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Mūsų darbai ir pastangos matomi
Vitalijus MITROFANOVAS
Savivaldybės meras

Šių metų pavasarį įvyko savivaldybės tarybos ir
mero tiesioginiai rinkimai. Ačiū rinkėjams, kad matydami mūsų pradėtus, bet dar nebaigtus darbus, jie
suteikė įgaliojimus juos tęsti. Prie rajono vairo praktiškai liko ta pati komanda. Po rinkimų pavyko suburti
visas partijas į koaliciją. Darbas koalicijoje nereiškia,
kad esame vienos nuomonės, kad turime vieną ir tą
patį požiūrį į rajono reikalus, į darbų prioritetus. Diskutuojame, įrodinėjame ir priimame sprendimus, suprasdami atsakomybę savo krašto žmonėms.
Pastaraisiais metais mūsų nuveiktus darbus mato
rajono gyventojai. Sulaukėme aukščiausios valdžios
pripažinimo ir įvertinimo. Krašto apsaugos ministerija
Akmenės rajono savivaldybei įteikė „Auksinę krivūlę“.
Lapkričio paskutinėmis dienomis sulaukėme dar vieno malonaus įvertinimo. Įvertinant 2007–2013 m. Vakarų Lietuvoje įgyvendintų projektų svarbą ir kokybę,
mums už du projektus skirtos pirmosios vietos.
Akmenės rajono savivaldybė tapo žinoma ir matoma šalyje. Šiemet trijų rajonų savivaldybių atstovai domėjosi mūsų patirtimi. Sulaukėme ir kaimynės
Latvijos savivaldybių dėmesio. Tai, kas padaryta, yra
mūsų visų – tarybos, savivaldybės administracijos ir
rajono bendruomenės – bendro darbo rezultatas.
Tarp svarbių šių metų darbų įvardyčiau pastatytą
biokuro katilinę Ventoje. Mažiau sunaudosime dujų,

atpigs šiluma. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengti
požeminiai šiukšlių konteineriai padeda sukurti estetiškesnį miesto vaizdą.
Rajone šiais metais baigiame įgyvendinti daug įvairių
projektų, ir smagu, kad nereikia žvalgytis, iš kur gauti lėšų
šiems darbams. Pakanka savų. Daug planų tikimės įgyvendinti ir 2014–2020 m. ES finansinės paramos laikotarpiu, nes turime galimybę pasiskolinti ir įgyvendinti daug
projektų. Laisvosios rinkos institutas, dėliodamas savivaldybių indekso rodiklius, mums papriekaištavo, kad padidėjo vandens tiekimo kaina. Tačiau vanduo mūsų rajone
nebrango bene 12 metų. Ir dabar jis yra vienas pigiausių
Lietuvoje. Ta pati institucija turėjo priekaištų, kad savivaldybės administracijoje padaugėjo darbuotojų. Tačiau darbuotojų skaičius pas mus yra vienas mažiausių, o darbų
padaro ne mažiau kaip kitos savivaldybės.

Kuruoju keliolika sričių

Apolinaras NICIUS
Savivaldybės mero pavaduotojas
Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo esu
valstybės tarnyboje. Pastaruosius ketverius su puse metų
vadovavau rajono savivaldybės administracijai. Džiaugiuosi, kad rinkėjų valia turiu galimybę tęsti veiklą šioje
rajono vadovų komandoje. Mero potvarkiu man patikėta
kuruoti 16 veiklos sričių. Esame žmonių išrinkti, mūsų svar2015 12 19 Savivaldybių žinios

biausias uždavinys – pateisinti rinkėjų lūkesčius.
Visose srityse, kurias man pavedė meras, stengiuosi įsigilinti į žmonių problemas, padėti jas
spręsti.
Esame daug nuveikę ir pasiekę. Daug lėšų
investuota į vaikų ir jaunimo ugdymo sektorių.
Bet man labai skauda širdį, kad mūsų mokyklų
mokinių baigiamųjų egzaminų kai kurių dalykų
rodikliai nesiekia šalies vidurkio. Reikia išsamios
analizės, kodėl taip yra. Rajone gerai išplėtotos socialinės paslaugos. Vieni pirmųjų šalyje
ryžomės įgyvendinti socialinių išmokų skirstymo bandomąjį projektą ir tapome pavyzdžiu
kitoms savivaldybėms. Dabar naujas iššūkis
– kuo daugiau socialinių paslaugų teikti žmogaus gyvenamojoje vietoje, neatitraukiant jo
iš bendruomenės. Laukia vaikų globos įstaigų
pertvarka. Rajone turime dvi valstybės saugomas teritorijas – Kamanų valstybinį gamtinį rezervatą ir Ventos regioninį parką. Įrengti modernūs lankytojų centrai Akmenėje ir Ventoje Yra
parengta galimybių studija įsteigti Geologinį
parką. Neturime tikslios apskaitos, kiek žmonių
kasmet atvyksta pažiūrėti mūsų krašto unikalaus gamtos paveldo objektų. Mūsų uždavinys
pagerinti tų lankomų objektų prieigas.

Esame šeimininkai, mokame
skaičiuoti

Aromeda LAUCIENĖ
Savivaldybės administracijos direktorė
Savivaldybės vadovų komandoje esu nauja
narė. Mano pažįstami žmonės, dirbantys kituo-

se rajonuose, kartais klausia, kaip ten pas mus.
Atsakau, kad intensyvūs darbai nepalieka vietos intrigoms ar priešpriešai. Esame tie, kurie
jaučiame atsakomybę už savo krašto raidą, už
žmonių gyvenimo ateitį. O darbų ir užmojų juos
padaryti pagrindas yra lėšos. Malonu patvirtinti, kad sėkmingai įveikiame biudžeto surinkimo
planą. Šiemet turime surinkti 7 mln. 870 tūkst.
eurų, lapkričio pabaigoje planą buvome įvykdę
99 proc. Sėkmingai įgyvendinome 34 projektus, kurie buvo numatyti 2007–2014 m. etape.
Neturėjome baudų, neprireikė prisidėjimo, kurio nebuvome planavę. Savivaldybė projektams
įgyvendinti per tą laikotarpį pritraukė 18 mln.
eurų. Todėl ir galime didžiuotis pokyčiais mūsų
miestuose ir kaimuose.
Prasideda naujas ES investicijų 2014–2020
m. etapas. Regioninių investicijų priemonių
plane mūsų kraštui numatyta 6 mln. 200 tūkst.
eurų. Prie įgyvendinamų projektų savivaldybė
turės prisidėti savo lėšomis nuo 20 iki 50 proc.,
atsižvelgiant į projekto pobūdį. Nesame įsiskolinę, ir reikalui esant galėsime pasiskolinti.
Meras V. Mitrofanovas deda labai daug pastangų, kad 2016 m. būtų užbaigtas tvarkyti
Viešosios bibliotekos pastatas. Darbams užbaigti trūksta dar apie 900 tūkst. eurų.
Galvos skausmu buvo Respublikos gatvės
10 namo bendrabučio likimas. Laukiame teismo sprendimo, tikimės, kad nugalės viešasis, o
ne vieno ar kito savininko interesas ir pagaliau
bus išspręsta problema, kurią daugybę metų
kelia gyventojai. Rajono teritorijoje prie visų
kapinių bus įrengti tualetai. Rajone imamės
programų, kurios skatintų vidines galimybes.
Nekilnojamojo turto lengvata, kurią patvirtino
taryba, siekiama paskatinti investicijas į naujų
darbo vietų kūrimą, pastatų šiltinimą ir atnaujinimą, skatinti remti švietimo, kultūros įstaigas ir
renginius.
Savivaldybė parengė priemonių ir lengvatų
programą, kad gydymo įstaigos galėtų pasinaudoti ir pritraukti naujų specialistų.
Rengiame daugiabučių gyvenamųjų namų
teritorijų sutvarkymo programą, kuri savivaldybės tarybai bus teikiama tvirtinti 2016 m. pradžioje. Pirmiausia numatyta tvarkyti teritorijas
prie atnaujinamų namų, bus skatinami gyventojai prisidėti, sukurti jaukią ir saugią aplinką.

Lyno kelias sujungtų dvi savivaldybes
Gelgaudiškio dvare į pasitarimą buvo susirinkę Šakių ir Jurbarko
rajonų savivaldybių vadovai. Suėjimo tikslas – aptarti bendrą dviejų
savivaldybių projektą – keleivinio lyno per Nemuną iš Jurbarko rajono į Šakių rajoną įrengimą. Sumontavus keltuvą į vientisą turistams
lankyti skirtą kompleksą būtų sujungti Nemuno skiriami pagrindiniai
dviejų savivaldybių turistų traukos objektai – Panemunės pilis ir Gelgaudiškio dvaro sodyba.
Abiejų savivaldybių vadovai nusprendė dėti bendras pastangas,
kad projektas būtų įgyvendintas. Pasak Šakių rajono savivaldybės
mero Juozo Bertašiaus, sutarta sumokėti pridėtinės vertės mokestį,
o lyno kelio išlaidas tikimasi padengti iš turistinių paslaugų. Dabar
laukia ilgi finansavimo derinimo procesai su Aplinkos ministerija,
reikalingas Panemunių regioninio parko ir Kultūros paveldo departamento pritarimas. Šakių rajono vadovas šią savaitę projektą jau aptarė
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Su darbais auga ir kompetencija
Algirdas BUČYS
Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Šie metai savivaldybei buvo išskirtiniai apdovanojimų gausa. Ministerijų apdovanojimai
ir pripažinimas atėjo įgyvendinus rajonui svarbius projektus. Tam reikėjo specialistų sumanumo. Todėl pirmiausia ir džiugina išaugusi
specialistų kompetencija. Dauguma jų jauni,
gerai mokantys užsienio kalbas. Sėkmingai
įgyvendinti investicinius projektus galima tiktai
turint finansavimą ir gerą projektų vadybą. Pastarasis laikotarpis mūsų savivaldybei įtemptas
rengiantis naujam paramos laikotarpiui. Skubaus dėmesio reikalauja Sporto rūmai – reikia
pastatą atnaujinti, modernizuoti vidaus įrangą.
Nerimaujame dėl Dabikinės dvaro-sodybos
ateities. Savivaldybė viena nėra pajėgi atgaivinti
veiklą šiame dvare. Bandome per žmonių savitalką ieškoti dvaro atgaivinimo idėjų ir būdų.
Viena gyvybiškai svarbių mūsų krašto socialinio ekonominio augimo prielaidų yra laisvoji
ekonominė zona. Zonos operatoriaus parinkimo konkursus rengė Ūkio ministerija, bet iki šiol
nesėkmingai. Laisvi sklypai laukia investuotojų.
Pateikėme Ūkio ministerijai pasiūlymą teritorijos žemę leisti išnuomoti savivaldybei – tikimės
palankaus valstybės valdžios sprendimo. Kitą
įstatymo pataisą – dėl žemės nuomos sutarčių
sudarymo ne aukciono tvarka į regioną ateinantiems investuotojams – rengėme kartu su
VšĮ „Investuok Lietuvoje“. Labai džiaugiuosi,
kad Naujojoje Akmenėje susikūrė Vietos veiklos
grupė. Žmonių susitelkimas ir iniciatyvumas,
noras įsitraukti į finansuojamus projektus atveria naujas miesto tvarkymo galimybes.
Kalbino Julija SEJAVIČIENĖ
Rimutė Grušienė

Kultūros paveldo departamente. Lyno kelio sąmata yra apie 3,5 mln.
eurų. Tikimasi, kad projektas bus įgyvendintas per artimiausius dvejus
metus. Lyno kelias sujungtų Gelgaudų (Vytėnų) pilį ir kitapus Nemuno
esantį Gelgaudiškio dvarą.


Jurbarko bendruomenės šventė prie Nemuno

Skirmantas Mockevičius:

Barbora Gaudutė

„Koalicijos partnerius parinko bendruomenė“

„Jurbarko meras – smuiku grojantis mokesčių inspektorius“, – taip šių metų pavasarį tiesioginiuose mero rinkimuose rajono gyventojų
pasitikėjimą pelniusį Skirmantą Mockevičių
apibūdino žiniasklaida.
Pasitiki bendruomene
Kitaip nei kiti išrinkti merai, S. Mockevičius į
rinkimus atėjo neremiamas nei partijos, nei visuomeninio komiteto. „Skirtumai buvo stebėtini, – pasiteiravus, kaip atrodė darbas savivaldybėje, palyginti
su ankstesnėmis – Tauragės apskrities valstybinės
mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių skyriaus
Jurbarko poskyrio vedėjo pareigomis, nusišypso
meras. – Dabar jau lyg ir pripratau. Žinau rašytas ir
nerašytas tradiciškai susiklosčiusias taisykles. Be to,
kiekviena savivaldybė turi savo specifiką, o tai lemia
ir savas žaidimo taisykles.“
Taip jau susiklostė, kad prie rajono savivaldybės
vairo stojo visi nauji žmonės. „Per rinkimus sakiau,
kad komandą man išrinks bendruomenė balsuodama už vieną ar kitą partiją. Taigi turiu paisyti
bendruomenės nuomonės. Su jų išrinkta komanda
ir dirbu, – kalba meras. – Mūsų koalicija susideda iš
labai įvairių politinių partijų. Interesų suderinimas
kiek ilgiau užtrunka, nes kuo daugiau nuomonių,
tuo ilgesnės diskusijos. Kita vertus, daugiau nuomonių – daugiau demokratijos, priimdami sprendimą
galime aprėpti platesnį rinkėjų ratą.“
„Labai džiaugiuosi, kad Jurbarko rajono savivaldybėje susiformavo koalicija, nors ir labai marga, bet
pakankami subrendusi, kad galėtų priimti sprendimus, – merą papildo vicemeras Saulius Lapėnas.
– Dalyvaudami rinkimų kampanijoje tiek meras,
tiek aš praktiškai kėlėme tokius pat tikslus. Vienas
svarbiausių – telkti bendruomenę sprendimų priėmimui. Manau, kol kas mums tai daryti sekasi.“
Reformų neskubino
Ir meras, ir vicemeras pažymi, kad, kitaip nei
daugelyje kitų savivaldybių, Jurbarke atėjusi nauja
komanda neskubėjo imtis administracijos reformų.


Iš dešinės – Jurbarko rajono meras S. Mockevičius ir mero pavaduotojas S. Lapėnas
„Mes stebėjome situaciją, stebėjome skyrių ir atskirų specialistų darbą ir tik praėjusiame
tarybos posėdyje patvirtinome naują administracijos struktūrą, kuri pradės funkcionuoti nuo kitų metų balandžio 1 dienos“, – sako rajono meras S. Mockevičius.
Kaip pažymėjo vicemeras S. Lapėnas, iš 204 savivaldybės administracijos darbuotojų įspėjimai apie numatomus pokyčius įteikti 32. Rajono vadovai nesako, kad tai vienintelė reforma, nes, mero teigimu, pokyčius lemia ir pasikeitusi rajono demografinė
padėtis, ir savivaldybei keliami nauji tikslai.
Projekto esmė – galutinis vartotojas
Vienas svarbiausių naujos komandos uždavinių – sėkmingai užbaigti pradėtus
objektus. „Užbaigėme visus, tik kiek įstrigome atsiskaitydami su vienu rangovu, bet tikimės, kad artimiausiu metu susitvarkysime, – pažymi rajono meras. – Žinoma, kitomis
akimis lengviausia vertinti anksčiau pradėtus darbus, bet dėl kai kurių projektų apimčių
tikslingumo kyla abejonių. Rengiant projektus ne visada buvo atsižvelgiama į galutinį
vartotoją. Kad ir miesto stadiono rekonstrukcija. Projekto imtasi galvojant apie pritaikymą įvairaus lygio varžyboms, bet, pasirodo, jis visiškai nederintas su Lietuvos futbolo
federacija. Taigi realiai nėra to, ko tikėtasi. Žinoma, tai ir mūsų komandai gera pamoka,
parodanti, kad kiekvienu atveju privalu pagalvoti apie visus, kurie šiuo objektu naudosis. Išryškėjo ir kai kurie nelabai pavykę architektūriniai sprendimai.“
Vicemero pastebėjimu, dalis infrastruktūros sukurta neįvertinant, kokias pajamas
tie objektai gali generuoti, kaip jie gali paskatinti verslą. Tad dėl kai kurių objektų išlaikymo savivaldybei atsiranda papildomas galvos skausmas.
Labiausiai nusisekusiais projektais, įgyvendintais pasinaudojant 2007–2013 m. ES
parama, meras įvardija Dvaro parko sutvarkymą. Projektas įgyvendintas bendradarbiau2015 12 19 Savivaldybių žinios

jant su Kaliningrado sritimi (Rusija). Pastatyta
kolonada, įrengti dviračių takai. Parkas mėgstamas tiek vietinių, tiek svečių. „Neatsitiktinai
už šį projektą Jurbarko rajono savivaldybės
administracijai buvo įteikta jonvabalio statulėlė, simbolizuojanti geruosius atsakingo
ir skaidraus ES lėšų naudojimo pavyzdžius,
– pažymi S. Mockevičius. – Kitas, mano manymu, labai pasisekęs projektas – Jaunimo
parko įrengimas. Apleista ir saugumui grėsmę kėlusi vieta tapo itin populiari. Ir ne tik
jaunimo, bet ir visų jurbarkiečių. Nežinau, ar
rasime Lietuvoje architektūrinio sprendimo
analogišką variantą. Kadangi projekto siekis
– sukurti erdvę kūrybai, jaunimo parke vyksta renginiai. Yra paliktos vietos skulptūroms,
kurios suteikia galimybę vystyti naujas kūrybines idėjas.“
Modernus Jaunimo parkas įrengtas pagal
žymaus architekto Arnoldo Gabrėno projektą. Beje, tas pats architektas suprojektavo ir
Jurbarko rajono viešąją biblioteką, išsiskiriančią savo erdvių jaukumu ir patogumu.
Jaunimo parkas įkurtas pasinaudojant ES
parama. Projekto vertė – daugiau kaip 456
tūkst. eurų.
Pagrindas verslui – turizmas
„Nuo pačių pirmųjų dienų stengiamės
į rajoną pritraukti didesnę perkamąją galią
turinčius žmones. Tai susiję ir su aktyvesniu
turistinių maršrutų ir objektų panaudojimu,
paslaugų sferos vystymu. Žmonių didesnė
perkamoji galia kur kas svarbiau už bet kokią
verslo skatinimo programą“, – sako vicemeras
Saulius Lapėnas.
Tad galvodami apie ateinančio ES paramos laikotarpio projektus, kaip teigia meras,
nemažai dėmesio skiria turizmo vystymui. Ši
sritis labai patraukli ir savivaldybių tarpusavio
bendradarbiavimui. Neseniai susitikę Jurbarko ir Šakių rajono merai aptarė galimybę lynų
keliu sujungti Panemunės pilį su Gelgaudiškio dvaru. „Tai suformuotų patrauklų turistinį
maršrutą ir pailgintų buvimo vienoje ar kitoje Nemuno pusėje laiką. O tai skatina paslaugų vystymą – planais pasidalija rajono
meras S. Mockevičius. – Skatindami turizmą
bendradarbiaujame ir su Kauno miesto ir rajono, Tauragės rajono savivaldybėmis.“
Jurbarko rajonui ekonomiškai būtų naudingas Nemuno atgaivinimas. „Jei Kauną ir
Klaipėdą sujungtų vidaus vandenų kelias,
Jurbarkas savo naudą pasiimtų, – pajuokauja vicemeras S. Lapėnas ir primena neseniai
Kaune įvykusią konferenciją, kurioje prie Nemuno esančios savivaldybės diskutavo, kaip
atgaivinti Nemuną. – Vienas siūlymų – Nemune įrengti reguliuojamas patvankas. Tai būtų
slenksčių sistema. Kiekviena patvanka būtų
reguliuojama, taip sukeliant vandenį. Kitas
kelias – formuoti upės farvaterį, panaudojant
žemsiurbes. Būdų yra įvairiausių. Tik kažkodėl
ilgą laiką nebuvo pateikta jokio projekto šiam
vandens keliui atgaivinti.“
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Meras S. Mockevičius apdovanoja Sandrą Kringelytę ir Marių Lukšį už 2015 m. kyokushin
karate Europos čempionatuose pelnytas antrąsias vietas ir Jurbarko garsinimą Europos
sporto arenose. Apdovanojimai įteikti ir jų treneriams Artūrui Enčeriui ir Rolandui Kringeliui
„Žinoma, tai turėtų būti Vyriausybės inicijuojamas projektas, – lūkesčiais pasidalija meras ir prasitaria apie kitais metais planuojamą tarptautinę konferenciją ir koncertą, skirtą žydų
kilmės Holivudo superžvaigždei, aktoriui ir dainininkui Alui Jolsonui. – Jis gimė mūsų rajone,
Seredžiuje. Kitais metais sukanka 130 metų nuo jo gimimo. Kai jam buvo penkeri, tėvai persikėlė į JAV. Alas Jolsonas per savo gyvenimą suvaidino 26 filmuose, 13 spektaklių, sukūrė apie
30 labai populiarių dainų ir buvo pirmasis dainininkas, pardavęs daugiau nei 10 milijonų įrašų
ir pelnęs tris Oskarus.“
Savivaldybės planuose – Jurbarke esančių žydų kelių šimtmečių senumo kapinių sutvarkymas. Tai būtų dar viena niša turizmui.
S. Mockevičius taip pat pažymėjo, kad numatomais vykdyti infrastruktūros projektais bus
siekiama sudaryti palankias sąlygas verslui vystyti.
Tačiau kalbėdami apie 2017–2020 m. ES paramos finansines galimybes, Jurbarko rajono
vadovai nerimauja, kad naujai įsigaliojančios grynojo skolinimosi limito reguliavimo nuostatos
gali smarkiai sutrukdyti įgyvendinti sumanytus projektus. Jiems įgyvendinti reikalingos didžiulės lėšos, kurių pati savivaldybė neturi. Ir toks išbandymas laukia daugelio šalies savivaldybių.
„Spalio pradžioje skolinimosi limitą buvo išnaudojusios jau 30 šalies savivaldybių“, – pabrėžia
S. Lapėnas.
Mieste kalėdinės nuotaikos
Priešais savivaldybę gražiai išskleidusi šakas stovi Kalėdų eglė. „Tradiciškai miestui Kalėdų
eglę dovanoja rajono gyventojai. Dovanota ir ši“, – pasidžiaugia meras. O vicemeras priduria,
kad šiemet Londono eglė – Jurbarko eglės kopija.
Puošiant miestą prisideda jaunimas. Vazonus, kuriuose vasarą žydi gėlės, jie pavertė kalėdinėmis puokštėmis. Jų sukurta eglė puošia ir Jaunimo parką. Juk šventinė nuotaika, kaip
teigia meras, kiekvieno širdyje, jos už jokius pinigus nenusipirksi.
„Esame optimistai, tad ir kitiems pirmiausia linkime optimizmo visose srityse. Tiek įgyvendinant įvairius sumanymus, tiek bendraujant su šalia gyvenančiais kaimynais ir su tolimesniais,
esančiais ES ir už ES ribų. Jurbarko rajono bendruomenei ir visoms savivaldybėms linkiu stiprybės, meilės ir vilties, kad bus pasiekti visi siekiai, kad pildytųsi visi geri lūkesčiai“, – pasitinkant
Naujuosius metus linkėjimus perduoda Jurbarko rajono meras S. Mockevičius.
Tik rugsėjo 1 d. atidarytas Jaunimo parkas tapo mėgstama jurbarkiečių vieta



Kaišiadoryse apsigyveno 
lietuvių  kilmės šeima iš 
Edita Levansavičiūtė
Ukrainos 
Vadovaudamasi Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos
piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo autonominėje respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko
ir Luhansko srityse, perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir valstybės paramos jų integracijai“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija kreipėsi į visų savivaldybių merus ir prašė padėti 58 Lietuvos
Respublikos piliečiams ar lietuvių kilmės asmenims, norintiems persikelti
į Lietuvos Respubliką iš Donecko ir Luhansko karo zonų Ukrainoje. Kaišiadorių rajono mero Vytenio Tomkaus iniciatyva buvo pradėta ieškoti
galimybių vieną iš šeimų priimti Kaišiadoryse.
Rajono savivaldybės administracija, gavusi informaciją apie Ukrainoje gyvenančių asmenų konkrečius prašymus perkelti į Lietuvą, Kaišiadoris, galimybes derino su Socialinės apsaugos ir darbo bei Užsienio reikalų
ministerijų atsakingais darbuotojais.
Siekdama padėti lietuvių kilmės asmenims, pareiškusiems pageidavimą persikelti iš Ukrainos, Kaišiadorių rajono taryba 2015 m.
rugsėjo 24 d. priėmė sprendimą skirti lėšų Socialinio būsto ir turto inventorizavimo programai vykdyti būstui įsigyti. 2015 m. lapkričio 26 d. taryba
priėmė sprendimą leisti savivaldybės administracijai rinkos kaina išnuomoti būstą pabėgėlių šeimai. Organizuojant rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjai Ligitai Pūrienei, savivaldybės
gyventojai ir verslininkai paaukojo reikalingų baldų, buitinės technikos,
namų apyvokos priemonių, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos
mokiniai padovanojo kuprinę su mokymosi reikmenimis.
Į rajono savivaldybę gruodžio 10 d. atvyko gyventi jauna trijų asmenų lietuvių kilmės Vito Petrašiūno šeima. Meras V. Tomkus ir administracijos direktorius Česlovas Neviera, apsilankę Vito Petrašiūno šeimoje,

įkurtuvių proga įteikė simbolinę dovaną – buto raktus ir knygą apie Kauno
regioną, kuri padės greičiau susipažinti su naująja gyvenamąja aplinka
(nuotr.). Meras taip pat pasidžiaugė, kad galėjo padėti   nuo karo bėgančiai nelaimės ištiktai lietuvių kilmės šeimai. Administracijos direktorius šeimai palinkėjo sėkmingai įsikurti ir greitai priprasti prie naujų namų. Savo ruožtu V. Petrašiūnas Kaišiadorių rajono savivaldybei ir
jos gyventojams išreiškė labai didelį dėkingumą ir sakė, kad tiek jis, tiek
visa jo šeima stengsis kuo greičiau integruotis, išmokti lietuvių kalbą ir
tapti naudingu Kaišiadorių rajono gyventoju.
Susitikti su šia šeima atvykusi Ruklos pabėgėlių priėmimo centro
direktoriaus pavaduotoja Edita Vaškevičienė padėkojo savivaldybės vadovams už vieną pirmųjų tokių iniciatyvų Lietuvoje, kai savivaldybė savanoriškai priėmė pabėgėlių šeimą, taip pat už sėkmingai organizuojamą
pabėgėlių šeimos integracijos procesą.
Valstybės paramos teikimą šiai pabėgėlių šeimai, įskaitant mėnesinių pašalpų mokėjimą, valstybinės kalbos mokymą, organizuos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Švietimą, užimtumą ir kitas veiklas
organizuos Kaišiadorių rajono savivaldybė. V. Petrašiūnas, turintis šaltkalvio elektriko profesiją, jau turi keletą darbo pasiūlymų ir galės pradėti
dirbti maždaug po mėnesio, kai gaus leidimą laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje.

verslininkams skirta trečdaliu didesnė parama
Su Alytaus rajono verslininkais, gavusiais paramą iš rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondo, pasirašytos finansinės paramos sutartys. Verslininkams išdalyta beveik 53 tūkst. eurų
– trečdaliu daugiau nei praėjusiais metais.
Sutartis su daugiau kaip puse atvykusių rajono verslininkų pasirašė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta
Kručkauskaitė (centre), kuri yra ir savivaldybės Verslo plėtros komisijos narė. Iš viso parama skirta 40 verslo subjektų. Pasirašyme taip
pat dalyvavo savivaldybės Verslo plėtros komisijos pirmininkas, mero
pavaduotojas Arvydas Balčiūnas ir nariai: Ekonomikos skyriaus vedėja
Jolita Gruzinskienė, tarybos narys Gintautas Radžiukynas.
Komisijos pirmininkas A. Balčiūnas, pasveikinęs rajono verslininkus, pasidžiaugė, kad savivaldybės Verslo plėtros komisijos veikloje
dirba jau ne vieną kadenciją. „Teko būti komisijos nariu, o nuo šių
metų ir komisijos pirmininku“, – sakė A. Balčiūnas ir pažymėjo, kad
komisijai nebuvo paprasta paskirstyti lėšas. Jis atkreipė dėmesį, kad
komisija, svarstydama pateiktus prašymus, pirmenybę teikė naujai
sukurtoms darbo vietoms. Daugiausia jų sukurta statybų sektoriuje ir
paslaugų aptarnavimo sferoje. „Pareiškėjai per pastaruosius 12 mėnesių įkūrė 149 darbo vietas“, – sakė A. Balčiūnas. Komisijos pirmininkas
apžvelgė SVV rėmimo fondo veiklą. Dėl finansinės paramos skyrimo
iš Alytaus rajono savivaldybės SVV rėmimo fondo šiais metais kreipėsi 41 verslo subjektas, pateikęs 75 prašymus, iš kurių: 34 – dėl naujų
darbo vietų išlaidų kompensavimo, 18 – dėl naujos įmonės steigimo
išlaidų kompensavimo, 20 – dėl naujų interneto svetainių kūrimo arba
nuomos išlaidų kompensavimo ir 3 – dėl dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų
padengimo.
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Jurgita Kanapickė

Rajono savivaldybė šiais metais skyrė piniginį prizą Alytaus rajono mokinių komandai, geriausiai pasirodžiusiai verslumo skatinimo
projekto „Sėkmingo verslo asistentas“ konkurse „Skrydis verslo klase“.
Mero Algirdo Vrubliausko 290 eurų dydžio vertės piniginiu čekiu apdovanota Butrimonių gimnazija. „Taip pat šiais metais savivaldybė SVV
rėmimo fondo lėšomis prisidėjo prie nemokamų konsultacijų teikimo
pradedantiems verslą asmenims, mokinių ir mokytojų verslumo įgūdžių skatinimo mokyklose“, – tęsė A. Balčiūnas.
Rajono verslininkai iš SVV rėmimo fondo remiami nuo 1999 metų.
Fondo lėšos naudojamos rajono gyventojų verslumui ir įmonių konkurencingumui skatinti, naujoms darbo vietoms steigti, senoms darbo
vietoms išsaugoti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms
technologijoms diegti.



Seniūno vizijoje –

Vytis Kaunas

atgimstantis Tytuvėnų kurortas

„Kas man yra Tytuvėnai? Namai. Gimiau
ir augau visai netoli šio miestelio, – sako Kelmės rajono Tytuvėnų seniūnijos seniūnas
Romas Čerkauskas (nuotr.), jau šešioliktus
metus gyvenantis tytuvėniškių džiaugsmais
ir rūpesčiais. – Prieš tai dar penkerius metus
dirbau tame pačiame pastate viršaičiu. Nesigailiu veterinarijos gydytojo darbą iškeitęs
į seniūno pareigas. Nesakyčiau, kad darbas
lengvas, bet labai įdomus. Kiekviena diena
skirtinga.“
Svarbiausia – išgirsti žmogų
Pasak seniūno, didžiausias šio darbo privalumas – bendravimas su žmonėmis. „Tai savita
tarnystė. Juk žmonės yra įvairių charakterių, kreipiasi su pačiomis įvairiausiomis problemomis,
– pasakoja R. Čerkauskas ir šyptelėjęs priduria.
– Sunkiausiai sprendžiamos tos problemos, kurių nėra. Kad ir vienas paskutinių atvejų. Žmogus
skundžiasi, kad kaimyno ąžuolo lapai krinta į jo
kaminą. Tokios problemos labai sunkiai sprendžiamos. Nelengvi tie kaimynų ginčai. Tad seniūnas esi ir psichologas, ir patarėjas, o jei reikia,
privalai ir griežtesnį žodį pasakyti. Svarbiausia
išgirsti žmogaus skausmą. Juk neretai vien pašnekesio reikalams sutvarkyti užtenka.“
Viena skaudžiausių Tytuvėnų seniūnijos
problemų yra spartus gyventojų mažėjimas ir
senėjimas. Seniūno teigimu, jam pradėjus dirbti
seniūnu miestelyje gyveno apie 3,5 tūkst. žmonių, dabar čia savo gyvenamąją vietą deklaruoja
kiek daugiau nei 2 tūkst. Mirimų skaičius beveik
trigubai lenkia gimstamumą. „Tačiau ir tas skaičius nereiškia, kad visi naujagimiai yra Tytuvėnų
gyventojai. Dalis jaunų šeimų gyvena ir dirba užsienyje. Kadangi jų deklaruota gyvenamoji vieta
Tytuvėnai, atvažiuoja čia, pasigimdo, priregistruoja vaikutį ir vėl išvažiuoja“, – kalba seniūnas
ir priduria, kad prieš pusšimtį metų rajono centru
buvę ir miesto vardą pelnę Tytuvėnai vis labiau
„traukiasi“.
„Pagrindinės darbo vietos – gimnazija, poliklinika, Tytuvėnų miškų urėdija, – vardija seniūnas.– Turime šiek tiek ir verslo įmonių. Viena tokių
– „Tytuvėnų durpės“. Sezono metu ten nemažai
žmonių dirba. Dar yra kelios medžio apdirbimo
įmones. Po kelis žmones ir jose dirba.“ Savivaldybės planuose – pasinaudojant 2014–2020 metų
ES parama Tytuvėnuose prie geležinkelio sukurti
pramonės parką.
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Perspektyva – piligriminis turizmas
„Prieškariu Tytuvėnai buvo žydų mėgstamas kurortas“, – sako seniūnas, neslėpdamas, kad širdies
kertelėje krebžda noras atkurti kurortą. Ir čia pat save papildo, kad artimiausiu metu miestelyje reikėtų išvystyti turizmą, ypač piligriminį. „Mūsų perlas – bažnyčios ir vienuolyno ansamblis sulaukia vis
didesnio populiarumo. Kiek žinau, vienuolyne įsikūrusiame Piligrimų centre per vasarą apsilanko tiek
pat lankytojų, kiek ir Šiaulių turizmo informacijos centre. Centras piligrimus ir apgyvendina, ir pamaitina. Be to, jų įsteigta kavinė rengia gedulingus pietus. Piligriminis centras užsiima ir šviečiamąja veikla.
Rengia edukacines programas, per kurias moko susiverti rožinį, supažindina su įvairiausiomis giromis,
kurių centro darbuotojai daugiau šimto priskaičiuoja. Veda ekskursijas ne tik po ansamblio teritoriją,
bet ir supažindina su apylinkėmis. Artimiausiu metu planuojama Tytuvėnus dviračių taku sujungti
su Šiluva. Tai dar labiau suaktyvins piligrimų apsilankymą. Be to, mes turime nuostabų kraštovaizdį,
sengirę, ežerų ir prie jų sutvarkytus paplūdimius. Esame dalis regioninio parko. Netoliese įrengtas populiarus Akmenų rūžos pažintinis takas, pastatytas apžvalgos bokštas. Taigi turime visas galimybes
plėtoti turizmą. Prie ežero yra neprivatizuotų sklypų, kuriais tikimės sudominti turizmu besidominčius
investuotojus“, – kalba seniūnas R. Čerkauskas, vildamasis, kad ateityje bus išspręsta šiuo metu gan
aktuali svečių apgyvendinimo problema, nes nėra kur įkurdinti gausesnį turistų būrį. Seniūnas tikisi,
kad pavyks gauti lėšų vienuolyno ūkiniams pastatams, vartams sutvarkyti. Jau kitais metais turėtų būti
pradėtas valyti ir rekreacijai pritaikytas prie vienuolyno esantis užžėlęs tvenkinys. Galbūt pavyks atnaujinti ir Lietuvoje unikalų paveldą – arkadas.
Miestelį gražina visi
Keičiasi ir pats miestelis. Pasinaudojant ES parama pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo
tinklai. Tvarkomos gatvės, klojami šaligatviai. Prie bažnyčios įrengta mašinų stovėjimo aikštelė. Eilės
laukia centrinė miesto aikštė. Ją tvarkant planuojama įrengti dar vieną mašinų stovėjimo aikštelę, kuria
naudotųsi jaunavedžiai ar aukšti bažnyčios svečiai. „Šiemet sukanka 130 metų iš Tytuvėnų kilusiai dailininkei Sofijai Dembovskytei-Romerienei. Jos atminimą norime įamžinti miestelyje pastatydami skulptūrą. Tam reikia 42 tūkst. eurų. Dalį lėšų skiria Kelmės rajono savivaldybė, o dalį bandome susirinkti iš
rėmėjų“, – užsimena R. Čerkauskas.
Tvarkant gatves ir viešąsias erdves, įrengiamas modernesnis ir ekonomiškesnis apšvietimas, taip
pamažu iš miestelio pašalinant gelžbetoninius stulpus. Įsilinguoja ir daugiabučių namų atnaujinimas.
O jų miestelyje apie 30. Šiuo metu baigiami atnaujinti pirmieji keturi namai. Kadangi seniūnijai tenka
prižiūrėti per 40 ha viešųjų erdvių, dideli pagalbininkai yra dirbantieji viešuosius darbus. Seniūnijoje
šiems darbams yra tik du etatiniai darbuotojai: traktorininkas ir darbininkas. Taigi, pasak R. Čerkausko,
savo jėgomis seniūnija nelabai ką padarytų. „Nemažai projektų įgyvendina ir mūsų bendruomenė. Per
pastaruosius kelerius metus jų įgyvendintų projektų suma siekia 500 tūkst. litų. Labai gražiai susitvarkė
ir bendruomenės namus, – bendruomene pasidžiaugia seniūnas. – Svajojame apie naują kultūros centrą, kuriame būtų ir renginiams reikalingos patalpos, ir salė, ir biblioteka. Šiuo metu mūsų biblioteka
labai jauki, bet pastatas, kuriame įsikūrusi, jau senas.“ Seniūnija turi gražių kultūros tradicijų. Tai ir miestelio šventė „Tytuva“, ir Tytuvėnų vasaros festivalis, sutraukiantis klausytojų iš visos Lietuvos. Šiemet jis
vyko jau dvyliktą kartą.
Reikalingi seniūnų rinkimai
„Šiandien seniūnijos esame amortizatoriai tarp valdžios ir žmonių. Seniūnijų užduotis – rasti bendrą kalbą su visais gyventojais ir seniūnijoje esančiomis įstaigomis ir įmonėmis, užapvalinti aštresnius
kampus. Mes esame tik vykdytojai, – seniūnijų veiklą apibūdina R. Čerkauskas. – Nežinau, ar šiandien
žodis savivalda mums labai tiktų. Juo labiau kad ir rajonų centrai ne kažin kiek tos savivaldos turi. Seniūnijos turėtų tapti žemesniosios pakopos savivalda. Manau, anksčiau ar vėliau taip ir bus. Turėtų būti
renkami ir seniūnas, ir tarybos nariai. Visame pasaulyje valdžios žmonės yra renkami, tad ir Lietuvoje
turėtų būti pokyčių. Bendraujame su viena Lenkijos gmina, ir mums yra labai sunku išaiškinti, kaip mes
nesame žmonių išrinkti. Dabar seniūnijose tarybas bandoma pakeisti seniūnaičiais, bet tai nėra toks
atstovavimas, kaip atstovauja taryba.“
Šiuo metu Tytuvėnų seniūnijoje yra trys seniūnaičiai. Tai mažiausia, ką privalu turėti, bet to skaičiaus, pasak seniūno, pakanka. R. Čerkausko manymu, tiesioginiai seniūnų rinkimai anksčiau ar vėliau
bus įteisinti, bet labai svarbu, koks bus seniūno statusas. „Šiuo metu esame griežtai pavaldūs savivaldybės administracijai. Jei seniūnas bus išrinktas, darbdaviu tampa tos teritorijos žmonės. Taigi įteisinant
tiesioginius seniūnų rinkimus reikia išspręsti ir jų pavaldumo klausimą, – pabrėžia Tytuvėnų seniūnas.
– Galbūt kai kurios seniūnijos turėtų sustambėti, nes mažėjant žmonių skaičiui dalis jų labai susmulkėjo.“ Įvairių pamąstymų sukelia ir šiuo metu seniūnams keliami itin aukšti reikalavimai, su kokiais nesusiduria kandidatuojantys į merus, rajono tarybą, Seimą ir net prezidentus.
„Didelė mūsų pagalbininkė Seniūnų asociacija. Per ją mes galime pareikšti savo nuomonę, greičiau susipažįstame su rengiamais įstatymais, nes pasinėręs į kasdieninius rūpesčius nelabai ir bespėji
susekti, kokie įstatymai rengiami ir kaip jie atsilieps seniūnijų veiklai, seniūnijos žmonėms, – sako Tytuvėnų seniūnas R. Čerkauskas.
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Rūta Cirtautaitė:

„Daugiabučio namo priežiūra turi rūpintis ir patys gyventojai“

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų
savininkai bendrojo naudojimo objektus
privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti pagal Lietuvos teisės
aktų nuostatas. Kokią pagalbą gyventojams
šioje srityje teikia savivaldybė, kalbamės su
Klaipėdos rajono mero pavaduotoja RŪTA
CIRTAUTAITE.
Kokios bendrosios nuosavybės valdymo
formos yra galimos?
Civilinis kodeksas numato tris bendrosios
nuosavybės valdymo formas. Gyventojams leidžiama pasirinkti, ar kurti daugiabučių namų
savininkų bendriją, ar pasirašyti jungtinės veiklos
sutartį. Trečioji galimybė yra savivaldybės skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius,
kurį gali pasirinkti patys namų gyventojai.
Kiek rajone yra daugiabučių namų ir kokias
valdymo formas yra pasirinkę jų savininkai?
Klaipėdos rajone yra 705 daugiabučiai namai,
iš jų 124 – Gargždų mieste, o visi kiti − kaimuose ir
miesteliuose. Iki 2014 m. rugpjūčio savivaldybėje
tik 70 daugiabučių namų priklausė daugiabučių
namų savininkų bendrijoms, 14 namų savininkai buvo pasirašę jungtinės veiklos sutartį ir 69
namai bendrojo naudojimo objektų valdymą
perdavė administratoriams. Likusieji 552 daugiabučiai namai (beveik visi kaimuose ir miesteliuose) neturėjo jokios pagal įstatymus reikalaujamos
valdymo formos.

Didžioji dauguma rajono daugiabučių namų savininkų – gyventojų net nežinojo apie reikalavimą,
kad kiekvienas namo gyventojas yra atsakingas už bendro naudojimo objektų (stogas, sienos, pamatai
ir kt.) priežiūrą, o tie, kurie žinojo, bet nesirūpino namo priežiūra, tikėjosi, kad juos šis įstatymas aplenks,
arba buvo įsitikinę, kad namo priežiūra turi rūpintis valdžia.
Kaip gyventojams sekasi tvarkyti daugiabučius namus, kokių daugiausia kyla problemų?
Mūsų rajone yra ne vienas daugiabutis namas, kurio vienas galas arba jo dalis prižiūrima, tvarkoma, o kita – baigia sugriūti. Daugiabučio namo savininkai negali sutarti dėl bendro naudojimo objektų
priežiūros, nes didelė dalis savininkų vengia net minimaliai prisidėti prie namo priežiūros, motyvuodami tuo, kad neturi tam lėšų, manydami, kad tai jiems nepriklauso arba jiems „yra gerai kaip yra“. Nemaža dalis butų savininkų yra išvykę į užsienį ir savo namais visiškai nesirūpina. Tokių namų visoje šalyje,
kaip ir mūsų rajone, vis daugėja. Buvo tikimasi, kad daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai
– gyventojai įkurs bendrijas arba sudarys jungtinės veiklos sutartis, kad būtų tinkamai užtikrintas bendrojo naudojimo objektų valdymas, naudojimas ir priežiūra. Tačiau to neįvyko.
Taigi tvarkyti reikalus teko imtis savivaldybei ?
Prieš ketverius metus Vietos savivaldos įstatyme atsirado savivaldybėms priskirta kontrolės funkcija – kontroliuoti bendrijas, jungtinės veiklos sutarties dalyvius ir administratorius. Šiai funkcijai įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės Turto valdymo skyriuje buvo įsteigtas naujas etatas, įdarbinta
specialistė, kurios pareiga – vykdyti daugiabučių namų valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, taip pat
organizuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, neįsteigusių gyvenamojo namo butų ir
kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudariusių jungtinės veiklos sutarties, susirinkimus ir balsavimus raštu dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojų pasirinkimo.
Savivaldybei yra pateikę prašymus trys bendrojo naudojimo objektų administratoriai.
Kaip pavyksta įtikinti daugiabučių namų savininkus tinkamai pasirūpinti savo turtu?
Kadangi daugumos daugiabučių namų savininkai – gyventojai patys nepriėmė jokio sprendimo
dėl savo namų valdymo ir priežiūros, Klaipėdos rajono savivaldybės Turto valdymo skyrius jau metus
laiko organizuoja balsavimus raštu dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.
Specialistė išdalija balsavimo biuletenius, susitinka su kiekvieno daugiabučio namo savininkų atstovais
ir jiems paaiškina balsavimo esmę, daugiabučių bendrojo naudojimo objektų valdymo formų ypatumus, galimybes ir kt. Tačiau daugeliu atvejų gyventojai išvis nesidomi arba atsisako balsuoti, nes, jų
manymu, jų niekas neprivers pasirinkti administratoriaus, juo labiau mokėti papildomus mokesčius.
Neįvykus balsavimams administratorių, atsižvelgdama į administratorių pateiktus paslaugų įkainius,
jų patirtį ir pasirengimą teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, paskiria savivaldybė. Gaila, kad tik gavę administratoriaus sąskaitas už suteiktas paslaugas daugiabučių namų
savininkai pradeda kelti klausimus dėl galimybių bendrojo naudojimo objektų valdymą organizuoti
savo jėgomis.
Kiek ir kur jau yra įvykę balsavimų dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo?
Šiuo metu balsavimai yra įvykę septyniose seniūnijose, likusiose trijose – Endriejavo,
Dauparų−Kvietinių ir Vėžaičių – baigiasi pakartotiniai balsavimai. Gruodžio pradžioje prasidės ir iki Kalėdų švenčių baigsis pakartotiniai balsavimai dėl administratoriaus pasirinkimo Veiviržėnų seniūnijoje.
Pasibaigus šiems balsavimams iki šių metų pabaigos didžioji dauguma rajono daugiabučių namų
turės įregistruotą kurią nors valdymo formą.
Kiek daugiabučių namų šiuo metu turi administratorius, o kiek valdomi kitokia forma?
Šiuo metu savivaldybėje įregistruotos 248 jungtinės veiklos sutartys, 75 daugiabučių namų savininkų bendrijos, o administratorius paskirtas 221 daugiabučiam namui. Jeigu gyventojams kyla problemų su namo valdytoju, kviečiame kreiptis į savivaldybės administracijos turto valdymo skyrių.
Kalbėjosi DAIVA BELIOKAITĖ

Jubiliejinė tautodailės paroda „Dešimt akimirkų“
Gargždų krašto muziejuje atidaryta kasmetinė Klaipėdos rajono tautodailės darbų paroda „Dešimt akimirkų“. Tai jau dešimtoji tautodailės
darbų paroda. Joje įvairia technika sukurtus darbus pristato 20 Klaipėdos
rajono tautodailininkų. Į parodos atidarymą susirinkusius tautodailininkus sveikino Seimo narys Petras Gražulis, rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukienė ir kiti. Muziejaus direktorė Sigita Bučnytė (centre), dėkodama
už dešimt bendradarbiavimo metų, už sumanymus ir kūrybą, Klaipėdos
rajono tautodailininkams įteikė padėkos raštus ir simbolines dovanas.
Paroda veiks iki sausio 22 d.
Gargždų krašto muziejaus inf.
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„Vai, atvažiuoja šventa Kalėda“
Rūta Averkienė
Artėjant gražiausioms metų šventėms didelius ir
mažus varėniškius ir miesto svečius vėl sukvietė šviesiose, jaukiose Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės
patalpose šurmuliavusi spalvinga ir gausi Varėnos krašto
tautodailininkų ir amatininkų darbų paroda-pardavimas
„Vai, atvažiuoja šventa Kalėda“. Ji akį džiugino mielais
dzūkiškais rankų darbo dirbiniais, įvairiausiais skanėstais. Šiemetė mugė – jau šeštoji, ir kasmet ji vis gausesnė
ir spalvingesnė.
Mugę organizavę Varėnos kultūros centro ir Varėnos
švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus
darbuotojai džiaugėsi, kad ji pavyko. Mugę papuošė
adventines dainas dainavęs Varėnos kultūros centro
folkloro ansamblis „Žeiria“, vadovaujamas Vaidos Naruševičiūtės.
Parodos-pardavimo atidarymo metu dalyvius ir susirinkusiuosius artėjančių gražiausių metų švenčių proga
dzūkiškai pasveikinęs ir padėkas kiekvienam mugės dalyviui įteikęs Varėnos rajono meras Algis Kašėta džiaugėsi
gražiu reginiu ir kalėdine nuotaika. „Jūs, čia susirinkę meistrai, pirmiausia pradedat ruoštis Kalėdoms, tą liudija puikūs
jūsų darbai, o kiekvienas čia apsilankęs tegu įsigyja širdžiai
mielą pirkinį, kuris spinduliuotų kūrėjo šiluma“.
Varėnos krašto meistrų vardu kalbėjęs tautodailininkas Algirdas Juškevičius padėkojo už suteiktą galimybę
prieš didžiąsias metų šventes visiems kūrėjams ne tik
parduoti savo darbus, bet ir drauge pabūti, pabendrauti.
Kalėdinė varėniškių mugė didžiausią įspūdį padarė ir tądien Varėnoje apsilankiusiems garbiems svečiams – JAV
ambasados darbuotojams Sam Schmitt ir Bill Embry. Jie

Mero padėka jauniausiam dalyviui D. Valūnui
iš mugės į namus išsivežė kalėdinių imbierinių namelių, keramikos puodynių, gintaro dirbinių, medaus.
Tądien apsilankiusiuosius mugėje labiausiai sužavėjo linksmai nusiteikęs jauniausias mugės dalyvis – žvitrus šešiametis Dovydukas Valūnas, kuris visą dieną
talkino mamai Renatai prekiaujant tėvelio Giedriaus medumi ir vaško žvakutėmis,
močiutės Violetos nertais eglutės žaisliukais.
Mugėje taip pat buvo galima įsigyti Varėnos socialinių paslaugų centrą lankančių neįgalių jaunuolių bei kitų užimtumo grupių narių darbelių ir kitų rankdarbių
meistrų darbų.
Organizatoriai sakė, kad idėja surengti tokią kalėdinę dzūkiškų dirbinių mugę
prieš šešerius metus gimė iš poreikio – savo artimą žmogų taip norisi pradžiuginti
originalia, ne parduotuvėje pirkta masinės gamybos dovana. Kur kitur, jei ne mugėje, ją įsigysi? Šiųmetis renginys tikrai dvelkė dzūkiška dvasia, o jo organizatoriai
džiaugiasi, kad mugė jau tapo tradicinė.

Kalėdų eglučių kalnas Radviliškyje kviečia lankytojus!
Eligija Zoltnerienė
To Radviliškyje dar nebuvo – pirmi metai Radviliškio
laisvalaikio ir pramogų parke esantis kalnas gražiausioms metų šventėms pasipuošė originaliomis Kalėdų
eglutėmis. Beveik trisdešimt kalėdinėmis dekoracijomis
padabintų ir ryškiaspalvėmis girliandomis papuoštų žaliaskarių tapo miesto traukos objektu. Net 28 Radviliškio
miesto ir rajono įmonės, įstaigos ir organizacijos, įvairios
bendruomenės ir asociacijos stengėsi savo eglutę papuošti ne bet kaip, o kuo išradingiau, naujoviškiau. Vietoje Kalėdų eglutės žaisliukų – originalūs papuošimai:
štai Tautodailininkų sąjungos Radviliškio filialo eglutė
išsiskiria etniniais rankų darbo medžio papuošimais, rajono Policijos komisariato eglutė papuošta atšvaitais ir
kelio ženklų kopijomis, Sigito Krivicko įmonės „Fasma“
eglutė dekoruota grūdais ir kruopomis, vaikų lopšeliodarželio „Eglutė“ žaliaskarę padėjo papuošti patys mažiausieji – jie eglutės puošybai patikėjo savo pačių jau
nebenaudojamus žaisliukus ir aksesuarus, o jaunimo
mokykla savąją „Grinčo“ eglutę dekoravo perdegusiomis
lemputėmis ir rankų darbo kepurėlėmis. UAB „Radviliškio šiluma“ eglutę ant kalno užkėlė specialiai atvažiavęs
kranas, o UAB „Radviliškio vanduo“ eglutė netgi kvepia.
Gaisrininkų eglutė liūdnoka – pusiau apdegusi... Dar
daugiau originalių idėjų, kaip papuošti Kalėdų eglę, rasite atėję į Radviliškio laisvalaikio ir pramogų parke esantį
Eglių kalną.
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Konkurso tikslas – suburti Radviliškio miesto įstaigas, ugdyti kūrybingumą ir
norą estetiškai, patraukliai ir šventiškai puošti Kalėdų eglutę, puoselėti šventės kūrimo, aplinkos puošimo ir gražinimo tradicijas, kurti šventinį miesto įvaizdį Kalėdų
ir Naujųjų metų laikotarpiu.
Konkurse bus įvertintos gražiausiai, išradingiausiai, originaliausiai papuoštos
Kalėdų eglutės. Konkurso nugalėtojai sausio 6 d. bus apdovanoti vyksiančiame renginyje – Trijų karalių ir eglučių nupuošimo šventėje.
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