Savivaldybių
žinios
Nr. 29 (731)

Lietuvos savivaldybių asociacija

2015 m. lapkričio 7 d.
Kaina 0,65 euro cento
Išeina šeštadieniais

Kaišiadorys

senus tinklus atgaivina modernia
technologija

4–5 p.

Rajono meras Vytenis Tomkus (kairėje) su rangovais apžiūri, kaip atnaujinami magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai
Romo Gurklio nuotr.

Antanas Černeckis: „Sėkmingai gali veikti ir didelės, ir mažos savivaldybės“

Rietavo savivaldybė nuo jos įsikūrimo iki šiandienos _______________________________________________ 6–7 p.

ES paramos pyragas jau raikomas

Apie Kėdainiuose įvykusį Kauno regiono plėtros tarybos posėdį _ _________________________________________ 8 p.

Kiekvienas seniūnas vertas apdovanojimo

Kasdieninę veiklą apžvelgia Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos seniūnė Nijolė Smilgienė_ _________________ 14 p.

KAIŠIADORYS Senus tinklus

BARBORA GAUDUTĖ

atgaivina moderniA technologija

Kaišiadorys – vieni pirmųjų tarp Lietuvos rajonų centrų
vandentiekio ir nuotekų tinklus atnaujina naudodami modernią technologiją. Į atnaujinamą vamzdį įtraukiama ir išpučiama
epoksidinėse dervose išmirkyto audinio „rankovė“, kuri po dervų
polimerizacijos sukietėja ir tampa nauju senojo viduje atsidūrusiu vamzdžiu.
Skubino didelis avaringumas
„Šį metodą naudojame atnaujindami labiausiai nusidėvėjusius
Kaišiadorių miesto magistralinius vandentiekio ir nuotekų tinklus,
paklotus dar 1972 metais. Vamzdžiai plieniniai, daug kur visiškai neizoliuoti, surūdiję. Sandūros užsandarintos virvės ir cemento mišiniu.
To pasekmė – labai dažnos avarijos. Kelios per mėnesį. Buvo būtinas
skubus vamzdyno atnaujinimas“, – pasakoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Česlovas Neviera.
Tradicinis susidėvėjusio nuotekų vamzdyno atnaujinimas visada
sukelia labai daug papildomų problemų. Norint pasiekti vamzdį reikia jį atkasti, o tam sugaištama nemažai laiko, sudaroma nepatogumų
gyventojams, neretai sukeliama nepatogumų ir eismui. Taigi Kaišiadorių rajono vadovai kartu su UAB „Kaišiadorių vandenys“ apsisprendė
nusidėvėjusį nuotekų vamzdyną atnaujinti naudojant betranšėjinę
technologiją padengiant vamzdžius iš vidaus CIPP aptaisu.

storio „rankovė“. Iš gamyklos ji atvežama į statybvietę visiškai paruošta
instaliuoti. Pagrindiniai gaminio struktūriniai komponentai yra keliais
sluoksniais suvyniotas, dervose išmirkytas sustiprintas stiklo audinys,
kuris po „rankovės“ instaliavimo ir dervų polimerizacijos naudojamas
kaip naujai suformuoto vamzdžio karkasinė, apkrovas laikanti dalis.
Dėl komponentų, įmaišytų į dervų sudėtį, ji, veikiant ultravioletiniais
spinduliais, sukietėja ir labai greitai tampa itin atspari deformacijai.
Pasak rangovų atstovų, vamzdyno atnaujinimas susideda iš kelių
etapų. Pirmiausia išplaunamos atnaujinamų vamzdynų dalys ir atliekama televizinė diagnostika. Norint parinkti reikiamą „rankovės“ sienelės storį, įvertinamas vamzdžio susidėvėjimo lygis ir eksploatavimo
sąlygos. Antrojo etapo metu į atnaujinamą trasą yra įtraukiama apsauginė PE plėvelė. Ši plėvelė atlieka dvi funkcijas: pirmiausia ji apsaugo CIPP „rankovę“ nuo galimo pažeidimo ir sumažina trintį traukiant
„rankovę“ į vamzdį. Paskui CIPP „rankovė“ įtraukiama į atnaujinamą
vamzdyno dalį ir išpučiama ir priglunda prie esamo vamzdžio. Vaizdo
kamera patikrinama, ar CIPP „rankovė“ visu ilgiu įgijo reikiamą formą,
ar nesusiformavo raukšlės. Tuomet pradedamas visiškai automatizuotas polimerizacijos procesas.
Tądien, kai Kaišiadorių rajono vadovai apžiūrėjo tinklų atnaujinimo darbus, buvo atnaujinta 4,5 km nuotekų ir 5,3 km vandentiekio
tinklų.

Naujos technologijos ypatumai
Kaip apžiūrint betranšėjine technologija Kaišiadoryse atnaujinamus tinklus pristatė šią paslaugą teikiančios įmonės atstovai,
kiekvienam atnaujinamam ruožui gamykloje yra pagaminama ir supakuojama reikiamo ilgio, reikiamo skersmens ir reikiamo sienelės

Pagalba – ES parama
Pasak Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Č. Nevieros, su šiuo projektu buvo įšokta į paskutinį nuvažiuojančios 2007–2013 m. ES paramos traukinį. „Aplinkos ministerijai užtikrinome, kad nepažeisime likusių gana trumpų terminų. Rajonui šis
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projektas labai naudingas, nes pagal to laikotarpio
finansavimo sąlygas pareiškėjas turi prisidėti 5 procentais, o 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu
įgyvendinant vandens tiekimo ir nuotekų tinklus
teks prisidėti 50 procentų“, – kalbėjo Kaišiadorių
rajono meras Vytenis Tomkus ir pridūrė, kad baigus
tinklų atnaujinimą savivaldybei bus kompensuota
95 proc. patirtų išlaidų.
Projekto vertė – beveik 1,980 mln. eurų. Projektas pradėtas vykdyti tik rugpjūčio pabaigoje ir šiuo
metu jau baigtas.
Be to, spalio pabaigoje baigti kloti vandens ir
nuotekų tinklai Rumšiškių miestelyje. Šio projekto
vertė – daugiau nei 3,533 mln. eurų. Įgyvendinant
projektą paklota beveik 7,24 km vandentiekio ir
daugiau nei 15,52 km nuotekų tinklų. Dabar, pasak
rajono mero Vytauto Tomkaus, prie vandentiekio
turės galimybę prisijungti 244 būstai, prie nuotekų
tinklų – 209 būstai.
Iš viso pasinaudojant 2007–2013 m. ES parama
Kaišiadorių rajone paklota 43,3 km vandentiekio
ir 50,4 km nuotekų tinklų. Tai suteikia galimybes
3283 vartotojams prisijungti prie vandentiekio ir
3130 – prie nuotekų tinklų.
Didžiausias rūpestis –
nepažeisti terminų
„Apsisprendęs dalyvauti tiesioginiuose mero
rinkimuose, atrodo, neprastai žinojau rajono padėtį, bet nesitikėjau, kad rasiu tiek daug ir įvairiose
srityse spręstinų problemų, – sakė rajono meras
V. Tomkus. – Dabar mūsų didžiausias rūpestis yra
laiku įgyvendinti ES finansuojamus projektus, kad
nereikėtų grąžinti lėšų. Daugiausia rūpesčių kelia
statybos. Tai Žiežmarių bibliotekos pastatas, Kaišiadorių meno mokykla, „Rugelio“ darželis, Tradicinių
amatų centro Žasliuose statybos. Dalis statybos
darbų uždelsta dėl konkursus laimėjusių rangovų.
Nėra metodo, padedančio apsisaugoti nuo nepajėgių projektus vykdyti rangovų. Kita vertus, ankstesnių savivaldybės vadovų sudarytos sutartys su
rangovais gana slidžios. Vengiant skolintis darbai
buvo dalijami etapais. Atsirado rangovų tarpusavio
nesutarimų.“
Pasak mero, nors ankstesnės tarybos ir rajono vadovų parengtos rajono vystymo strategijos
naujoji komanda nekeitė, bet kai kuriuos numatytus darbus reikės koreguoti. Vienas tokių – Kaišiadorių muziejaus statyba. „Kol kas Kaišiadoryse
neturime normalaus muziejaus. Esamos patalpos
nepritaikytos ekspozicijai. Ten tik galima eksponatų saugykla. Rajono vystymo strategijoje
buvo numatyta naujo muziejaus statyba. Dabar,
matydami, kad Kauno regiono kultūros vystymui
2014–2020 m. iš ES paramos skiriama tik 1,2 mln.
eurų, tos minties atsisakome. Juk muziejaus statybai reikia daugiau kaip 2 mln. eurų. Ieškome kitų
galimybių. Strategijoje buvo numatyta buvusio
kino teatro pastate įkurdinti Kaišiadorių miesto
seniūniją, įsteigti erdvę jaunimui, įkurti verslo
inkubatorių bei Turizmo ir verslo informacijos
centrą. Dabar svarstome, kad toms įstaigoms, kurioms nereikia didelių patalpų, galima surasti kitas
vietas, o kino teatrą galbūt geriau skirti muziejui“,
– planais dalijosi rajono meras.
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Riedlenčių ir dviračių aikštelę atidaro Kaišiadorių rajono meras V. Tomkus (viduryje)
ir savivaldybės administracijos direktorius Č. Neviera
Pasak jo, nepakankamai išnaudota ir Kaišiadorių rajono geografinė padėtis. Nors rajone nemažai stiprių įmonių, o nedarbas 1,5 proc. mažesnis už šalies vidurkį, bet, mero
manymu, tiesioginių investicijų reikia daugiau. „Skatiname aktyviau investuoti rajone jau
veikiančias įmones. Mūsų rajone veikia Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Jos teritorijoje įsteigta Laisvoji ekonominė zona, kurioje planuojama įkurti duomenų saugojimo
centrą. Šiuo metu dirbame kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir su AB „Lietuvos energijos
gamyba“, kuriai priklauso tas objektas. Tikiuosi, kad artimiausiu metu atsiras rimtas investuotojas ir rajoną pasieks didelės investicijos. Rajono padėtį aktyviau reikėtų panaudoti
ir turizmui plėtoti. Tikimės, kad pavyks gauti ES lėšų informacijos, skatinančios turizmo
plėtrą, sklaidai“, – sakė V. Tomkus ir pasidžiaugė pirmais naujos komandos veiklos rezultatais. Juk šią vasarą po daugelio metų tėvai per vasarą galėjo naudotis vaikų darželio
paslaugomis, įsteigtos dvi naujos grupės darželiuose. Didinant grupių skaičių kitais metais darželiuose nebeturėtų trūkti vietų.
„Spalio pabaigoje jaunimo pageidavimu Kaišiadoryse įrengėme riedlenčių parką,
– dar viena naujiena pasidalijo rajono meras. – Darbus tik pradedame, o jų yra labai
daug, kad mūsų miestas būtų patrauklesnis, kad sudarytume palankias sąlygas ir dirbti,
ir gyventi, nes dalis žmonių važinėja dirbti į Vilnių ir Kauną, nes kaišiadoriečiai šiuos miestus pasiekti gali ir automobiliu, ir traukiniu.
Koją kiša biudžetas
Pasak rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Č. Nevieros, pastaruoju metu
didžiausią nerimą kelia kitų metų biudžetas, savivaldybės prisidėjimas prie ES finansuojamų projektų. „Nuo 2016 metų savivaldybėms mažinamas skolinimosi limitas ne procentais, o kartais. Mūsų rajono savivaldybei bus galima skolintis 1,5 proc. nuo viso biudžeto. Iš paskolos neužteks užtikrinti savivaldybės dalies prisidėjimo prie ES gaunamų
lėšų. Tai neigiamai atsilieps investicinių projektų įgyvendinimui. Gali tekti atsisakyti kai
kurių ES finansuojamų projektų, nes negalėsime prie jų prisidėti“, – apgailestavo savivaldybės administracijos direktorius.



Antanas Černeckis:

„Sėkmingai gali veikti ir didelės, ir mažos savivaldybės“

2000 m. Rietavas tapo savarankiška savivaldybe, kuriai nuo pirmųjų dienų vadovauja meras Antanas Černeckis. Šiemet per pirmąjį
tiesioginių mero rinkimų turą už jį balsavo 76,67 proc. atėjusių balsuoti rietaviškių. „Jeigu Rietavo savivaldybė būtų įsteigta anksčiau,
gal ilgiau būčiau jai vadovavęs“, – juokauja Rietavo savivaldybės
meras Antanas Černeckis (nuotr.), atsakydamas į „Savivaldybių
žinių“ klausimus.
Gerbiamas mere, tarp merų esate jau veteranas. Kokias įgytas
darbo politikoje patirtis labiausiai vertinate?
Politikoje aktyviai dalyvavau nuo 1990 metų. Penkerius metus dirbau
Plungės rajono taryboje. Šis darbas padėjo savivaldos supratimo pamatus, ko negalėjau gauti dirbdamas mokyklos direktoriumi. Tuo metu vadovavau Žadvainių pagrindinei mokyklai. Vadovaudamas mokyklai matai tik labai siaurą sistemos dalį. Dirbant tarybos nariu atsiveria visai kitoks
gyvenimo vaizdas. Žinoma, darbas taryboje reikalavo ir naujų žinių, tad
reikėjo pasimokyti ir užsienyje. Ypač akiratis išsiplėtė mokymuose Vokietijoje. Pamačiau, kokia jų savivalda ir kokios mums reikėtų. Juolab kad ne
vienus metus dalis Plungės rajono politikų siekėme Rietavo savivaldos. Ją
įsteigus ir išrinkus tarybą, kai man buvo pasiūlyta tapti meru, atsivėrė visai
naujas gyvenimo puslapis. Pirmiausia, netekau savo asmeninio gyvenimo ir asmeninio laiko. Atsirado gilesnis savivaldos suvokimas, ko nelabai
gali patirti būdamas tik tarybos nariu.
Ką laimėjote susikūrus Rietavo savivaldybei?
Kai susikūrė savivaldybė, Lietuva jau dešimt metų buvo nepriklausoma, bet per tą laiką Rietavą buvo pasiekę tik 180 tūkst. litų. Galima
sakyti, kad nebuvo jokių investicijų. Žinoma, laikotarpis sunkesnis –
tai turime pripažinti. Tačiau buvo ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, suplanuojame Plungėje statyti tris daugiabučius, o Rietave – du, bet... Plungėje
pradedame statyti namą ir per penkerius metus jo nepabaigiame, tad
Rietave net vilčių pradėti statybas nebelieka. Kai atgavome savivaldą,
atsirado visai kitų galimybių. Atsirado rūpestis ir pačiu Rietavu, ir savivaldybės teritorijoje esančiais miesteliais ir kaimeliais. Visur – akivaizdus šuolis į priekį.
Siekį tapti savarankiška savivaldybe stiprino ir tai, kad Rietavas anksčiau buvo rajono centras, ir vyresni žmonės dar prisimena, kad gyvenimas
net sovietmečiu buvo geresnis, negu sujungus su Plungės rajonu.
Be jokių abejonių, norų visada yra daugiau, negu gali padaryti, tačiau
kai minint kokias sukaktis atsisuki atgal ir pasveri, kas padaryta, pamatai,
kad pokyčiai labai dideli. Esame parengę ilgalaikį savivaldybės strateginį planą. Kai planavome, sakėme: tai utopija, bet rašykime. Ir rašėme... Ir
skaičius, ir darbus... Kai viską susumavome ir pamatėme, kad įgyvendino

me 75 proc. tos utopijos, supratome, kad užmojai turi būti didesni, negu
tuo metu atrodo. Jeigu kažko ir neįgyvendini, pasiekiamas stulbinantis
rezultatas.
Prisimenu, kažkada sakėte, kad vienas ryškiausių prisiminimų
– pirmosios gatvės sutaisymas.
Taip, tai Salomėjos Nėries gatvė – pati baisiausia Rietavo gatvė, kuria jau ir pravažiuoti buvo beveik nebeįmanoma. Ją pradėjome tvarkyti
iš savo ir valstybės biudžeto, nes ES paramos dar nebuvo. Prašydavome,
kad rangovai darbus atliktų avansu. Infliacija didėjo, tokie darbai kasdien
vos ne dvigubai pabrangdavo. Žinoma, statybininkams tai nebuvo gerai,
bet savivaldybei – labai naudinga, nes mokėdavome sutartyje numatytomis kainomis, o jos būdavo gerokai mažesnės negu po metų.
Dar turime tvarkytinų gatvių, bet lyginant su tuo, kas buvo, skirtumas
– kaip tarp dienos ir nakties.
Neskubėdami sutvarkėme visas komunikacijas. Rietave nutiestas
vandentiekis, nuotekų surinkimo tinklai. Ir kai kuriose gyvenvietėse šie
darbai gerokai pajudėję į priekį. Sutvarkėme šaligatvius. Pastaraisiais metais daugiau dėmesio skyrėme pastatų atnaujinimui.
Kaip su keliais? Kiek žinau, besikurianti savivaldybė perėmė labai
daug žvyrkelių, o gražėjančiuose miesteliuose gyvenantys žmonės
nori asfaltuotais keliais važinėti.
Išties labai daug žvyrkelių turėjome. Dabar padėtis kitokia. Užbaigti asfaltuoti keliai, jungiantys Rietavą su Tverais, Medingėnais ir Lioliais.
Dabar baigiame tvarkyti kelią iš Rietavo į Žadvainus. Per 15 metų pavyko
nemažai kelių sutvarkyti. Darbų dar turime, bet džiaugiamės, kad atnaujintų gatvių ir kelių nereikia kasmet lopyti.
Dabar ieškome galimybių išasfaltuoti kelią tarp Tverų ir Medingėnų
seniūnijų. Tveruose gimnazija, jos filialas Medingėnuose. Būtinai reikia tą
kelio dalį sutvarkyti. Kol kas mums tai – opi problema.
Rietavas buvo vienas pirmųjų miestų, susitvarkęs centrinę aikštę.
Kokius darbus dar planuojate?
Pačią aikštę mes sutvarkėme kukliai, bet gražiai. Manome, kad ji tarnaus dar ilgai ir nėra reikalo imtis kažkokių darbų. Žinoma, jei būtume
kelerius metus palaukę, gal ir mes būtume vietoj trinkelių klinkerį ar kitą
brangesnę medžiagą naudoję. Kai tvarkėme aikštę, neturėjome pinigų
prabangioms medžiagoms, tad žiūrėjome, kad būtų tvarkinga. Dabar
atsiranda galimybė miestą papuošti mažosios architektūros elementais.
Tai skulptūros, suoliukai, šiukšliadėžės. Tos detalės suteikia miestui savitumo. Tai – Oginskių miestas, ir mes privalome jį tvarkyti vadovaudamiesi
senąja dvasia.
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Dar norime įrengti paplūdimį, poilsio zonų, trūksta žaidimų aikštelių,
treniruoklių ir mažiems, ir vyresnio amžiaus žmonėms. Visa tai esame suplanavę ir per artimiausius metus padarysime.
Nors ir esame sutvarkę gatvių apšvietimą, bet ieškome ekonomiškesnio sprendimo, kad miestas galėtų būti visą naktį apšviestas.
Baigiame statyti sporto salę prie gimnazijos. Ja naudotis galės ne tik
gimnazija, bet ir visi rietaviškiai. Buvusį Oginskio muzikantų bendrabutį
baigiame pritaikyti Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklai, statome
naują biokuro katilinę.
Paminėjote Oginskių laikus. Daugeliu atvejų mūsų dvarai nukentėjo per sovietmetį, bet Rietavo Oginskių dvaro dalis atgulė į tiesiamą
Žemaičių plentą dar tarpukario Lietuvoje?
Taip, plento statybai buvo panaudota dalis dvaro tvorų. Tai, kad Rietavas prarado Oginskių rūmus, yra Pirmojo pasaulinio karo pasekmė.
Vokiečių kareiviai nuplėšė Oginskių rūmų stogą. Be stogo likęs pastatas
pradėjo labai greitai nykti, nes Oginskis jau buvo miręs, Oginskienė išsikėlusi iš Rietavo. Vaikų Oginskiai neturėjo, tad nebuvo kam rūpintis, o kai
šeimininkų nebelieka, taip ir atsitinka. Žmonės griovė dvaro pastatus ir
statėsi savus. 1926 metais rūmai jau buvo nugriauti. Buvo likusi oranžerija,
bet po 1930 metų joje augę augalai buvo išvežti į Kauno botanikos sodą.
Keli augalai iš mūsų oranžerijos ir dabar ten auga.
Ar Oginskiai padeda lengviau surasti Rietavą turistiniuose žemėlapiuose?
Be jokios abejonės. Ypač šiais metais daug svečių į Rietavą užsuka ir iš
Lietuvos, ir iš užsienio. Jaučiamas labai didelis susidomėjimas.

Tačiau atvyksta vienai dienai?
Kol kas taip, nors bandome įvairiais būdais prailginti svečių viešnagę. Žirgynas rengia kelionę žirgais. Turi specialų į karietą panašų aštuonių
vietų vežimaitį. Maršrutas vingiuoja per kaimus. Juo keliaujantys svečiai
ir pamaitinami, ir pramogomis pradžiuginami. Žiemą galima pasivažinėti
rogėmis.
Dar neišnaudotos Lopaičių galimybės, nors į juos keliauja tūkstančiai
žmonių. Rietavo miškų urėdija nutiesė takelius, kad būtų patogiau prieiti
prie daugelio stebuklingu vadinamo šaltinio. Čia labai gražus gamtovaizdis. Ieškome galimybių ir sukurti būtiniausias paslaugas. Gali atsirasti ir
smulki prekybos, maitinimo įstaiga. Vienas dailininkas statosi arbatinę su
galerija, tad tikimės, kad pradėjus teikti daugiau paslaugų, daugiau naudos liks ir Tverams. Galvojame ir apie apgyvendinimo paslaugas. Šiek tiek
žmonių galime apgyvendinti gerai įrengtame kolegijos bendrabutyje.
Planuojame įsirengti nedidelį viešbutuką žirgyne. Turime ir puikių kaimo
turizmo sodybų.
Nors regionai buvo džiuginami būsima 2014–2020 metų ES parama, bet kuo labiau ji artėja, tuo daugiau savivaldybių pasijunta kai
kuriose priemonėse atsiduriančios už borto?
Kai kurios priemonės mažesniąsias savivaldybes aplenkia. Pavyzdžiui,
judumo priemonė taikoma nuo 25 tūkstančių gyventojų. Tai tikrai nėra
gerai.
Su Telšių regioninės plėtros taryba pakankamai draugiškai pinigais
dalijamės ir susitariame, kad neliktų nuskriaustų, bet nesant tokio susitarimo daliai savivaldybių galimybių pasinaudoti ES parama būtų mažiau.
Kalbėjosi BARBORA GAUDUTĖ

Rietavo bendruomenė pagerbia kunigaikščių Oginskių atminimą

Žadama stiprinti bendradarbiavimo ryšius su japonija
„Mano vizito tikslas – sustiprinti Japonijos ir Alytaus bendradarbiavimo ryšius“, – susitikime su Alytaus miesto vadovais ir verslininkais sakė
nepaprastasis ir įgaliotas Japonijos ambasadorius Lietuvos Respublikoje
J. E. Toyoei Shigeeda.
J. E. ambasadorių T. Shigeedą ir antrąją Japonijos ambasados Lietuvos
Respublikoje sekretorę Fumiko Azumą priėmė Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius (nuotr.), mero pavaduotojai, tarybos nariai. Susitikime dalyvavo Alytaus miesto verslininkai, asocijuotų verslo struktūrų vadovai.
„Alytus pasirengęs užmegzti draugiškus santykius su Japonijos
miestu, dalyvauti kultūrinėse programose, vykdyti bendrus projektus“,
– sakė Alytaus miesto vadovas V. Grigaravičius.
Pasak J. E. ambasadoriaus T. Shigeedos, japonai nori susirasti draugų
Europoje, Lietuvoje, o Alytus – labai tinkamas miestas: „Lietuva ir Japonija palaiko tikrai gerus santykius, tačiau reikia stiprinti šių šalių regionų
ir miestų bendradarbiavimą.“
Ambasadorius domėjosi Alytuje veikiančiomis verslo įmonėmis,
kultūros renginiais. Verslininkai pasidalijo savo lūkesčiais, išdėstė ateities
planus, susijusius su ryšių Japonijoje užmezgimu.
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Pasak Alytaus miesto savivaldybės mero, bendraujant su ambasadoriumi jaučiami rimti ketinimai ir noras užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su Alytaus miestu.


ES paramos pyragas jau raikomas
Vytis Kaunas
Kėdainiuose įvyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Regioninės plėtros
departamento, regiono savivaldybėse veikiančių
kaimiškųjų vietos veiklos grupių atstovai, socialiniai
partneriai ir kiti svečiai.
Regioninės plėtros departamento direktorė
Edita Mielienė informavo, kad iš 2014–2020 m. ES
paramos programų Kauno regionui skirta 193 mln.
Eur. „Tai dvigubai daugiau negu šiam regionui buvo
skirta per praėjusį ES paramos finansinį laikotarpį“,
– sakė pranešėja, ragindama savivaldybes kaip įmanoma anksčiau rengti projektams įgyvendinti būtinus dokumentus.
Taryba patvirtino pakeistą Kauno regiono plėtros planą iki 2020 m.
Svarstant tikslinių teritorijų mažųjų miestų, miestelių ir kaimų (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų grupėje)
asignavimų paskirstymą, Regiono plėtros tarybos
narių nuomonės išsiskyrė. Kauno regiono plėtros
taryba yra išskyrusi 10 miestelių ir kaimų, kuriems
reikalingiausios investicijos. Tačiau sumažinus miestelių ir kaimų atnaujinimo priemonei planuojamas
skirti investicijas, atsirado būtinybė dar kartą svarstyti Kauno regionui planuojamų skirti ES fondų investicijų paskirstymo galimybes – arba atsisakyti
vieno miestelio, arba tarpusavyje susitarus sumažinti
mažiausią vienam projektui skiriamą sumą. Vidaus
reikalų ministerija yra patvirtinusi, kad mažiausia
vieno projekto ES fondų investicijų suma turi būti
ne mažesnė kaip 725 tūkst. Eur. Taigi šiame posėdyje
sprendėsi Rumšiškių likimas, nes šis miestelis iš Kauno regiono plėtros tarybos išskirtų tikslinių teritorijų
įvertintas mažiausia balų suma. Kaišiadorių rajono
savivaldybės meras Vytenis Tomkus prašė pritarti
Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymui sumažinti nu-

Kėdainių rajono savivaldybėje susirinkusi Kauno regiono plėtros taryba aptarė 2014–2020 m.
ES finansinės paramos galimybes. Kėdainių rajono meras S. Grinkevičius pirmas iš kairės
statytą mažiausią projektui skiriamą sumą ir sudaryti galimybes projektus įgyvendinti
dešimtyje tikslinių teritorijų, įskaitant ir Rumšiškes. Jo teigimu, būtina tvarkyti prie Lietuvos liaudies buities muziejaus esantį miestelį.
Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius išdėstė savo argumentus, kodėl mažiausia vienam projektui galima skirti ES fondų lėšų suma neturėtų būti mažinama. Meras pabrėžė, kad sumažinus šią sumą dalis kitose tikslinėse teritorijose suplanuotų veiklų būtų neįgyvendintos, be to, Raseinių rajono savivaldybė jau yra parengusi
šiems planuojamiems projektams įgyvendinti būtinus dokumentus, kurių pakeitimas
papildomai kainuotų. Galimybė finansuoti ir Rumšiškių miestelio atnaujinimo projektą
gali atsirasti po 2018 m. Šia galimybe bus galima pasinaudoti, jei Lietuva iki 2018 m.
sėkmingai įgyvendins ES fondų finansavimą gavusius projektus ir pasieks numatytus
rezultatus.
Penkiems tarybos nariams palaikius Kaišiadorių savivaldybės prašymą, bet 12 pasisakius prieš, mažiausios projektui galimos skirti ES fondų lėšų sumos mažinimui nepritarta.
Investicijų sulauks šie miesteliai:
• Jiezno (Prienų r.) • Vilkijos ir Ežerėlio (Kauno r.) • Ruklos (Jonavos r.) • Ariogalos ir Viduklės (Raseinių r.) • Pelėdnagių ir Vilainių (Kėdainių r.) • Gudienos (Kaišiadorių r.).
Investicijos bus skiriamos viešosioms erdvėms, infrastruktūrai, gyvenamajai aplinkai
šalia daugiabučių gyvenamųjų namų sutvarkyti, kitiems tikslinės teritorijos bendruomenės
poreikiams.

Kuriamas ateities prekybos ir paslaugų centras
Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius susitiko su nekilnojamojo turto projektus vystančios ir valdančios bendrovės „Baltisches Haus“
ir Balsių bendruomenės atstovais. „Baltisches Haus“ kartu su prekybos
tinklu IKI Balsiuose planuoja statyti koncepcinį prekybos ir paslaugų
centrą.
Vystytojai merui pristatė idėją sukurti „žalios architektūros“ objektą.
„Paslaugų ir prekybos centro Balsiuose projektas yra geras bendruomenės ir verslo bendradarbiavimo pavyzdys. Projekto vystytojai įsiklauso
į bendruomenės poreikius, kartu kuria gražesnį ir modernesnį Vilnių“,
– susitikime sakė Vilniaus meras.

Projektas vystomas bendradarbiaujant su geriausiais įvairių sričių
– aplinkosaugos, statybos industrijos, prekybos – profesionalais ir Balsių bendruomene, kuri įsitraukė nuo pat projektavimo etapo. Daug dėmesio bus skiriama infrastruktūrai, ekologijai, Verkių regioninio parko
kaimynystei. Automatizuotas dviračių statymas ar žaliuojantis stogas
yra vos keli planuojamų diegti technologijų pavyzdžiai. Su savivaldybės
specialistais sutarta spręsti infrastruktūros – kelių, viešojo transporto
stotelių, dviračių takų vystymo klausimus.
Viešųjų ryšių skyriaus inf.

kviečia legalizuoti darbo santykius
Nelegalaus darbo, nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos ir institucijų bendradarbiavimo klausimus Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas aptarė su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju
valstybiniu darbo inspektoriumi Gintaru Čepu ir Valstybinės darbo
inspekcijos Alytaus skyriaus vedėju Vytautu Gegužinsku. A. Vrubliauskas pakvietė inspektorius į pagalbą, važinėjant po rajono seniūnijas ir
aiškinant žmonėms apie nelegalaus darbo daromą žalą pačiam asmeniui ir valstybei.
Alytaus rajono savivaldybė yra pirmoji iš savivaldybių, su kurios


Renata Budrienė

Jurgita Kanapickė

vadovais inspektoriai susitinka. Inspektorius G. Čepas informavo, kad
Alytaus rajone praėjusiais metais buvo užfiksuotas 21 nelegalaus darbo atvejis, šiais metais – 17 ir trys nelaimingi atsitikimai darbe.
Meras domėjosi ir Alytaus darbo ginčų komisijos veikla. Pasak Darbo inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjo V. Gegužinsko, komisijos darbas
labai pasiteisino, nes atpigo pats procesas, žmogui nereikia kreiptis į
teismą, o komisijos priimtas dokumentas yra vykdomasis, t. y. patenka
tiesiai pas antstolį. „Daugiausia, apie 90 proc., visų gautų skundų susiję
su darbo užmokesčio klausimais“, – sakė V. Gegužinskas.
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