo seniūnija pelnė saugiausios seniūnijos
apdovanojimą. Kaip tik šią seniūniją Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas du kartus
– 2011 ir 2014 m. pripažino saugiausia seniūnija.
Krokialaukio seniūnija apdovanota už tvarumą. Čia
sėkmingai įgyvendintas Krokialaukio kompleksinės plėtros projektas. Sutvarkyti šaligatviai, vaikų
žaidimų aikštelė, daugiafunkcis centras, atnaujinta
gimnazija. Nemunaičio seniūnijai įteiktas savarankiškiausios apdovanojimas. Tai socialiai atsakinga
seniūnija, kartu su bendruomene ji įrengė vaikų
žaidimų aikštelę Užupiuose, rekreacinę zoną prie
Nemuno, gėlyną-alpinariumą, sūpynes vaikams.
Naujausias jos projektas – laivas, kuriuo bus galima
paplaukioti Nemunu jau šį pavasarį. Seniūnija taip
pat aktyviai bendradarbiauja su keturratininkais, verslininkais. Gyventojai patys imasi iniciatyvos tvarkyti savo
seniūniją, įgyvendinti įvairius projektus. Darniausia seniūnija – Pivašiūnų. Čia pastatyti nauji senelių globos namai,
veikia gimnazija, bendradarbiaujama su Amatų centru,
įstaigomis, bažnyčia. Vaišingiausios apdovanojimą
pelnė Punios seniūnija už „Dzūko pirkioje“ kepamas skanias bulvines bandas ir „razavų“ miltų blynus. Seniūnijos edukacines programas palankiai
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įvertino ir konkurso „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2015. Turizmas
ir vietinė gastronomija“ organizatoriai. Sportiškiausia – Simno seniūnija. Sportinė veikla čia turi tvirtus pamatus, o sportą mėgsta įvairaus
amžiaus žmonės. Simniškiai vieninteliai rajone turi futbolo komandą,
sporto klubą „Ąžuolas“, kurie yra įvairių varžybų dalyviai ir prizininkai. Turtingiausia – Raitininkų seniūnija. Apdovanojimas jai skirtas už
dzūkiškus turtus – miško teikiamas gėrybes. Jų vietiniai ne tik žiemai
prisirenka, bet ir parduoda. O Ryliškių etnografinis ansamblis „Lizduva“ nuo 1976-ųjų garsėja kaip vienintelis autentišką šio krašto folklorą
atliekantis kolektyvas.

Smagios varžytuvės ir juoko joga
Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras pakvietė visus dalyvauti smagiose varžytuvėse. Kaip sakė biuro direktorė Dalia Kitavičienė, vienas žvalaus gyvenimo receptų – nuolatinė proto mankšta. Ji
komandoms uždavė įdomių, linksmų klausimų, parengė užduočių.
Visus maloniai nustebino juoko jogos užsiėmimas, kurį vedė sertifikuota juoko jogos trenerė psichologė Nijolė Guzovičienė. „Juoko
joga padeda atrasti įgimtą džiaugsmo jausmą ir vėl džiaugtis gyvenimu“, – sakė trenerė, pamokiusi, kaip galima kuo dažniau juoktis.
Gerą šventės nuotaiką garantavo ir Krokialaukio kapelos „Mazgucis“ muzikantai ir dainininkai.

Aurelija Baniulaitienė
Sūduvos seniūnų klubo prezidente
2003 m. spalio 10 d. įkurtas Sūduvos seniūnų klubas pažymėjo perrinkta Irena Lunskienė

Vietos savivaldos dieną ir klubo įkūrimo datą. Ta proga klubo įkūrimo
iniciatorė ir prezidentė, buvusi Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos seniūnė, o šiuo metu Marijampolės savivaldybės mero
pavaduotoja Irena Lunskienė pakvietė klubo narius į Šakių rajono
Sintautų seniūniją. Čia kolegas priėmęs Sintautų seniūnas Kęstutis
Birbilas supažindino juos su seniūnija, įgyvendintais bendruomenių
ir savivaldybės projektais.
Vėliau klubo nariai rinko prezidentą. Vienbalsiai perrinkta I. Lunskienė (dešinėje). Jai už darbą dėkojo Šakių rajono Kriūkų seniūnė Onutė Rakauskienė, Kalvarijos seniūnijos buvusi seniūnė Vilija Remeikienė,

Marijampolės savivaldybės Igliaukos seniūnas Vytautas Baltušnikas, Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių seniūnas Arūnas Arlauskas. Vilkaviškio
rajono Pilviškių seniūnas Vytautas Judickas įteikė I. Lunskienei Lietuvos
savivaldybių seniūnų asociacijos prezidento Jono Samoškos padėką už
konstruktyvų ilgametį darbą su Marijampolės apskrities seniūnais.
Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė išrinkta Marijampolės savivaldybės seniūnų seniūne ir Sūduvos seniūnų
klubo prezidento pavaduotoja. Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos seniūnas Rimantas Lekeckas kalbėjo apie galimą klubo plėtrą
pakviečiant dalyvauti klubo veikloje kitus Sūduvos krašto savivaldybių seniūnijų seniūnus. Sūduvos seniūnų klubo nariu 2014 m. tapo
Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas. Jau daugelį metų klubas gražiai
bendrauja ir palaiko gerus ryšius su Utenos rajono seniūnais.
Sintautų seniūnijoje į klubo narius buvo piimtos naujos narės
– Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos seniūnijos seniūnė Ingrida Stankevičienė ir Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos seniūnė
Jolanta Maceikienė. Gražių jubiliejų proga klubas sveikino savo narius
Griškabūdžio seniūną Saulių Naumavičių, Virbalio seniūną Zitą Lasevičių. Taip pat pasveikinta Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė, Sūduvos
seniūnų klubo teikimu ir Marijampolės savivaldybės Apdovanojimų
komisijai pritarus, gavusi garbingą apdovanojimą – Švento Jurgio,
Marijampolės globėjo, medalį.
Sūduvos seniūnų klubo sueigą pasveikino Slavikų kultūros namų
kapela, kurioje muzikuoja ir jai vadovauja Slavikų seniūnijos seniūnas
Vidmantas Sprainaitis.

Kelmėje įteikti pažymėjimai seniūnaičiams

Minint Vietos savivaldos dieną Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis pasidžiaugė vis gražėjančiu Kelmės kraštu ir padėkojo rajono tarybos
nariams, savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnams ir seniūnijų darbuotojams, bendruomenių atstovams, seniūnaičiams už galimybę dirbti kartu ir už atliekamus gražius darbus. Sveikindamas profesinės
šventės proga rajono vadovas visiems linkėjo stiprybės, kantrybės, tolerancijos vienas kitam ir įteikė šešis padėkos raštus ir pažymėjimus 46
seniūnaičiams (nuotr.).
Minėjime dalyvavusi Seimo narė Alma Monkauskaitė kalbėjo apie
vietos savivaldos svarbą, toleranciją, drausmingumą, savęs pažinimą ir
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Vaida Sutkienė

bendravimą. Kaip sakė Seimo narė, šie metai buvo istoriniai, nes meras
pirmą kartą išrinktas tiesiogiai. Kadangi jis yra istorinis meras, A. Monkauskaitė padovanojo jam pirmąjį Lietuvos Statutą, kuris įkvėptų tolesniam darbui, taip pat ji įteikė padėkas trims seniūnaičiams. Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Genutienė įteikė administracijos direktoriaus padėkos raštus septyniems darbuotojams.
Kalbėtojų žodžiai buvo įpinti į Baltijos gitarų kvarteto atliekamų kūrinių melodijas ir šventinio renginio vedėjos, savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Jadvygos
Gaupšienės poetinį žodį.


