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Regionų komiteto plenarinėje sesijoje –

Šengeno ir regioninės politikos vaidmens klausimai

Į 116-ąją Europos regionų komiteto (RK) plenarinę sesiją, vykusią vasario 10–11 d. Briuselyje, susirinkusi Lietuvos delegacija aktyviai įsitraukė į klausimų svarstymą pateikdama pastabų svarstomoms nuomonėms dėl ilgalaikių bedarbių,
kaimo ekonomikos modernizavimo ir jaunimo reikalų srityje.
Sesijoje daug dėmesio buvo skirta Šengeno erdvės išsaugojimui. Europos Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas
pareiškė, kad „Šengenas turi būti apgintas ir turi būti sustiprinta išorinių sienų apsauga“. Pristatydamas padėtį švietimo srityje Europos komisaras Tiboras Navracsics pabrėžė, kad Europa turi kelti išsilavinimo lygį, daugiau investuoti į
jaunimą. Su už regioninę politiką atsakinga Europos komisare Corinna Cretu komiteto nariai diskutavo, kaip pakreipti
regioninę politiką, kad ji taptų veiksmingesniu, patrauklesniu ir paprastesniu įrankiu investicijoms Europoje. Komisarė
pabrėžė, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį formuojant Sanglaudos politiką
po 2020 m.
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Prieš RK sesiją Lietuvos delegacijos nariai susitiko su Lietuvos nuolatine atstove Europos Sąjungoje (ES) ambasadore
Jovita Neliupšiene (centre), su kuria aptarė ES ir Lietuvos situaciją po 2020 m. finansinės perspektyvos, ES vyraujančias
tendencijas ir kryptis bei jų galimą įtaką Lietuvos savivaldybėms. Pasak ambasadorės, rimtesnė ES finansinės perspektyvos peržiūra bus planuojama ne anksčiau kaip 2018 m., tačiau savivaldybių institucijos jau dabar turėtų pradėti ugdyti
savo gebėjimus dalyvauti konkursiniuose projektuose.
Ambasadorė taip pat išskyrė pagrindines šiuo metu ES sprendžiamas krizes: viešojoje erdvėje kiek prislopusią, bet
toli gražu nepasibaigusią Graikijos krizę, Rusijos agresiją Ukrainoje, artėjantį britų referendumą dėl narystės ES, migrantų krizės suvaldymą ir Turkijos–Rusijos santykių klausimus.
Šioje plenarinėje RK sesijoje Lietuvai atstovavo delegacijos vadovas Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Klaipėdos
miesto meras Vytautas Grubliauskas, Kazlų Rūdos meras Vytautas Kanevičius, Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Pagėgių meras Virginijus Komskis, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Kauno miesto tarybos narys Andrius
Kupčinskas ir Švenčionių rajono tarybos narys Vytautas Vigelis.
Parengė LSA atstovė viešiesiems ryšiams Indrė Vilūnienė

Lietuvos savivaldybių asociacija gimtadieniŲ proga nuoširdžiai sveikina

Švenčionių rajono savivaldybės merą Rimantą Klipčių,
Pakruojo rajono savivaldybės merą Saulių Gegiecką.

Vilniaus biudžetas: perpus mažesnis deficitas ir

daugiau dėmesio kasdieniams vilniečių poreikiams

Sostinės savivaldybės taryba pritarė 2016 metų atsakingam sostinės biudžetui. Vilniaus pajamoms didinti, skoloms
mažinti ir vilniečių patogumui kurti subalansuotame biudžete daugiausia dėmesio skiriama švietimui ir ugdymui, socialiniams reikalams, miesto tvarkymui ir infrastruktūros gerinimui, aplinkos apsaugai – sritims, kurios dabar labiausiai
rūpi vilniečiams.
„Šių metų biudžetą planavome itin atsakingai. Tai – protingų išlaidų biudžetas. Pinigai skirti toms sritims, kurios
vilniečiams kasdien aktualios: daugiau vAietų darželiuose, daugiau jaukių ir patogių viešųjų erdvių, atnaujinta Neries
krantinė, geresnis viešasis transportas – visa tai atsispindi biudžete,“ – pažymi Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
2016 m. bus toliau taisomos aplaidaus ankstesnio miesto finansų planavimo klaidos. Pasak mero, kitų metų biu2016 02 20 Savivaldybių žinios

džete ypač atsakingai žiūrima į savivaldybės skolos valdymą, siekiama toliau
mažinti administracines išlaidas, atsisakant trečdalio automobilių parko ir
pigiau išlaikant savivaldybės pastatą.
Savivaldybės biudžetas (su valstybės dotacijomis) šiemet sieks 471,2
mln. eurų. Sostinės biudžeto projektą sudaro 301,1 mln. eurų savarankiškosioms funkcijoms vykdyti ir speciali tikslinė dotacija iš valstybės biudžeto
– 141 mln. eurų. Pagrindinė specialiųjų tikslinių dotacijų didėjimo priežastis
– didėjantis mokinio krepšelis (nuo 980 Eur 2015 m. iki 1 014 Eur 2016 m.) ir
didėjantys pedagogų atlyginimai.
Palyginti su praėjusiais metais, 2016 m. planuojamas biudžeto deficitas
mažinamas daugiau nei per pusę – iki 24,6 mln. eurų.
Biudžeto projekte – racionaliai suplanuotos išlaidos realiems darbams,
kurie bus atlikti per 2016 metus: sutvarkyti 200 įvažų į kiemus, atnaujinti 17
mokyklų ir devynis darželius, sukurti 890 naujų vietų darželiuose, įrengti 7
km naujų šaligatvių, atnaujinti 6,5 km Neries krantinės nuo Mindaugo tilto
iki Verslo trikampio, sutvarkyti dešimt skverų mikrorajonuose, pradėti statyti du plaukimo baseinus ir kt. Ankstesniais metais šiems darbams sostinėje
skirta kur kas mažiau dėmesio arba jie visai nebuvo atlikti.

Šiemet 4,4 mln. eurų daugiau numatyta skirti švietimui – iš viso 67,6
mln. eurų. Finansavimo apimtys didės ir kitoms sritims – socialinei ir sveikatos apsaugai, sporto plėtrai ir kt.
„Praėjusiais metais uostamiesčio tarybai nusprendus iki 2019-ųjų padvigubinti finansavimą kultūrai, šiemet 1,1 mln. eurų, arba 27 proc., didėja
ir šiai sričiai numatytas finansavimas. Daugiau lėšų bus skirta daliniam kultūros ir meno projektų finansavimui, kultūros infrastruktūros atnaujinimui,
kitoms reikmėms“, – pažymėjo V. Grubliauskas.
2016 m. didės atlyginimai kultūros ir socialiniams darbuotojams, ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojams.
Numatoma, kad Klaipėdos miesto skola per 2016-uosius sumažės apie
8,8 mln. eurų – nuo 22,4 mln. eurų metų pradžioje iki 13,6 mln. eurų metų
pabaigoje.
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Alytaus miesto biudžetas:

mažesnė skola ir daugiau lėšų miesto
infrastruktūrai

Dovilė Balčiūnaitė

Skaičiuojama, kad dėl GPM skaičiavimo metodikos pakeitimų kitais metais miestas gaus apie 22 mln. eurų daugiau negu 2015 m. Daugiau pajamų
– 14,5 mln. Eur – planuojama gauti ir iš materialiojo ir nematerialiojo turto,
kuris nuo praėjusių metų buvo įkainotas gerokai brangiau, o pardavimo laikas pailgintas.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

nedeficitinis

Klaipėdos miesto biudžetas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 2016 metų savivaldybės biudžetą. Numatoma, kad uostamiesčio savivaldybės biudžeto pajamos
šiemet sieks 139,35 mln. eurų, o tai 13 proc., arba 16 mln. eurų, daugiau nei
pernai. Be to, patvirtintas biudžetas pirmą kartą per daugelį metų yra nedeficitinis – jo išlaidos yra tokio pat dydžio, kaip ir pajamos – 139,35 mln. eurų.
„Tai, kad subalansuotas 2016 metų biudžetas, yra kelerių pastarųjų
metų vykdytos griežtos miesto biudžeto išlaidų kontrolės ir veiksmingo lėšų
naudojimo, pamatuotų investicijų ir įvykdytų reformų rezultatas, – sakė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. – Patvirtinti nedeficitinį biudžetą pavyko ir dėl pasikeitusios Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, pagal kurią Klaipėdai atiteks didesnė gyventojų pajamų mokesčio
dalis negu iki šiol.“ Pasak uostamiesčio mero, didėjant biudžeto pajamoms
šiemet Klaipėdoje numatyta skirti beveik dvigubai daugiau lėšų negu pernai
investicijoms – 18,22 mln. eurų (be ES struktūrinių fondų ir Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų). Bus statomas naujas 50 m ilgio baseinas, atstatoma
Klaipėdos piliavietės šiaurinė kurtina, rekonstruojamas „Purienos“ darželis ir
statomas jo priestatas, tvarkomi Poilsio ir Sąjūdžio parkai ir kt.
Per 1 mln. eurų numatyta skirti miestui svarbių objektų techniniams ar
investiciniams projektams parengti – Bastionų g. su naujuoju tiltu per Danės
upę, Jono kalnelio, Atgimimo aikštės, Turgaus aikštės, Danės skvero, Trinyčių parko, Ąžuolų giraitės, Futbolo mokyklos ir kt. Numatoma, kad dalies šių
objektų statybos ar rekonstrukcijos darbai bus pradėti jau kitąmet.
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Alytaus miesto taryba patvirtino 2016 metų biudžeto projektą. Atsakingai suplanuotame biudžete daugiausia dėmesio skiriama miesto tvarkymui,
infrastruktūrai, gyventojų sveikatos gerinimui, kultūrai, sportui, jaunimo iniciatyvumo ir užimtumo skatinimui.
Miesto mero Vytauto Grigaravičiaus teigimu, siekiama, kad šių metų
biudžetas būtų lankstus, o jo vykdymo kontrolė – sustiprinta. „Planuojame,
kad kiekvieną metų ketvirtį būtų apibendrinami biudžeto panaudojimo
duomenys. Tuomet nelaukdami metų pabaigos atsiradusias laisvas lėšas
galėsime operatyviai paskirstyti kitoms, didesnį poreikį turinčioms sritims“,
– sakė V. Grigaravičius. Šių metų biudžetas sieks 46,3 mln. eurų. Nuo 2013ųjų šiemet pirmą kartą mažėja savivaldybės skola. 2016 m. planuojama
nesiskolinti ir grąžinti dar 1,7 mln. eurų skolos. Svarbus šių metų pokytis siekiant veiksmingiau ir tikslingiau panaudoti lėšas – savivaldybės biudžetas
subalansuotas visiems dvylikai mėnesių. 2014 m. jis buvo suplanuotas tik
devyniems, o 2015 m. – dešimčiai mėnesių.
Kokybiškas miesto infrastruktūros gerinimas – dar vienas šių metų
prioritetas. Savivaldybė pradėjo spręsti įsisenėjusias gatvių, kiemų ir šaligatvių taisymo ir įrengimo problemas. Kartu su bendruomenėmis ketinama asfaltuoti kiemus ir įrengti žaidimų aikšteles. Prie Dailidės ežerėlio
planuojama įrengti 50 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Atkreiptas
dėmesys į miesto tvarkymo problemas, kurioms lėšų neatsirasdavo jau
kelerius metus. Šių metų biudžeto projekte – daugiau dėmesio ne tik profesionaliajam sportui, bet ir gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti. Numatomos investicijos į dviračių sporto bazę, stalo teniso, šaudymo, tinklinio ir kitų
sporto šakų inventorių. Alytaus miesto mokiniai ir miestelėnai galės sportuoti rekonstruotame Vidzgirio pagrindinės mokyklos stadione. Po 11 metų
pirmąkart bus rengiami BMX, riedlenčių, riedučių zonos Jaunimo parke atnaujinimo planai. Šalia bibliotekų, miesto kapinių, Turizmo ir informacijos
centro ir kitose miesto erdvėse atsiras 20 naujų dviračių stovų.
2016 m. ypač remiama jaunimo veikla. Šios lėšos bus skiriamos renginių
ir jų dalyvių skaičiui didinti, atkreipiant dėmesį į 18–29 metų amžiaus grupių
veiklumo skatinimą. Kaip teigė Alytaus miesto jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Povilas Labukas, jaunimas nestokoja idėjų, todėl džiugu, kad į jį atkreipiamas dėmesys ir taip stiprinamas jauno žmogaus santykis su Alytumi.



aptartos jautriausios temos

Rimantė Kurkauskaitė

Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės (centre) iniciatyva buvo surengtas pasitarimas dėl Birštono savivaldybės socialinės
aplinkos, atsakingų institucijų bendradarbiavimo, dėl NVO ir visų gyventojų aktyvumo ir atsakomybės sprendžiant socialinius klausimus.
Merė teigė, kad rezonansiniai smurto šeimose, alkoholizmo nulemti
įvykiai Lietuvoje skatina reaguoti, diskutuoti jautriausiomis temomis
– aptarti vaiko teisių apsaugos, smurto artimoje aplinkoje, saugumo
šeimoje problemas. Pasitarime dalyvavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto nariai, savivaldybės Socialinės paramos ir vaiko
teisių apsaugos skyriaus specialistai, policijos, Nemajūnų dienos centro, seniūnijos, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių atstovai ir seniūnaičiai.
Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Antanas Grušelionis pažymėjo, kad didžiausia bėda šiuo metu yra girtavimas. Pasak jo, Birštono savivaldybėje gaunančiųjų socialines pašalpas
skaičius mažėja, vis daugiau gyventojų atlieka viešuosius darbus, tačiau problemų socialinėje srityje išlieka dar daug, todėl būtinas visų
institucijų ir gyventojų glaudesnis bendradarbiavimas.
Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Milda Astašauskienė aptarė socialinės rizikos šeimų padėtį
Birštono savivaldybėje. Pasak jos, šiuo metu yra 25 socialinės rizikos
šeimos, kuriose auga 67 vaikai: mieste yra 7 šeimos ir 17 vaikų, kaimiškoje teritorijoje – 18 šeimų ir 50 vaikų. Dauguma šeimų į riziką
įtrauktos dėl socialinių įgūdžių stokos ir negebėjimo tinkamai rūpintis vaikais. Kaip veiksmingas priemones M. Astašauskienė paminėjo
lankymąsi šeimose, pokalbius, rengiamus pozityvios tėvystės kursus,
pabrėžė, kaip svarbu rengti dar daugiau psichologinių konsultacijų ir
tėvams, ir vaikams.
Birštono policijos komisariato viršininkas Rolandas Stiklius teigė,
kad per mėnesį gaunama apie 5–10 pranešimų apie smurtą artimoje
aplinkoje. Skaudžių įvykių Birštono savivaldybėje praėjusiais metais
nebuvo. Dažniausiai fiksuoti nusikaltimai – buitinis arba psichologinis smurtas. Jis kvietė visus būti aktyvesniems ir priminė, kad visos
bendruomenės yra pasirašiusios susitarimus dėl dalyvavimo „Saugios
kaimynystės“ programoje.
Birštono nevyriausybinių organizacijų atstovai pabrėžė savanorystės svarbą, siūlė daugiau dėmesio skirti vyresnio amžiaus ir sunkiai
sergantiems žmonėms. Pasak jų, vyksta daug gražių renginių, akcijų

ir iniciatyvų, kurių metu lankomi sergantys, vieniši, vyresnio amžiaus
žmonės; organizacijų, bendruomenių nariai dovanoja drabužius, švietimo priemones vaikams, rengiamos ekskursijos, stovyklos. Kalbėta,
kad reikia vis labiau šviesti šeimas, jaunimą, rūpintis šalia esančiais.
Tėvai paraginti labiau rūpintis savo vaikų saugumu kelyje, paskatinti
juos nešioti atšvaitus, o mažamečius vežioti automobiliuose tik tam
pritaikytose automobilinėse kėdutėse.
Švietimo įstaigų atstovai pabrėžė, kad svarbiausia yra mokytojų,
auklėtojų artimas bendravimas su vaikais, jų tėvais, šeimomis.
Apibendrindama pasitarimo diskusijas, Birštono merė N. Dirginčienė padėkojo visoms institucijoms už profesionalų darbą, pasidžiaugė aktyvia nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veikla, gerai
savo vietovėms atstovaujančių seniūnaičių darbu. Merė pasidžiaugė,
kad nuo šiol Nemajūnų dienos centre vaikai galės lankytis ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais, net ir sekmadieniais, paragino visus
glaudžiau bendrauti, bendradarbiauti, apie problemas, aktualius socialinius klausimus dažniau pranešti Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams, bendrauti tarpusavyje, dalytis
informacija. Ji paragino ir tarybos Socialinių reikalų komiteto narius
pasvarstyti apie galimą mobilių grupių, kurias sudarytų atstovai iš skirtingų institucijų, sukūrimą.

Pasirašyta svarbi sutartis

Rimutė Grušienė

Vasario 9 d. buvo pasirašyta Šakių savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės
ir amatų (PPA) rūmų Šakių atstovybės ir Šakių rajono žemdirbių asociacijos bendradarbiavimo per sudaromą Verslo tarybą sutartis. Ją pasirašė rajono meras
Juozas Bertašius, Kauno PPA rūmų Šakių atstovybės vadovas Arūnas Tarnauskas
ir Šakių rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Rimantas Valiukas (nuotr.).
Buvo sukurtas patariamasis organas savivaldybei, siekiantis rajono bendruomenės socialinio kapitalo stiprinimo, rajono ekonominio vystymosi skatinimo.
Tikimasi, kad Verslo taryba bus darbinga ir aktyvi, prisidės prie strategijų kūrimo, įvairių plėtros programų įgyvendinimo ir verslo aplinkos tobulinimo. Po sutarties pasirašymo įvyko pirmasis verslo tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtintas tarybos darbo reglamentas. Pirmininku vienų metų kadencijai išrinktas
Arūnas Tarnauskas, sekretore – Raminta Bastytė. Tiek jie, tiek Verslo tarybos nariai J. Bertašius, R. Valiukas, Petras Raimondas Puskunigis, Rasita Grincevičienė,
Edmundas Rinkevičius ir kiti ilgai diskutavo apie būsimus darbus, svarbiausias
kryptis, kuriomis Verslo taryba galėtų ir turėtų daryti poveikį rajono ekonominei
raidai. Verslo taryba yra numačiusi svarstyti aktualius klausimus iškilus poreikiui,
bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
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Kelmės naujienos

Vaida Sutkienė

atidaryti Grupinio gyvenimo namai neįgaliesiems
Plečiant socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinant stacionarių
socialinių paslaugų kokybę Kelmės rajone, sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Kelmės viltis“ ir rajono savivaldybės iniciatyva įgyvendintas projektas, pagal kurį Paprūdžių kaime pastatyti Grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su sutrikusiu intelektu ir kompleksine negalia. Vasario 12 d. simbolinę namų atidarymo juostelę perkirpo
Seimo narė Alma Monkauskaitė, socialinės apsaugos ir darbo ministro
patarėja Aušra Makarevičiūtė ir Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.
„Projektas nebuvo lengvas, tačiau rezultatas tikrai geras“, – sakė
Kelmės rajono savivaldybės meras V. Andrulis ir dėkojo projekto iniciatoriams, ypač bendrijos „Kelmės viltis“ atstovui Borisui Markuliui, turėjusiam tvirtą poziciją dėl tokio objekto reikalingumo kelmiškiams, taip pat
visokeriopai rėmusiai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir visiems,
prisidėjusiems prie projekto. „Objektas reprezentuoja Kelmės rajoną ne
tik tuo, kad sudarys galimybę pagerinti gyvenimo sąlygas neįgaliesiems
ir tarnaus jiems, bet ir tuo, kad jis įsikūrė ekologiškame, ekonomiškai
pasyviame, A+ energinio naudingumo klasės pastate“, – sakė meras.
Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė priminė, kad
projektas susidarė iš dviejų etapų, kurių pirmasis buvo itin sunkus, antras – tiktai sunkus. Prie įgyvendinimo prisidėjo daugybė žmonių, administracijos direktorė labiausiai prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo įteikė padėkos raštus.
Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktorius Aidas Vaičiulis
drauge su aplinkos viceministre Daiva Matoniene rajono vadovams įteikė lentelę su ypatingu užrašu: „Šis pastatas yra pirmasis socialinės pa-

skirties pastatas Lietuvoje, sertifikuotas A+ energinio naudingumo
klasei“ (nuotr.).
Grupinio gyvenimo namai įsikūrė naujame 660 kv. m ploto
šiuolaikiškame pastate, jame bus galima apgyvendinti 20 asmenų.
Įrengti vienviečiai ir dviviečiai kambariai, socialinių ir kitų darbuotojų, bendrosios praktikos slaugytojos, bendro naudojimo patalpos. Namai aprūpinti visais reikalingais baldais, stebėjimo kamerų,
belaidės iškvietimo sistemos, telefoninio ryšio įrangomis ir kita
technika, įsigytas specializuotas automobilis gyventojų kelionėms.
Namams įrengti skirta per 930 tūkst. eurų Europos regioninės plėtros fondo ir per 164 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Bendras
projekto biudžetas – daugiau kaip 1094 tūkst. eurų.

Pristatyta miesto vietos plėtros strategija
Kelmės gyventojams ir įmonėms pristatyta miesto Vietos plėtros
strategija, joje numatyti miesto plėtros tikslai ir suplanuotos veiklos. Renginyje dalyvavusi Seimo narė Alma Monkauskaitė sakė, kad laikas keistis ne tik kaimo žmonėms, kurie jau yra įgyvendinę daug projektų, bet
ir miestiečiams. Ji palinkėjo būti aktyviems, išnaudoti unikalią galimybę
mokytis, gerinti savo aplinką ir gyvenimą.
Rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė padė-

kojo visiems, aktyviai kūrusiems strategiją ir teikusiems pasiūlymus, ir išreiškė viltį, kad bus gautas pakankamas finansavimas strategijos tikslams
įgyvendinti.
Kelmės miesto vietos plėtros strategiją parengė Kelmės miesto vietos
veiklos grupė. Įgyvendintas projektas orientuotas į vietinio įsidarbinimo
galimybių didinimą, bendruomenių socialinės integracijos skatinimą panaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

„Lietuva – mano pasaulis“
Vasario16-osios minėjimas Kelmėje prasidėjo Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija prie Kelmės krašto muziejaus. Po ceremonijos rajono vadovai, tarybos nariai, visuomenė
dalyvavo iškilmingame minėjime-koncerte „Lietuva – mano
pasaulis“ Kelmės krašto muziejuje. Šią ypatingą dieną meras
Vaclovas Andrulis įteikė apdovanojimus trims rajonui nusipelniusiems žmonėms. Rajono tarybos sprendimu Kelmės rajono
garbės piliečio vardai suteikti: Jonui Jagminui už reikšmingą indėlį organizuojant kultūros renginius, atkuriant istorijos paveldą, vykdant labdaros akcijas Kelmės rajone ir Zenonui Mačerniui
už reikšmingą politinę, aktyvią visuomeninę veiklą ir svarų indėlį
kuriant rajono gyventojų gerovę.
Rimtautas Kavaliauskas, VšĮ Kelmės ligoninės gydytojas,
apdovanotas rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“.
Įteikti garbingi apdovanojimai rajonui nusipelniusiems žmonėms.
Iš kairės – R. Kavaliauskas, Z. Mačernius, meras V. Andrulis, J. Jagminas
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Lietuva nuo A iki Z

Biržai
–
ne tik Radvilos, smegduobės ir alus
Biržai ne veltui vadinami Šiaurės Lietuvos perlu. Tai vienas seniausių Lietuvos miestų, šiais, 2016-aisiais, švęsiantis 600 metų nuo pirmojo paminėjimo istorijos šaltiniuose jubiliejų. Per miestą teka dvi upės
– Apaščia ir Agluona. Miestą skalauja du ežerai – Širvėnos ir Kilučių.
Vanduo, upių ir ežerų pakrantėmis nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai,
parkai, poilsio zonos sukuria puikias sąlygas poilsiui, aktyviam sportui,
turizmui plėtoti.
Biržai – buvęs kunigaikščių Radvilų miestas, kurio puošmena ir praeities atspindys – bastioninės tvirtovės rūmai ir arsenalas. Čia įsikūręs
muziejus „Sėla“ su moderniomis kompiuterizuotomis ekspozicijomis.
Biržuose pėdsaką paliko ir grafai Tiškevičiai. Miestą puošia jų funduotos
Šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčios. Religijų įvairovę
liudija septynios aktyviai Biržų krašte veikiančios tikybinės konfesijos.
Biržai – vieta, kurioje žmonės net pikčiausiam priešui nesako populiaraus liaudies posakio „Kad tu prasmegtum!“, nes jis gali išsipildyti
tiesiogine prasme. Požeminiam vandeniui išplovus tirpius uolienų klo-

Meras
Valdemaras Valkiūnas
Biržų rajono gyventojai ir miesto svečiai jau
pajuto pokyčius, įvykusius praėjusiais metais
– visą naktį šviečiančias miesto gatves, baigtus
darbus Rotušės gatvėje, sparčiai modernizuojamus daugiabučius pastatus, taisomus šaligatvius ir gatves, padidėjusį turistų srautą.
2015 metais sėkmingai užbaigti visi ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuoti projektai. Iš viso įgyvendinti 64 projektai, kurių
vertė – 24 mln. eurų. Pastatyti 20 vietų savarankiško gyvenimo namai, Legailių senelių
namų priestatas, modernizuotas Biržų kultūros centras, suremontuoti kultūros namai
Papilyje, Pačeriaukštės ir Nausėdžių kaimuose. Prie Širvėnos ežero pastatytas kempingas.
Kirkilų kaime įgyvendintas projektas „Biržų
tradicinių amatų centro kūrimas“ – tai tik keletas iš įgyvendintų projektų.


dus žemė įgriūva, ir taip susidaro karstinės įgriuvos. Jos žmonių vadinamos smegduobėmis, kurių rajone priskaičiuojama apie 10 tūkstančių.
Iš 2015 m. pastatyto vieno aukščiausių ir originaliausių Lietuvoje Kirkilų
apžvalgos bokšto kaip nuo devynaukščio namo galima pamatyti iš susijungusių ir vandeniu apsemtų smegduobių susidariusius Kirkilų karstinius ežerėlius ir puikią juos supančią gamtą.
Biržų krašto žmonės jau nuo seno žinojo, kaip panaudoti mineralinius išteklius gydymui ir kaip puoselėti iš senovės atėjusias alaus darymo
tradicijas. Biržiečiai ir miesto svečiai įvairiose edukacinėse programose
gali ne tik susipažinti su giliomis ir savitomis Biržų krašto alaus gamybos
tradicijomis bei papročiais, bet ir paragauti įvairiausių rūšių bei skonio
tradicinio jau pusę tūkstantmečio Biržų krašte verdamo alaus.
Apie tai, kas Biržuose jau padaryta ir dar bus daroma, kad miestelėnams, rajono gyventojams ir Biržų svečiams šiauriausias Lietuvos
rajonas būtų dar patrauklesnis, patogesnis ir gražesnis, mintimis dalijasi
Biržų rajono savivaldybės vadovai.

Sėkmingai vyksta daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas. Per nepilnus dvejus metus atnaujinta 16 daugiabučių namų.
Dar aštuoniuose pastatuose atlikta 85–96
procentai visų numatytų darbų.
Šiais metais planuojame baigti tvarkyti
šaligatvius miesto centrinėje Vytauto gatvėje. Numatyta tvarkyti ir asfaltuoti ir kitas
gatves.
Jau praėjusiais metais atsirado naujovė
– Biržai apšviečiami visą naktį. To nebuvo
nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
pradžios, kai apšvietimas visame mieste
būdavo įjungiamas tik per šventes. Šiais
metais norime įrengti naujus žibintus ties
pėsčiųjų perėjomis ir automobilių stovėjimo aikštelėse. Bus apšviestos Malūno,
Jaunimo, Ramioji ir dalis J. Basanavičiaus
gatvės, šviestuvai bus įrengti daugiabučių
namų kiemuose.
Šiais metais prasidės pagrindinės Biržus
su Lietuva siejančios arterijos – kelio per Pabiržę Biržai–Raubonys – rekonstrukcija. Visą
laiką koreguojamas projektas laukė jau nuo
2008 metų, ir pagaliau šiemet darbai bus pradėti. Projekte numatyta 8 metrų pločio asfalto danga. Kelio pradžioje įvažiuojančiuosius į
Biržus Vabalninko–Pasvalio ir Skaistkalnės gatvių sankirtoje pasitiks žiedinė sankryža. Šiais
metais, tikimės, atsiras asfaltas Pačeriaukštės
seniūnijoje Sodeliškiuose, bus užbaigtas asfaltuoti 7 km kelio ruožas Biržai–Pasvaliečiai–
Saločiai. Netenkina padėtis Kirkiluose, kai
pastačius apžvalgos bokštą gerokai padidėjo lengvųjų automobilių ir autobusų eismas
žvyruotu keliu.
Asfaltu reikia sujungti Astravą ir Rinkuš-

kius. Įrengus dar ir dviračių taką, atsirastų
galimybė įkurti dviračių maršrutą per miesto
centrą, kur galima pamatyti gražiausius mūsų
paminklus, ilgiausiu Lietuvoje pėsčiųjų tiltu
per Širvėnos ežerą nuvažiuoti į grafų Tiškevičių pastatytą Astravo dvarą, senąja užtvanka
apvažiuoti šiaurinę Širvėnos pakrantę ir toliau rinktis maršrutą važiuojant dviračiu palei
smegduobėmis nusėtą kelią link Likėnų ir Pabiržės arba į Kirkilus su įspūdingu apžvalgos
bokštu.
Vykdomi ir rengiami įvairūs investiciniai
projektai, kurie pagyvins ir atgaivins Biržų
miestą, kaimus bei gyvenvietes – bus įrengtos papildomos vaizdo stebėjimo kameros,
sutvarkytos miesto centre dar nuo karo laikų likusios tuščios erdvės, atsiras fontanai.
Jau ne kartą buvome susitikę su geriausių
Lietuvoje fontanus projektuojančių ir įrengiančių firmų atstovais. Lėšų fontanams
bus skirta. Dabar tereikia parengti projektus. Tas pats ir su biržiečių pateiktomis idėjomis statyti paminklus miesto įkūrėjams
kunigaikščiams Radviloms ar grafams Tiškevičiams.
Vienas iš mūsų tikslų – padaryti Biržus
turizmo centru. Gamta mums jau padovanojo unikalias smegduobes, Likėnų mineralinį
vandenį ir gydomąjį dumblą. Kunigaikščiai
Radvilos ir grafai Tiškevičiai pasistengė, kad
Biržuose būtų pilis, Astravo rūmai, daugybė
kitų istorijos, kultūros ir architektūros paminklų. Siekiame, kad su šiomis dovanomis
galėtų susipažinti turistai ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš užsienio šalių. Ir kad atvažiavę į Biržus
jie įsitikintų, kad per vieną dieną visko neįmanoma pamatyti, kad norėtų čia apsistoti arba
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sugrįžti į mūsų miestą dar ir dar.
Vicemerė Irutė Varzienė
Visi, kurie apsilanko Biržuose, sako, kad
mūsų kraštas ir miestas turi traukos jėgą.
Džiaugiamės, kad 2015 metais padaugėjo turistų. Pirmiausia tai lėmė atstatytas Biržų pilies
arsenalas, kurio ekspozicijoje išmintingai jungiami tradiciniai ir modernūs, kompiuterizuoti,
jaunimui patrauklūs eksponavimo būdai. Didžiuojamės muziejaus „Sėla“ kolektyvu. Gilios
kultūros tradicijos saugo Biržų savitumą, stiprina bendruomeniškumą: profesionalių teatrų
festivalis „Žaldokynės kraštas“, Šiaurės Lietuvos
klasikinės muzikos festivalis, „Baroko pavasaris“,
Miesto šventė, Tarptautinis literatūros forumas
„Šiaurės vasara“ ir t. t. Ypač visų laukiama Biržų
miesto šventė.
Mieste ir kaimuose stiprėja bendruomenių
judėjimas. Kaimuose turime net 46 aktyviai
veikiančias bendruomenes. Aktyviai veikia ir
nevyriausybinės organizacijos. NVO ne tik organizuoja renginius ar vienija žmones pagal veiklos sritis – jos yra įkūrusios penkis Vaikų dienos
centrus, vykdo aktyvią socialinę veiklą.
Atrodytų, Biržų krašte yra ką veikti laisvalaikiu. Renginius, varžybas, kitokius užsiėmimus
bei kitą veiklą nuolat siūlo sporto klubai, Muzikos ir Sporto mokyklos, naujas stadionas ir
sporto aikštelės, muziejus, biblioteka, Kultūros
centras ir jų skyriai kaimuose, bet jauni žmonės
diskutuodami Atviros jaunimo erdvės patalpose vis tiek ilgisi įvairovės, modernių laboratorijų
mokyklose, erdvesnių patalpų laisvalaikio veikloms.
Biržuose yra kur skaniai pavalgyti, jaukiai apsistoti, išgerti skanios kavos. Yra ir tokia
„Šokolado gama“, kurią įkūrė jauni biržiečiai,
užsienyje užsidirbę pinigų ir sugrįžę gimtinėn.
Daugiau tokių! Tai pats geriausias pavyzdys, kai
meilė gimtajam kraštui deklaruojama ne vien
tik žodžiais.
Taigi Biržai – gyvas, įdomus kraštas, kuriame galima daug pamatyti, daug sužinoti ir patirti begalę naujų įspūdžių. Mes daug turime ir
tikrai žinome, ko mums reikia.
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Administracijos direktorius
Rimantas Pauža
Vienas svarbesnių darbų – įtraukti visuomenę į kūrybinį procesą rengiantis panaudoti
ES lėšas (5,654 mln. Eur), skirtas 2016–2020
metams Biržų miestui, kaip tikslinei teritorijai.
Biržų rajono savivaldybėje bene pirmą kartą
Lietuvoje buvo taikomas naujoviškas formatas:
ne supažindinti visuomenę su jau parengtais
projektais, bet įtraukti miestelėnus į procesą ir
išklausyti jų nuomones nuo pat pradžių. Biržų
mieste planuojama sutvarkyti 9,5 ha viešųjų
erdvių. Biržų savivaldybė pakvietė biržiečius
kartu su profesionaliais architektais pasiūlyti,
kaip turėtų atrodyti J. Janonio ir centrinė Biržų
aikštė, Pilies teritorija ir erdvės prie Reformatų
bažnyčios bei pusiasalis Žvejų gatvėje.
Beveik du mėnesius vyko kūrybinės dirbtuvės„Biržų viešųjų erdvių vizija“. Jų metu trys profesionalių architektų komandos kartu su Biržų
miestelėnais kūrė ir visuomenei pristatė projektus penkioms viešosioms Biržų miesto erdvėms.
Biržiečių deleguoti atstovai kartu su architektais
teikė pasiūlymus ir idėjas, kaip būtų galima
suaktyvinti gyvenimą miesto centre esančiose
erdvėse, kad jos būtų patrauklios visų socialinių
grupių gyventojams ir miesto svečiams. Miestelėnai labai aktyviai rašė pasiūlymus, ką norėtų
matyti miesto centre esančiose erdvėse – piliavietėje, centrinėse aikštėse, upių ir Širvėnos ežero pakrantėse. Gauta keli šimtai pasiūlymų, jie
apibendrinti ir panaudoti rengiant projektinius
pasiūlymus. Pasibaigus kūrybinėms dirbtuvėms
buvo sukurtas filmas, trumpai iliustruojantis šį
kūrybinį procesą. Šiuo metu remiantis pasiūlymais ir idėjomis rengiami konkretūs užsakymai
architektūriniams konkursams.
Darbą pradėjau tik 2015 metų gegužės 28
d. Tik pradėjus darbą ir susipažinus su savivaldybės administracijos veikla buvo nustatytos
silpniausios padalinių veiklos sritys ir imtasi pokyčių. Savivaldybės taryba rugsėjo 29 d. pritarė
savivaldybės administracijos pertvarkai, kuri
šiuo metu vyksta sklandžiai, ir tikimės, kad atėję
nauji perspektyvūs darbuotojai suteiks kūrybiškumo administracijos darbui.
2015 metais labai pagerėjo Biržų rajono
savivaldybės finansinė padėtis. Savivaldybė
naujus finansinius metus pradeda be pradelstų finansinių įsiskolinimų (palyginimui: prieš
metus pradelsti įsiskolinimai įstaigose sudarė
349,5 tūkst. Eur). Į savivaldybės biudžetą gauta
21,4 mln. eurų pajamų, dotacijų ir lėšų. Pajamų
planas įvykdytas 100,4 proc.
Vos tik pradėjus darbą savivaldybėje teko

susidurti su dilema – ar palikti, mūsų nuomone, netinkamoje vietoje ir neekonomišką, bet
jau suprojektuotą Sporto kompleksą miesto
pakraštyje, ar ryžtingai imtis priemonių ir atsisakius jau esamo projekto rinkti naują vietą ir projektuoti naują, ekonomiškesnį ir erdvesnį Sporto ir sveikatingumo kompleksą miesto centre.
Pasirinkta vieta miesto centre, nes kompleksas
pagyvins miestą, jame bus patogiau lankytis
biržiečiams ir ypač vaikams. Daug trumpesnės
šilumos trasos ir kartu su baseinu bei pirtimis
numatyta statyti ledo arena leis sutaupyti nemažai lėšų Sporto komplekso eksploatacijai.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Audrys Mukas
Vienas didesnių 2016 metais laukiančių darbų – Biržų sporto ir sveikatingumo komplekso
projektavimas ir statybos pradžia. Sporto ir sveikatingumo kompleksas Biržų centre turi tapti miestelėnų traukos centru. Aplink save sukurdamas
visuomeninę erdvę, jis pagyvins apmirusį miesto
gyvenimą. Ledo arenos perteklinės šilumos panaudojimas viso komplekso šildymui, naujausių
energijos ir konstrukcinių technologijų, saulės
energijos panaudojimas elektros gamybai leistų
per metus sutaupyti iki 123 tūkst. eurų. Nepaisant
didesnės statybų apimties (papildomai numatoma ledo arena), komplekso kaina sumažėja nuo
180,81 iki 110,74 euro už kubinį metrą. Tai bus
pasiekta veiksmingesniais architektūriniais sprendimais.
Nutiestas ir didelio populiarumo sulaukė per
miesto centrą Agluonos upės ir Širvėnos ežero
pakrante, palei Pilį, Evangelikų reformatų bažnyčią
ir per centrinį paplūdimį einantis pėsčiųjų ir dviračių takas. Jis bus tęsiamas ir sujungs jau esančius
takus. Statomos ir planuojamos statyti dirbtinės
dangos sporto aikštelės. Šalia jau veikiančio naujojo miesto stadiono planuojama plėsti teniso
kortus. Tikimės, šiais metais bus įrengta Pabiržės
pagrindinės mokyklos universali 40 x 20 m dydžio
dirbtinės dangos sporto aikštelė. Kaštonų pagrindinė mokykla, kaip nuolat demonstruojanti
geriausius sportinius rezultatus Lietuvoje, taip pat
turės naujai rekonstruotą ir modernesnį stadioną
su bėgimo taku, šuolių į tolį, rutulio stūmimo sektoriais ir universalia dirbtinės dangos aikštele.
Bus plečiami teniso kortai, kuriuose dabar teniso mėgėjams dėl vietos pažaisti tenka registruotis iš anksto. Centriniame miesto paplūdimyje bus
gerinamos sąlygos žaisti paplūdimio tinklinį, užsiiminėti kitomis vandens sporto šakomis. Didelio
pasisekimo sulaukė miesto skveruose ir parkuose
statomi įvairūs vaikams ir vyresnio amžiaus žmonėms skirti treniruokliai – jų numatoma pastatyti
dar daugiau.


Vasario 16-oji savivaldybėse
Neringa Radvilavičienė

Vienybės žygis apjuosė Lazdijų kraštą

Pirmą kartą istorijoje didžioji Lietuvos valstybės trispalvė, žmonių rankomis keliavusi aplink Lazdijų kraštą, nuo mokinuko iki senuko subūrė rajono žmones Vienybės žygiui „Apjuoskime Lazdijų
kraštą“. Prieš dvi savaites per iškilmingą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdį paskelbta istorinio žygio pradžia. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, kiekvienam tarybos nariui pasirašius vėliavos žygį lydinčiame metraštyje, vėliava iš Lazdijų kultūros centro darbuotojų ir rajono savivaldybės
tarybos narių rankų perduota Lazdijų miesto bendruomenei. Ištisa minia žmonių – nuo mokinių iki
pareigūnų, buvusių tremtinių – išsirikiavę laukė iš savivaldybės pastato išnešamos vėliavos.
Lazdijuose vėliavą nešė Lazdijų šv. Onos parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, generolo Adolfo
Ramanausko-Vanago 4-oji Lazdijų jaunųjų šaulių kuopa, Lazdijų Motiejaus Gustaičio, mokyklų-darželių „Kregždutė“ ir „Vyturėlis“, Lazdijų viešosios bibliotekos, gimnazijos, Lazdijų policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai. Išdidžiai, su didžiuliu džiaugsmu
širdyse trispalvę tarsi vienybės simbolį nešė ir tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai.
Akcijoje aktyviai dalyvavo ir Lazdijų miesto seniūnijos seniūnaičiai ir miestelėnai.
Kiekviena seniūnija, suvienijusi jėgas su ugdymo ir kitomis įstaigomis, bendruomenės žmonėmis, Vienybės žygyje demonstravo savo patriotiškumą, išradingumą ir vieningumą. Šlavantų seniūnijoje didžiąją Lietuvos trispalvę lydėjo šarvuoti riteriai ant savo eikliųjų žirgų – Žirgininkų klubo

prezidentas Ramūnas Buinauskas ir Šlavantų
seniūnijos gyventojas, istorinio žygio iki Juodosios jūros dalyvis žirgininkas Algirdas Motiejūnas. Prie Vienybės žygio prisijungė Šlavantų
parapijos klebonas Tadeusas Vallianas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, politinis
ir visuomenės veikėjas prof. Juozas Galdikas, kiti
seniūnijos gyventojai. Vėliavos žygyje Kapčiamiestyje dalyvavo Valstybės sienos apsaugos
tarnybos Lazdijų rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai, girininkijos, mokyklos
ir kitų įstaigų darbuotojai.
Bene gausiausiu Vienybės žygyje„Apjuoskime Lazdijų kraštą“ dalyvavusių žmonių skaičiumi pasižymėjo Veisiejai, į bendrą būrį sukvietę
turbūt visus to krašto žmones. Seniūnas Zenonas Sabaliauskas teigė, kad prie didžiosios vėliavos prisilietė per 500 žmonių. Žygiui įpusėjus
Šventežerio seniūnijos žmonės jiems perduotą
vėliavą sutiko ypač iškilmingai. Ir tai rodė ne tik
žmonių gausa, bet ir specialiai šiai akcijai paruošti bendruomenių muzikiniai pasirodymai.
Krosnoje didžiąją vėliavą nešė pats Lazdijų
rajono meras Artūras Margelis. „Ėjau tuo pačiu
keliu, kuriuo prieš daugelį metų eita į mokyklą“,
– kalbėjo meras.
Vėliava apkeliavo Šeštokų, Būdviečio, Lazdijų seniūnijas, kur jai surengtos viena už kitą išradingesnės ceremonijos. Vėliavos, apkeliavusios
visą Lazdijų rajoną, sutiktuvės vyko Vasario 16ąją Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje.

Paskelbtas Panevėžio rajono garbės pilietis

Danutė Pociuvienė

Vasario 16 d. Panevėžio rajone, Ramygaloje, vyko iškilmingas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Jame pasveikintas
ir apdovanotas naujasis, dvyliktasis, Panevėžio rajono garbės pilietis Ramygalos parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius. Po šv. Mišių Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias
aukojo Kauno arkivyskupas Panevėžio apaštalinis administratorius Jo Ekscelencija Lionginas
Virbalas, gimnazijos salėje vyko iškilmingas rajono tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo gausus būrys svečių. Kunigo E. Rinkevičiaus eilėmis apie Tėvynę iškilmingą posėdį pradėjęs meras
Povilas Žagunis pasveikino susirinkusiuosius Vasario 16-osios proga. Pranešimą perskaitė Krekenavos Bazilikos rektorius kunigas dr. Gediminas Jankūnas. „Neįprasta, kad tokioje šventėje
pranešimą skaito dvasininkas. Yra manančių, kad kunigams labiau pritinka kalbas rėžti bažnyčiose, o viešąją erdvę verčiau palikti „normaliems“ žmonėms ar politikams. Džiaugiuosi, kad
darbuodamasis šiame krašte nesusidūriau su tokiu siauru požiūriu“, – kalbą pradėjo dvasininkas. „Sugebėję atkurti nesustokime kurti“, – ragino jis.
Posėdžio dalyvius ir svečius taip pat sveikino ir mintimis dalijosi Kauno arkivyskupas Panevėžio apaštalinis administratorius Jo Ekscelencija L. Virbalas, Seimo nariai Rasa Juknevičienė,
Domas Petrulis. Kunigui E. Rinkevičiui įteiktos Garbės piliečio regalijos – garbingą titulą simbolizuojantis medalis.
Panevėžio rajono garbės pilietis renkamas nuo 2004 m., regalijos jam tradiciškai įteikiamos
savivaldybės tarybos posėdyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti.
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Joniškio

Edita Jonaitytė

savivaldybę papuošė jaunimas

Prieš kelerius metus Vasario 16-ąją Jaunimo kultūros klubo ETC iniciatyva Joniškyje užgimė graži pilietinė akcija „Laisvės skrydis“. Jos metu viešosios įstaigos,
visuomenė buvo kviečiamos puošti langus, pastatų fasadus ar miesto centre esančius architektūrinius akcentus tautiškų spalvų (geltona, žalia, raudona) paukščiais.
Pasak akcijos organizatorių, šia iniciatyva siekiama paskatinti visuomenę prisiminti
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną ir paminėti ją šiuo simboliu. Vasario 9 d. Lietuvos
moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas
Airidas Jarulis, narės Rugilė Zubauskaitė, Rimantė Igarytė ir Urtė Volkovaitė papuošė keletą Joniškio rajono savivaldybės aukštų beveik 60 jų organizacijos ir Joniškio
rajono jaunimo asociacijos „Jaunimo imperija“ narių išlankstytais trijų spalvų popieriniais paukščiais. Planuojama, kad iki Kovo 11-osios šie paukščiai puoš Joniškio
rajono savivaldybės patalpas.

Rokiškėnai

Tadas Barauskas

pagerbė žuvusius Lietuvos karius Latvijoje
Vasario 16-osios išvakarėse Rokiškio rajono mero Antano Vagonio vadovaujama delegacija pagerbė Latvijos Respublikos Červonkos kaimo kapinėse palaidotus Lietuvos karius. Šiose kapinėse 1932 m. pastatytas paminklas Lietuvos
kariams, žuvusiems kovoje už Lietuvos nepriklausomybę.
Paminklą sukūrė lietuvių skulptorius Stasys Stanišauskas.
Paminklo viršuje lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“ Apačioje – lietuvių
kalba: „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes kritome gindami
Tėvynę.“ Šis paminklas nebuvo sunaikintas ir tarybiniais laikais. Šalia paminklo palaidotas 31 savanoris, žuvęs kovoje
už Nepriklausomybę.

Valstybės atkūrimo diena

Renata Budrienė

Pakruojyje

Šventiniai renginiai prasidėjo vasario 14 d. Pakruojo atviru graplingo imtynių čempionatu, vasario 15 d. visi buvo pakviesti į parodos „Jonas Jablonskis ir jo bendražygiai iš Pakruojo rajono“ atidarymą
ir kovėsi protų mūšyje. Vasario 16 d. Pakruojyje Valstybės atkūrimo
diena buvo minima tradiciškai: rytas prasidėjo šv. Mišiomis, po kurių
koncertavo Pakruojo rajono Linkuvos kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvai; vėliau visi patraukė į Vienybės aikštę, kur po oficialių kalbų
ir sveikinimų visus sušildė karšta arbata ir košės dubenėlis. Pakruojo
kultūros centre šventinę nuotaiką kūrė vietos saviveiklininkai. Koncerto metu pagerbti geriausi 2015 metų rajono sportininkai, kuriems
už pasiekimus ir rajono garsinimą dėkojo meras Saulius Gegieckas ir
administracijos direktorė Erika Kižienė. Pakruojiečius sveikino ir šventėje dalyvavo Bauskės ir Rundalės savivaldybių delegacijos.
Poškų šeima Valstybės atkūrimo dienos proga įteikė merui
S. Gegieckui duonos kepalą, padabintą 98 trispalvėmis
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