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Viena diena Ukmergės rajone
Rolandas Janickas:

„Kol antklodę kiekvienas
į savo pusę tempsime,
Lietuva išsivažinės“
„Vilnius – tai Ukmergės kopija. Taip pat išdėstyti piliakalniai,
pilies kalnas, aplink jį taip pat teka upės. Tik Vilniuje – Vilnia, o pas
mus – Vilkmergėlės upelis. Tai viena iš britų mokslininkų versijų. Ir
paminėta Ukmergė 100 metų anksčiau negu Vilnius“, – šypsodamasis miestą pristato Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas.
Bičiulystė su baltarusiais
Tądien, kai „Savivaldybių žinios“ lankėmės Ukmergėje, savivaldybėje svečiavosi Baltarusijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Lietuvoje  Aleksandras Korolis (antras iš kairės) ir patarėjas Vadimas Losickis. Meras svečiams pristatė rajoną, pasidžiaugė jau esama bičiulyste
su kaimyninės šalies savivaldybėmis. „Kultūrinis dialogas užmegztas su
Svisločiaus miesto bendruomene. Kartu su jais įgyvendintas projektas
padėjo atgaivinti prieškariu Ukmergėje vykdavusią amatininkų mugę.
Mezgasi bendradarbiavimas tarp verslo“, – bendradarbiavimą su baltarusiais apžvelgia meras. Ir per šį vizitą Baltarusijos ambasadorius buvo
pasirengęs užmegzti kuo daugiau ryšių su rajono verslininkais, nes verslo
bendradarbiavimas, jo teigimu, naudingas abiem pusėms.
„Pasaulio šalių kultūros pažinimui labai vertinga Ukmergės miesto
švenčių tradicija – kviesti koncertuoti užsienio miestų partnerių meno
saviraiškos kolektyvus“, – pažymi vicemerė Klavdija Stepanova.
Baltarusija – tik nedidelė Ukmergės rajono partnerių dalis. Ukmergės
krašto tautodailininkai kasmet savo dirbinius pristato Vusteryje (Anglija)
vykstančioje Kalėdų mugėje. Parengtas dvimetis (2016–2017 m.) kultūros
mainų planas su Unstrut-Hainicho apskritimi (Vokietija). 2008 m. prasidėjęs Ukmergės rajono bendradarbiavimas su Švedija išsivystė iki tarpregioninio bendradarbiavimo – 2015 m. pasirašyto bendradarbiavimo tarp
Vilniaus ir Gotlando regionų. Ukmergėje jau viešėjo per 30 kultūros srities
atstovų iš Švedijos. Viešnagės metu gimė ne viena tolesnio bendradarbiavimo idėja. Aptarta galimybė švedams dalyvauti 2017 metų tarptautiniame perkusijų festivalyje Ukmergėje. Tad jau šiais metais tarp Ukmergės ir
Skara savivaldybių vyks kultūros mainų programa.
„Ukmergės miesto šventėje, vyksiančioje gegužės 27–29 dienomis,
dalyvaus dar vienos mūsų partnerės – Vengrijos Kiškunmajšos savivaldybės gausus liaudiškų šokių kolektyvas“, – pasidžiaugia vicemerė.
Pasididžiavimas – aktyvios bendruomenės
Vos pasibaigus susitikimui meras išskubėjo į miesto aikštę, kur buvo
minima Žemės diena, ir kartu su mažaisiais šventės dalyviais kvietė sugrįžti saulutę.
„Savivaldos pagrindas yra bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos. Jų skatinimas, jų palaikymas yra visuomenės stiprinimas. Stengiamės, kad į veiklą įsitrauktų įvairaus amžiaus žmonės, kad problemos


būtų sprendžiamos įvairiausiais lygmenimis ir įvairiomis formomis. Ir
kuo aktyvesnė visuomenė, tuo aiškiau matyti, ko jai reikia ir ką turi daryti
rajono savivaldybė, – mintimis dalijasi rajono meras. – Pastaruoju metu
didelės dalies sprendimų nepriimame tol, kol neturime bendruomenių,
seniūnaitijų pritarimo. Jos nusako ir darbų eiliškumą, kam suteikti pirmumą. Tarkime, yra trys keliai, bet turime pinigų tik vienam keliui sutvarkyti.
Pasirinkimą nulemia bendruomenė.“
„Problemas sprendžiame tardamiesi su žmonėmis, o nenuleidžiame
sprendimų iš viršaus“, – merą papildo administracijos direktorius Stasys Jackūnas. „Galime pasigirti, kad turime pačias stipriausias Lietuvoje
bendruomenes kaime. Sparčiai kuriasi ir stiprėja miesto bendruomenės“,
– pabrėžia R. Janickas.
Prieš nesąžiningumą
Jau kelinti metai Ukmergės rajono savivaldybė bylinėjasi su ankstesniais šilumos tiekėjais. „Aukščiausiasis teismas pasakė, kad tiekėjas buvo
nesąžiningas. Vadinasi, mes teisingai gynėme viešąjį interesą. Dabar vyksta kitas teisminis procesas: aiškinamės, kas kam skolingi. Manome, gindami viešąjį interesą mes parodome, kad nesąžiningas verslininkas negali
uždirbti daugiau už dirbantį sąžiningai, – sako meras. – Negali būti monopolijų arba privatizavimų šilumos, vandens tiekimo ir kitose gyventojams
labai svarbiose srityse. Jei savivalda praranda galimybę daryti įtaką, keisti
ir reguliuoti, kyla labai didelių problemų. Reikia pasitikėti savivalda.“
Pasak mero, gyvenimo kokybė priklauso nuo darbdavių požiūrio.
„Kokia 30 proc. verslininkų pripažįsta, kad jų įmonės turtas – darbuotojai. Jei tokių darbdavių bus apie 70 proc., Ukmergė taps miestu, kuriame
bus gera gyventi ir kuriame mielai kursis jaunimas“, – lūkesčiais pasidalija
Ukmergės rajono vadovas.
Balansas tarp mažo ir didelio
„Negali mąstyti savo savivaldybės kontekste ir negali gyventi šia
diena. Jei esi didelis, galingas ir manai, kad mažiukai nėra reikšmingi,
labai klysti. Gal tavo regiono potencialas ir priklauso kaip tik nuo stiprių mažiukų, kurie galės auginti tavo pridėtinę vertę? Kol kas Vilnius
negirdi mažiukų, o jei ir girdi, tai tik fragmentiškai. Ateityje tai gali būti
paties Vilniaus vystymosi stabdys, – įsikalbėjus apie regioninę politiką
ir jos perspektyvas svarsto meras. – Keičiantis rinkai išgyvena tie, kurie
panaudoja sinergiją. Lietuva per maža valstybė, kad kai kurie regionai
galėtų užsidaryti ir sakyti, kad tai yra tik jų reikalas. Mes turime dirbti
kartu, kooperuotis ir išlaikyti žmonėms geriausius dalykus. Jei paslauga yra lengvai pasiekiama ir geros kokybės, žmogus neišvažiuos kitur
ir liks vietoje. Jei mes kiekvienas į save antklodę tempsime, Lietuva
išsivažinės.“
2016 04 02 Savivaldybių žinios

Ir dideli, ir maži Veprių gyventojai susirinko prie seniūnijos

Žemės diena Ukmergėje, prie Laisvės paminklo
Svarbiausi projektai
Pasinaudodama 2014–2020 m. ES finansine parama
savivaldybė planuoja sutvarkyti Ukmergės centrinę dalį,
buvusio karinio miestelio teritoriją pritaikyti verslui ir visuomenės poreikiams. Pasiteiravus, ar rajono biudžetas
nepakiš kojos planams, administracijos direktorius Stasys Jackūnas pabrėžia, kad sėkmingas pastarųjų dvejų
metų savivaldybės biudžeto pajamų didėjimas ir finansinė drausmė padėjo sumažinti įsiskolinimus. „Tai savivaldybei leidžia šiais metais skirti daugiau lėšų ir dėmesio
naujoms priemonėms ir projektams finansuoti, – teigia administracijos direktorius ir priduria: – įsigaliojus
Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo
konstituciniam įstatymui, buvo patikslintas ir Biudžeto
sandaros įstatymas, o tai reiškia, kad savivaldybės, kurių
asignavimai neviršija 0,3 proc. praėjusių metų BVP, biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir
vykdomas taip, kad to biudžeto asignavimai neviršytų
jo pajamų daugiau kaip 1,5 proc. Ši įstatymo nuostata
galioja 57 savivaldybėms, ir ji labai suvaržo savivaldybių
galimybes skolintis. Jei šiais metais, kai dar neįsibėgėjęs
naujasis ES paramos laikotarpis, skolinimosi galimybių
pakako, ateityje gali kilti problemų dėl projektų finansavimo, nes jau įsigaliojo ir nuostata, kad pirmenybę būti
įtrauktiems į Valstybės investicijų programą turi tie investiciniai projektai, prie kurių savivaldybės įsipareigoja
prisidėti ne mažiau kaip 15 procentų savo lėšų.“
Veprių ženklas – krintantis meteoritas

Švietime nesutaupysi
Kokia padėtis švietimo srityje? „2016 m. švietimui numatyta 45,3 proc. rajono biudžeto. Tai sudaro beveik 14 mln. eurų, – sako vicemerė Klavdija Stepanova – Kaip ir visoje
Lietuvoje, demografinė padėtis keičia mokyklų tinklą. Tenka spręsti nelengvą uždavinį,
kuriame yra du dedamieji: mokytojai su pakankamu pamokų krūviu ir normaliomis algomis ir bendruomenių noras išlaikyti nedideles mokyklas savo teritorijoje.“ Ukmergės
rajone sukurtas dviejų mieste ir trijų kaime gimnazijų tinklas, o pagal jį planuojamas ir kitų
mokyklų išsidėstymas, organizuojamas pavėžėjimas.
„Mokyklose, kuriose yra keturi–septyni mokiniai ir dirba dvi mokytojos, vieno mokinio mokymo sąnaudos yra labai didelės. Tokioje mokykloje nėra galimybės organizuoti
neformaliojo ugdymo, atitinkančio vaikų poreikius, sudėtinga užtikrinti specialiąją pagalbą, užsienio kalbos mokymą. Išlaikant tokias mažas mokyklas, kai mokytojas ugdo po du
ar tris mokinius, apie veiksmingą lėšų panaudojimą kalbėti neverta, juolab kad dar turime
atsižvelgti į edukacines aplinkas, mokymo priemones – jos tikrai neatitinka nūdienos reikalavimų, – teigia vicemerė, apgailestaudama, kad ir šiuo metu tenka spręsti skaudų mažos mokyklos uždarymo klausimą. – Nedrįsčiau kalbėti apie taupymą švietimo sistemoje,
bet lėšas privalome panaudoti kuo veiksmingiau ir užtikrinti kokybišką ugdymą.“
Kaip pabrėžė vicemerė, ten, kur uždaroma mokykla, bendruomenė nepaliekama be
kultūros židinio, be galimybės burtis po vienu stogu – kuriami daugiafunkciai centrai, išlaikoma ikimokyklinė įstaiga.
Ukmergės rajone gyvena 37,2 tūkst. gyventojų. Pagrindiniai verslai – metalo,
medžio apdirbimo, baldų gamybos, tekstilės įmonės. Ukmergės rajone yra Lietuvos
Prezidento Antano Smetonos tėviškė. Lankytojų laukia Lyduokių, Taujėnų, Siesikų ir
Vaitkuškio dvarai, Ukmergės piliakalnis, bažnyčios.
Vepriai sumavo rezultatus
Mero teiginį, kad rajone veikia stiprios bendruomenės, patvirtino Vepriai, susirinkę
kartu paminėti Žemės dienos ir pabudinti maitintojos iš žiemos snūdurio. Miestelio eilėje
šventės dalyvių laukė naujut naujutėlaičiai inkiliukai, kuriuose po kelių dienų tikriausiai
įsikurs mūsų sparnuotieji bičiuliai. O kad juos geriau pažintume, reikėjo atspėti, kokio
paukščio kalba imituojama. Susikibę už rankų miestelio dalyviai prižadėjo saugoti žemę ir
jos turtus. „Tapo tradicija į miestelio aikštę per šventes susirinkti. Mes čia ir sutikdami Naujuosius susirenkame. Pasveikiname vienas kitą, palinkime laimės, – sako Veprių seniūnė
Dalė Urbonienė. – Mes turime labai stiprią bendruomenę. Ir Bendruomenės namai gražiai
sutvarkyti.“
Ir tądien iš aikštės bendruomenė rinkosi į savo namus Žemės dovanomis pasidžiaugti ir
praėjusių metų veiklos aptarti. Susėdę prie vaišėmis nukrauto stalo, jie vaišinosi išmoningai
sukurtais patiekalais, dalijosi receptais.
Veprių bendruomenė dėkojo žemei už jos gėrybes ir aptarė pernai nuveiktus darbus
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Lietuva nuo A iki Z

Jonų sostinĖ

tarp Šveicarijos, Londono,
Paryžiaus ir Venecijos

Rajono meras

MINDAUGAS SINKEVIČIUS
Mero mandato laimėjimas – ne pats reikšmingiausias dalykas, tačiau
tokio masto rinkėjų pasitikėjimas ir įpareigoja, ir, tiesą sakant, gąsdina,
nes žmonės į merą deda labai daug lūkesčių, todėl svarbiausia jų nenuvilti. Tą didžiulį pasitikėjimą reikia išsaugoti: visada būti pasitempusiam ir
labai stengtis, sprendžiant įvairius žmonėms svarbius dalykus. Rajono tarybos sudėtis pasikeitė – pajaunėjo, atsirado naujų, politikoje nematytų
žmonių, liko ir ilgamečių, renkamų ne vieną kadenciją. Naujieji politikai
turi gerų idėjų, energijos, noro, stengiasi suprasti mūsų veiklos pobūdį.
Manau, svarbiausias 2015 metų akcentas buvo Joninių slėnio su amfiteatru atidarymas. Džiaugiuosi, kad mano viltys ir lūkesčiai, naudojant tą
slėnį, pasiteisino: jis pertvarkytas ne tik dėl Joninių šventės. Ši vieta skirta
kultūros, sporto, edukacinėms, švietėjiškoms veikloms visus metus. Ten
Visuomenės sveikatos biuras veda užsiėmimus gyventojams, Kultūros
centras organizuoja koncertus, rengiamos šventės: Joninės, miesto gimtadienio. 2015 metų sezoną Joninių slėnyje vainikavo Pažaislio muzikos
festivalio koncertas.
Šiais metais viena prioritetinių sričių – universalios sporto salės statybos, prasidėjusios 2010 metais, užbaigimas. Darysime viską, kad statinys
būtų baigtas ir pradėtas eksploatuoti. Mūsų tikslas – šių metų ketvirtajame ketvirtyje jį atidaryti. Tai – pati didžiausia ir svarbiausia mūsų užduotis.
Antruoju prioritetu įvardyčiau A. Kulviečio, Chemikų ir Vasario 16osios gatvių rekonstrukciją. Jei neįstrigsime su procedūriniais dalykais,
šios trys gatvės bus tvarkomos nuo pavasario, kad vėlyvą rudenį darbai
baigtųsi. Žinoma, laikotarpis, kol tęsis darbai, eismo dalyviams nebus
džiaugsmingas, nes kils problemų nuvykti į darbus, nuvežti vaikus į darželius ar mokyklas ir pan. Suprantu, bus susierzinimo, pykčio, kaip atsitiko
ankstesniais metais remontuojant tiltą per Nerį, tačiau po gatvių rekonstrukcijos galėsime džiaugtis saugiomis eismo sąlygomis.
Šiemet atliktinų darbų sąrašas nė kiek ne trumpesnis negu pernai.
Apibendrindamas noriu pasakyti, jog žadame investuoti į daugelį ir
įvairių projektų susisiekimo, kultūros, švietimo, socialinio būsto plėtros,
atliekų tvarkymo srityse, nes mūsų savivaldybės tikslas, kad žmonėms
būtų gera ir patogu gyventi, o jaunimas, išvykęs mokytis, norėtų grįžti ir
dirbti mūsų rajone.


Jonavos rajonas yra dėkingoje geografinėje vietoje – beveik
pačiame Lietuvos centre, 35 km nuo antrojo pagal dydį Lietuvoje
Kauno miesto ir 100 km nuo šalies sostinės Vilniaus. Jonavos rajoną kerta transeuropinio tinklo kelias Kaunas–Daugpilis, užtikrinantis gerą susisiekimą su tarptautiniais transporto koridoriais.
Galime pagrįstai didžiuotis miškais, upėmis, geromis sąlygomis
turizmui. Apie išskirtines mūsų rajono vietas byloja ir kai kurių kaimų pavadinimai – Šveicarija, Londonas, Paryžius, Venecija.
Jonavos rajono savivaldybės herbas – mėlyname fone balta
gulbė, simbolizuojanti ištikimybę gimtajam kraštui.
Miestas įkurtas 1750 m. rugpjūčio 8 d. Lenkijos ir Lietuvos
karaliaus Augusto III suteikta privilegija Marijai Zabielaitei-Kosakovskienei. Manoma, kad rajone tekantis upelis Lietava pašnabždėjo vardą Lietuvai.

Mero pavaduotojas

EUGENIJUS SABUTIS
Nuo 2015 m. balandžio mėnesio man patikėtos Jonavos rajono mero
pavaduotojo pareigos. Esu atsakingas už gyventojų sveikatos priežiūrą;
socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimą, sąlygų neįgaliųjų
socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymą; smulkiojo ir vidutinio
verslo rėmimo plėtrą; turizmo infrastruktūros vystymą; švietimo įstaigų
veiklos priežiūrą; kaimo seniūnijų, bendruomenių veiklą, kultūros paveldo puoselėjimą; bendradarbiavimą su visuomeninėmis bei profsąjungų
organizacijomis; aplinkos apsaugos, energetikos projektų įgyvendinimo
kontrolę, miesto strateginių projektų koordinavimą ir t. t.
Šiemet mūsų prioritetinių darbų sąraše – prasidėsiantis Jonavos kultūros centro didžiosios salės atnaujinimas. Salę būtina tvarkyti, nes žiūrovas, atėjęs į koncertą, spektaklį ar kitą renginį, turėtų jausti komfortą. Tai
pasakytina ir apie sėdimas vietas, įgarsinimą, apšvietimą.
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Viliuosi, kad 2016-ųjų gruodį, mero Padėkos vakare, jau džiaugsimės
nauja scena, sėdėsime minkštai ir patogiai, puikiai veiks apšvietimo ir
įgarsinimo aparatūra. Ir sau, ir visiems jonaviečiams linkėčiau, kad didžioji
salė, kurioje vyksta daug ir įvairių švenčių, pasikeistų, trauktų čia ateiti, pabūti, bendrauti, kad žiūrovas pasijustų tarsi esąs Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre. Mano įsitikinimu, kultūros srityje reikia pokyčių.
Mes matome, ką veikia Jonavos kultūros centras, bet kuo užsiima filialai,
kokia jų veikla kaimuose, kaip bendrauja su vietos vaikų lopšeliais-darželiais, mokyklomis, bendruomenėmis, visuomenė žino mažiau. Todėl veiklos šia linkme bus pakankamai. Dedame daug pastangų ir viliamės, kad
Jonava laimės Europos kultūros sostinės 2022 metams vardą.
Šiais metais toliau vykdysime rajono švietimo įstaigų pertvarką. Atsižvelgdami į mažėjantį rajono gyventojų skaičių, ir toliau optimizuosime
ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų tinklą taip, kad tai optimaliai
patenkintų didžiąją rajono gyventojų dalį. Tinklo optimizavimo darbai
labiausiai palies kaimo vietoves, kuriose, pasinaudodami ankstesne patirtimi, kaimiškąsias mokyklas darysime daugiafunkciais centrais, savyje
telkiančiais mokymo, sporto, kultūros ir dienos užimtumo paslaugas, t. y.
jos turi tapti mokslo, kultūros, sporto ir laisvalaikio centrais.
Atsižvelgdami į rajono gyventojų poreikius sveikatos apsaugos srityje, nuolat stengiamės ją gerinti, todėl sieksime, kad Jonavos ligoninė prie
jau turimos medicinos įrangos įsigytų ir kompiuterinį tomografą, nes rajono gyventojams ši paslauga pačiame rajone kol kas neprieinama. Aparatas yra labai brangus, bet jis leistų atlikti šiuolaikinę diagnostiką vietoje,
nevažiuojant nei į Kauno klinikas, nei į Ukmergę. Esame pasiruošę savo lėšomis jį nupirkti, tačiau dar turime gauti Sveikatos apsaugos ministerijos
leidimą jį įsigyti. Tikiuosi, pavyks, nes Jonavos mieste turime regioninio
lygio ligoninę su aukštos kvalifikacijos personalu.

mės, kad darbai tiek laiko nesitęstų. Labai norėtume, kad šiemet prasidėjusi tilto rekonstrukcija ir baigtųsi šiais metais. Tikiuosi, kad taip bus. Tokiu
atveju abu svarbiausi miesto tiltai bus atnaujinti, bus užtikrintas ir miesto,
ir tranzitinio eismo saugumas.
Pavykus susitarti su Susiekimo ministerija, šiemet Išorų kaime bus paklota 700 m naujų šaligatvių, išasfaltuotas vienas kilometras kelio ruožo
Jonava–Meškonys, planuojama atlikti daug įvairių kitų darbų.
Šiemet mūsų futbolo klubas „Lietava“ sėkmingai pradėjo žaisti aukščiausioje – A – lygoje, tad svarbu atnaujinti miesto centrinį stadioną. Šiemet planuojama investuoti apie 200 tūkstančių eurų į dirbtinės dangos
įrengimą. Beje, šiais metais turėtume baigti įrengti Jonavos Senamiesčio
gimnazijos stadioną, kuriame bus ir lauko teniso kortai.
Pastebimai gražėja mūsų miestas, vis didesnis gyventojų skaičius
renkasi daugiabučių namų modernizavimą, nemažai aplinkos tvarkymo
darbų atliekama savivaldybės iniciatyva. Vien Kosmonautų gatvėje renovacijos procese dalyvaujančių namų skaičius perkopė 50 proc. kvartale
esančių namų. Iki 2015 m. Kosmonautų kvartale buvo atnaujinti 6 daugiabučiai namai, 2015 m. – dar 6 Kosmonautų g. namai; vykdomi darbai
dar 5 namuose, 2 – rengiami techniniai projektai, 5 namams – investicijų
planai. Sąrašą galima būtų tęsti.

Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

VALDAS MAJAUSKAS

Savivaldybės administracijos direktorius

JONAS KLEMENSAS SUNGAILA
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas
eiti pradėjau nuo 2011 m. balandžio 27 d., nuo 2015 m. balandžio 10 d. šį
darbą tęsiu. Tad veikla savivaldybėje man nėra naujiena, tuo labiau, kad
1997–2000 metais buvau Jonavos rajono savivaldybės meru.
Iki tapdamas politiku, dirbau uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi, teko vykdyti ūkinę veiklą, todėl tarybos nustatyta tvarka administruoti savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoti savivaldybės biudžeto vykdymą, atsakyti už savivaldybės ūkinę
ir finansinę veiklą, administruoti savivaldybės turtą ir kt. – man buvo dar
vienas iššūkis. Labai svarbi darbo dalis – bendravimas su rajono žmonėmis. Stengiuosi išgirsti visus jų pasiūlymus, išnagrinėti paklausimus, prašymus, kontroliuoju, kaip jie sprendžiami.
Šiemet vienu iš prioritetų laikyčiau tilto prie AB „Achema“ tvarkymo
darbus, kurie turėtų prasidėti artimiausiu metu. Jau yra viešųjų pirkimų
darbų laimėtojas, pasirašyta sutartis, rekonstrukcijos pabaiga numatyta
2017 m. gegužę. Tai reikštų, kad tiltas bus tvarkomas metus. Bet žiemą nei
kelią asfaltuosi, nei tiltą tvarkysi. Tad tiek rajono meras, tiek ir aš rūpinaSavivaldybių žinios 2016 04 02

Kadangi savivaldybėje nesu naujokas, iki 2015 m. balandžio 16 d., kol
buvau paskirtas administracijos direktoriaus pavaduotoju, dirbau Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje, kurį laiką jam vadovavau, vėliau
– savivaldybės administracijos patarėju, savivaldybės kontrolieriumi,
todėl naujoji veikla – kontroliuoti ir koordinuoti skyrių, seniūnijų,
savivaldybės komisijų ir darbo grupių veiklą pagal kuruojamas sritis;
dalyvauti svarbiausių savivaldybės vykdomų viešųjų pirkimų komisijų
darbe; dalyvauti tarpinstitucinėse darbo grupėse ir komisijose – man
nėra nežinoma.
Nemažai laiko atims įsibėgėjantis 2014–2020 metų ES finansavimo
laikotarpis, laukia daug iššūkių miesto ir rajono vietos veiklos grupių, kurių valdybų nariu esu, veikloje. Mūsų tikslas – ne tik gauti „suplanuotas“
savivaldai lėšas, bet ir stengtis išnaudoti konkursinius kvietimus, bendradarbiauti su kitais regionais ir valstybėmis, nuolat ieškoti naujų sričių bei
galimybių.
Dar vienas šių metų iššūkis – gerai pasiruošti visos miesto apšvietimo
sistemos modernizavimui. Tai vienas iš prioritetinių darbų. Mums reikia
apšvietimo ūkį pertvarkyti taip, kad būtų taupoma elektra, mažinamos
eksploatavimo sąnaudos. Atėjo metas susitvarkyti taip, kad turėtume
modernų, šiuolaikišką elektros ūkį, kas Europos šalyse jau seniai įprasta.
O svarbiausi 2015 metais atlikti darbai sudėti į atskira knygele išleistą
„Jonavos rajono savivaldybės 2015 metų veiklos ataskaitą“, gausiai iliustruotą nuotraukomis. Ją PDF formatu galite rasti ir paskaityti savivaldybės
svetainėje www.jonava.lt


Prezidentės

vizitas Kėdainiuose

Kovo 21 d. Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius lankėsi
uždarojoje akcinėje bendrovėje „Daumantai LT“, kurią savo vizitu
prieš įmonės gimtadienį pagerbė Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė.
Šalies vadovės dėmesio pagardų gamintojai nusipelnė, nes yra skaidraus, atsakingo ir modernaus verslo regione pavyzdys. Jau 25-erius metus Kėdainiuose veikianti įmonė inicijuoja ir įgyvendina įvairias socialines
kampanijas. Daug dėmesio skiria bendruomenei – padeda neįgaliesiems,
remia rajono švietimo įstaigas, krepšinio ir futbolo komandas, skatina vietos bendruomenės verslumą ir sveiką gyvenseną. Susitikime su šios bendrovės darbuotojais Prezidentė pabrėžė, kad sąžiningas ir skaidrus verslas
– valstybės progreso dalis. „Toks verslas ne tik kuria naujas darbo vietas ir
skatina ekonomikos augimą, bet ir prisideda prie vietos gyventojų gerovės. Verslo investicijos į socialines vertybes atsiperka – ir darbuotojų lojalumu, ir visuomenės pagarba“, – sakė šalies vadovė.
Rajono meras S. Grinkevičius pasidžiaugė, kad per nepilnus metus
Prezidentė D. Grybauskaitė jau du kartus viešėjo Kėdainiuose. 2015-ųjų
balandžio 21 d. ji lankėsi Dotnuvos slaugos namuose. „Didelė garbė bendrovės kolektyvui, kurį 25-ojo gimtadienio proga pasveikino šalies vadovė. Tai buvo abiem pusėms labai malonus ir nuoširdus susitikimas“, – sakė
S. Grinkevičius.
Įmonė yra skaidrų verslą vienijančios iniciatyvos „Baltoji banga“ narė.
Čia dirba 83 darbuotojai, jų vidutinis darbo užmokestis – 808 eurai – yra
didesnis nei šalies vidurkis. Bendrovė remia ne tik vietos bendruomenę,
bet ir savo darbuotojus. Iš motinystės atostogų grįžusioms darbuotojoms
įmonė moka 10 proc. didesnį atlyginimą iki vaikui sueina septyneri metai. Kasmet vasarą bendrovė priima dirbti rajono moksleivius, dažniausiai
– įmonės darbuotojų vaikus.
„Daumantai LT“ gamina pagardus – daugiau nei 100 skirtingų pavadinimų produkciją, 30 proc. savo produkcijos eksportuoja – į Latviją,
Skandinavijos šalis, Airiją, Didžiąją Britaniją. Pagardai gaminami pagal

Aušra Kalinauskienė, Jorūnė Liutkienė

originalius įmonės sukurtus receptus. „Daumantų“ produktų kokybė ir
skonio savybės ne kartą įvertintos tiek vartotojų, tiek ekspertų. Įmonės
gaminiai laimėjo net penkis aukso ir du sidabro medalius prestižiniame
„Lietuvos metų gaminio“ konkurse. Visi pagardai gaminami pagal originalius įmonės inovacijų technologo ir skonio meistro Algio Kairio sukurtus receptus.
Pasak „Daumantų“ direktoriaus Roberto Neimonto, per ketvirtį amžiaus įmonė nuėjo kelią nuo mažos bendrovės su keliais darbuotojais iki
įmonės, kuri Lietuvoje užima tvirtas lyderio pozicijas. Metinė įmonės apyvarta 2015 m. siekė daugiau nei 15 mln. eurų.
Vizito Kėdainiuose metu, be pikantiško pagardo su marinuotais baravykais, Prezidentei buvo įteikti ir kiti specialiai vizitui sukurti pagardai ir
tautodailininkės Birutės Viršilaitės rankų darbo 2,5 metro ilgio danteliuoto
rombo rašto moteriška vytinė juosta. Ji sukurta specialiai aukštaitiškam
Prezidentės tautiniam kostiumui. Įmonės akcininkams – merui Sauliui
Grinkevičiui ir įmonės direktoriui Robertui Neimontui (nuotr.) įteikti Prezidentės Dalios Grybauskaitės atminimo medaliai.

Varėnos ligoninėje specializuotos
Rūta Averkienė
paslaugos nebus naikinamos
Kovo 16 d. Vilniaus teritorinės ligonių kasos (TLK) posėdžių salėje vyko
Alytaus apskrities ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo
konsolidavimo etapo įgyvendinimo Koordinavimo tarybos posėdis. Jame
patvirtintas Varėnos rajono ligoninei palankus Alytaus apskrities asmens
sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo planas.
Varėnos rajono mero Algio Kašėtos teigimu, reikėjo dėti daug pastangų, kad dalis Varėnos ligoninėje teikiamų paslaugų nebūtų panaikinta. Mat
praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė patvirtino planą, kurį įgyvendinant
buvo iškilusi grėsmė Varėnos ligoninės Chirurgijos skyriaus išlikimui.
Po pirmojo Koordinavimo tarybos posėdžio, kuris vyko sausio 27 d. Alytuje, buvo nutarta Alytaus apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų
restruktūrizavimo planą suderinti ir priimti naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tačiau į daugumą rajonų ligoninių vadovų ir savivaldybių
atstovų elektroniniu paštu pateiktų pasiūlymų nebuvo atsižvelgta. Norėdami išvengti skubotų sprendimų priėmimo, Varėnos ir Druskininkų savivaldybių ir ligoninių vadovai siūlė sukviesti dar vieną Koordinavimo tarybos
posėdį ir detaliai išanalizuoti siūlomą planą, kad galutiniai sprendimai būtų
kuo objektyvesni ir priimtini visiems tarybos nariams.
Varėnos rajono mero siūlymu iš plano buvo pašalinti punktai, numatantys specializuotų paslaugų (chirurgijos, traumatologijos, ginekologijos ir vaikų ligų) perkėlimą į Alytaus ligoninę. Meras argumentavo, kad,
išsaugojus specializuotų paslaugų teikimą Varėnos ligoninėje, rajono gyventojai ir toliau galės gauti pagalbą vietoje ir jaustis saugiau, nes jiems
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nereikės gaišti laiko kelionėms į Alytaus ligoninę. Be to, esant dabartiniam
pragyvenimo lygiui ir ribotoms socialines paslaugas teikiančių organizacijų galimybėms, rajono gyventojams, ypač vienišiems arba neįgaliems,
bus tikrai sunku nuvykti į už 50 ar net už 120 ir daugiau kilometrų nuo
namų esančią Alytaus ligoninę.
Diskutuojant apie numatomą slaugos lovų skaičių rajonų ligoninėse, atsižvelgus į Varėnos ligoninės direktoriaus Algirdo Miklyčiaus argumentus buvo priimtas sprendimas slaugos lovų skaičių rajonų ligoninėse
didinti iki Vyriausybės numatyto normatyvo ne palaipsniui per kelerius
metus, o iš karto. Plane numatyta iki 2016 m. kovo 31 d. padidinti slaugos
lovų skaičių nuo 2 iki 3 lovų tūkstančiui rajono gyventojų. Tai reiškia, kad
Varėnos rajonui bus papildomai skirta lėšų 16 slaugos lovų finansuoti. Iš
viso Varėnos ligoninėje bus 64 slaugos lovos.
Iki 2016 m. gruodžio 31 d. plane numatyta iki 1 proc. padidinti ambulatorinių paslaugų apimtis apskrityje, o iki 2017 m. gruodžio 31 d. ambulatorinių paslaugų apimtis padidinti iki 2 proc. Tai reiškia, kad kasmet pacientai vis daugiau gydysis ambulatoriškai, o ne stacionare. Įgyvendinus
planą aktyvaus gydymo lovų skaičius Varėnos ligoninėje sumažės nuo 93
iki 67 lovų.
Meras A. Kašėta pažymi, kad ir toliau stengsis apginti Varėnos rajono gyventojų teisę turėti aukštesnio lygio ir platesnio spektro gydymo
paslaugas savo mieste ir kartu išsaugoti darbo vietas kelioms dešimtims
ligoninės darbuotojų.
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Regionų kultūrai –
Agnė Jonikaitytė
Aštuonių Lietuvos savivaldybių merai kreipėsi į aukščiausius šalies vadovus su prašymu atsigręžti į Lietuvos regionų kultūros plėtrą. Tokį merų
kreipimąsi paskatino jau kelerius metus nesikeičiančios tendencijos, kai
didžiąją dalį kultūros projektų finansavimui skirto „pyrago“ atriekiama tik
Vilniuje veiklą vykdančioms kultūros įstaigoms ir organizacijoms, o net
regionų reprezentaciniams kultūros projektams finansavimas arba kasmet
mažinamas, arba išvis nebeskiriamas.
Prezidentei, Seimo Pirmininkei, premjerui, kultūros ministrui, Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Seimo Antikorupcijos komisijos
pirmininkams, Lietuvos kultūros tarybos pirmininkei adresuotą kreipimąsi
pasirašė Trakų rajono, Klaipėdos, Visagino, Joniškio rajono, Panevėžio, Vilniaus rajono, Elektrėnų ir Alytaus savivaldybių merai.
Rašte nurodoma, kad dar 2011 m. spalio 19 d. tuometinis kultūros ministras savo įsakymu patvirtino Regionų kultūros plėtros 2012–2020 metų
programą, kurios strateginis tikslas – sudaryti sąlygas regionuose žmogaus kūrybinei raiškai ir visapusiškai asmenybės raidai, kultūros įvairovei,
sklaidai ir prieinamumui, kaip regiono socialinės ir ekonominės pažangos
pagrindui, ugdyti pilietinę savimonę puoselėjant regionų išskirtinumą ir
patrauklumą.
Tačiau, minėtą kreipimąsi pasirašiusių savivaldybių merų teigimu,
šiandien tenka apgailestauti, kad šis siekis ir strateginis Lietuvos kultūros
politikos tikslas atsigręžti į regionų kultūros plėtrą šiandien teliko gražia ir
garsia politine deklaracija, o šalies valstybinių institucijų vykdoma Lietuvos kultūros politika ir toliau lieka orientuota ne į šalies regionų kultūros
plėtrą, bet į Vilniuje koncentruotų kultūros įstaigų, organizacijų išlaikymą
ir Vilniuje registruotų kultūros įstaigų, organizacijų vykdomų kultūros projektų finansavimą.
Pavyzdžiui, praėjusių metų liepos 31 d. kultūros ministro įsakymu buvo
patvirtintas Lietuvoje rengiamų tęstinių tarptautinių meno renginių 2016–
2018 metais sąrašas, kuriems rekomenduojama skirti lėšų kiekvieniems
metams, kuriais vyksta šie renginiai. Iš viso, vadovaujantis šiuo sąrašu,
2016–2018 m. dalinį finansavimą rekomenduojama skirti 19 tarptautinių
etninės kultūros, kino, literatūros, muzikos, šokio, teatro ir vizualiųjų menų
renginių, daugiausia įgyvendinamų tik Vilniuje ir Kaune įregistruotų įstaigų
ir dažniausiai savo apimtimi ir veikomis neperžengiančių šių miestų ribų.
Dar didesnį nerimą dėl Lietuvos regionų kultūros plėtros ateities pasėjo
2016 m. sausio 26 d. Lietuvos kultūros tarybos (LKT) paskelbti pirmojo 2016
m. kultūros ir meno sričių finansavimo konkurso rezultatai.
Pasak regionų savivaldybių merų, tikriausiai jau tradiciškai LKT priimami sprendimai dėl kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo Lietuvos
kultūros rėmimo fondo (LKRF) lėšomis sulaukia neigiamų, dažniausiai ir
rezonansinių Lietuvos regionų kultūros bendruomenių atstovų vertinimų
ir kasmet vis išryškina jau pasikartojančias negatyvias dalinio finansavimo
skirstymo kultūros ir meno projektams tendencijas.
Jau daug metų iš eilės daugiau nei pusė LKT sprendimu dalinį finansavimą gaunančių įstaigų ir organizacijų yra registruotos Vilniuje (2014
m. – 52 proc. visų finansuotų įstaigų ir organizacijų, panašios tendencijos
2015 m. ir 2016 m.). Taip pat 2016 m. LKT sprendimu dalinis finansavimas
neskirtas daugeliui svarbių šalies regionų renginių, projektų ar festivalių,
išryškinančių atskirų šalies regionų kultūrinį savitumą ir tapusių svariais
kultūros projektais, didinančiais kultūros įvairovę, sklaidą ir prieinamumą
atskiruose regionuose. Dar daliai regionams svarbių kultūrinių projektų
nors LKT sprendimu dalinis finansavimas ir skirtas, tačiau jo apimtys gerokai sumažėjo, palyginti su ankstesniais metais.
Neskirti dalinio finansavimo 2016 m. LKT nusprendė šiems svarbiems
šalies regionų kultūros projektams: Žagarės vyšnių festivaliui, festivaliui
„Visagino Country“, festivaliui „Galvė Jazz Fiesta“, festivaliui „Jazz fontanas“,
Klaipėdos šviesų festivaliui, tarptautiniam festivaliui „Muzikinis rugpjūtis
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podukros dalia?
pajūryje“, tarptautiniam šiuolaikinio meno festivaliui „Platforma“,
tarptautiniam bliuzo festivaliui „Bliuzo naktys“, pučiamųjų orkestrų festivaliui „Atataria vamzdžiai“ ir daugeliui kitų.
Pažymėtina, kad visiems anksčiau išvardytiems kultūriniams
projektams LKT sprendimu būdavo skiriamas dalinis finansavimas kasmet. Tad tiek projektų vykdytojams, tiek regionų savivaldybių vadovams LKT paskelbti pirmojo 2016 m. kultūros ir meno
sričių finansavimo konkurso rezultatai kelia nepaaiškinamą nuostabą, pagrįstą baimę dėl tolesnės šių projektų ir bendros regionų
kultūros plėtros ateities, užduoda daug neatsakytų klausimų ir
suponuoja prielaidą dėl galimai neskaidrios atskirų organizacijų
ir įstaigų įtakos LKT ekspertų pateikiamiems vertinimams ir LKT
priimamiems sprendimams.
„Negi netikėtai suprastėjo anksčiau minėtų regionams svarbių projektų kokybė ir kultūrinė vertė? – retoriškai klausia aštuonių šalies savivaldybių merai. – Mūsų nuomone, esama priešingai, tačiau to patikrinti neįmanoma, nes su LKT ekspertų išvadomis paraiškas teikusių įstaigų ir organizacijų atstovai nėra supažindinami. Taip pat kas lemia atskirų „sėkmės projektų“ kasmet
besikartojančius išskirtinai aukštus ir teigiamus vertinimus?“
Regionų savivaldybių merai prašo aukščiausių šalies vadovų
inicijuoti atskirų šalies regionų kultūros renginių, projektų ir festivalių LKT pateiktų paraiškų pakartotinį vertinimą, LKT pateiktų ir
vertintų projektų ekspertų išvadų viešinimą, inicijuoti kasmet sistemingai ir išskirtinai didelėmis sumomis finansuojamų kultūros
projektų pakartotinį vertinimą, įvertinant realų jų poveikį šalies
kultūros raidai, kultūros įvairovės, sklaidos ir prieinamumo didinimo užtikrinimui, bei išanalizuoti ir inicijuoti galimybę skirstant
LKRF lėšas Lietuvą suskirstyti į du regionus – Vilniaus ir likusios
šalies dalies, LKRF lėšas atitinkamai padalijant pagal dviejų regionų gyventojų skaičių.
„Tikime, kad kultūra yra ir išskirtinai svarbus Lietuvos regionų socialinės ir ekonominės plėtros veiksnys. Tačiau per daugelį
metų taip ir nepakitęs valstybės kultūros politiką formuojančių
valstybinių institucijų požiūris ne tik skatina regionų kultūros
provincialėjimą bei galų gale ir žlugdymą, bet ir prisideda prie
bendro šalies regionų socialinio ir ekonominio augimo stabdymo“, – teigia minėtą kreipimąsi pasirašę merai.

Mečislovo Ščepavičiaus pieš.
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