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Palanga minėjo sugrąžinimo Lietuvai

95-metį

Palangos meras Š. Vaitkus žygyje „Gintaro kelias“ dalyvavo su visa šeima ir kiemo vaikais
Kovo 30–balandžio 5 dienomis kurortas kvietė į trečią kartą rengiamas Palangos
dienas. Šiemet jos buvo skirtos Palangos sugrąžinimo Lietuvai 95-osioms metinėms
paminėti.
Pradžia – palangiškių iniciatyva
Mintis rengti Palangos dienas gimė jau palangiškiu tapusiam iš Suvalkijos kilusiam Vitaliui
Bernardui Litvaičiui. Šiai idėjai pritarė Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus. Sujungę kūrybines jėgas palangiškiai sukuria puikią šventę miesto gyventojams ir svečiams. Ta proga miesto
savivaldybės viešojoje bibliotekoje, savivaldybėje, Kultūros ir jaunimo centre atidarytos įvairios
parodos, veikė „rankdarbių meistarnė“, kraštotyrinis orientacinis žaidimas „Palanga. Pažink išmaniai“. Išleistas proginis leidinys „Palangos vartai“.
Gausiais renginiais ir gyventojus, ir svečius Palanga viliojo per Atvelykio savaitgalį. Vlado
Jurgučio pagrindinėje mokykloje senuosius žaidimus, šokius ir dainas priminė Palangos kultūros ir jaunimo centro folkloro ansamblis „Mėguva“. Sekmadienio rytą pasimelsti už Palangą
kvietė Palangos liuteronų ir katalikų bažnyčios, Palangos cerkvė.
„Palangiškiai ir šventojiškiai yra aktyvūs ir iniciatyvūs. Tai akivaizdžiai matyti ne tik organizuojant kultūros renginius, bet ir sprendžiant ūkinius bei kitus miesto klausimus. Gyventojų,
verslininkų, nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas su savivaldybe, jų siūlomos idėjos
ar sakomos pastabos yra labai svarbu ir sveikintina – tai ir yra tikroji savivalda, – sako šios šventės globėjas miesto meras. – Malonu, kad palangiškiai tikrai myli savo miestą, moka vertinti
jo istoriją. Palangos dienos – ne tik svarbioms istorinėms datoms paminėti, bet ir puiki proga
pabūti kartu su palangiškiais, pabendrauti, sužinoti, kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais gyvena
kaimynai. Mūsų miestas mažas. Jame gyvena apie 15 tūkst. gyventojų, tad daugiau ar mažiau
beveik visi vienas kitą pažįstame.“
„Gintaro kelyje“ – 300 dalyvių
Palangą ir Šventąją sujungiantis Palangos dienų renginys – žygis „Gintaro kelias“ ir akcija
„Riedam“. „Gintaro kelio“ žygyje dalyvauju jau penktą kartą. Ir dalyvausiu, kol žygiai bus rengiami arba kol leis sveikata, – po pėsčiomis įveikto atstumo tarp Palangos ir Šventosios įspūdžiais
dalijasi Šventosios seniūnaitis Ramutis Šeštokas.
„Gintaro kelio“ žygį inicijavo Palangos pasieniečiai. Paskui jie paprašė savivaldybės pagalbos. Tad jau kelinti metai žygį kartu rengiame. Kurorto kultūros darbuotojai imamės žygio organizacinių, kultūros renginių, o pasieniečiai pasirūpina maistu, – pasakoja Palangos kultūros ir
jaunimo centro kultūrinės veiklos vadybininkė Monika Jarulytė ir pasidžiaugia, kad atjaunėjęs
kultūros centras į renginius pritraukia daugiau jaunimo. – Pastebiu, kad pastaruoju metu žygyje dalyvaujama ir šeimomis.“
Monikos žodžius patvirtino su mažiukais besisukinėjantys žygio dalyviai, tarp jų – ir Palangos meras Š. Vaitkus su visa šeima.
„Susidomėjimas žygiu didėja. Šiemet žygyje dalyvavo apie 300 žmonių. Pernai pakvietėme
keliauti ir dviračiais. Tada važiavo apie 30 dviratininkų, o šiemet – per 60“, – pasakoja Monika, o
seniūnaitis viliasi, kad tokie renginiai padidina Šventosios žinomumą. „Pastaruoju metu mūsų

Šventoji gražėja. Tvarkomos gatvės, šaligatviai. Kadangi anksčiau ji buvo labai apleista, negalime norėti, kad
iškart viskas sublizgėtų. Didžiausias mūsų skaudulys
– kažkada privatizuoti apleisti pastatai, bet miesto savivaldybės taryba imasi priemonių, kad jų sumažėtų.
Kelios griuvenos, darkiusios Šventosios vaizdą, jau nugriautos, – sako R. Šeštokas. – O labiausiai mes laukiame, kada Vyriausybė imsis spręsti uosto klausimą. Kaip
gali būti žvejų miestelis be uosto? Šventajai uostas būtų
išsigelbėjimas. Mes suprantame, kad Palangos miestas
nepajėgus visko sutvarkyti. Tai vyriausybinis projektas.“
Manoma, kad visai Šventosios uosto infrastruktūrai prireiktų apie 44 mln. eurų.

Dvejus metus laukė nepriklausomybės
Vaikštinėdami Palangos gatvėmis ir pajūriais, tikriausiai retas prisimename, kad Palanga kurį laiką nepriklausė Lietuvai. Mat 1819 m. Rusijos caras Palangos
sritį prijungė prie Kuršo gubernijos, kuriai priklausė Latvija. Lietuva prarado bet kokį priėjimą prie jūros. 1916
m. birželį Jonas Basanavičius, Antanas Smetona ir kiti to
meto politikos veikėjai pareiškė nuostatą, kad kai kurios
Kuršo gubernijos dalys, tarp jų ir Palanga, turėtų įeiti į
Lietuvos valstybę. Su tuo nenorėjo sutikti Latvijos laikinoji Vyriausybė.
1918 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Latvijoje buvo suformuota nuostata, kad visa Kuršo gubernija,
taigi ir Palanga, priklauso Latvijai. Tuomet Palangoje
karaliavo bermontininkai. 1919 m. lapkričio 23 d. iš Kretingos atvykusių kareivių grupelė išvijo iš Palangos bermontininkus, bet po kelių dienų iš Latvijos atkeliavęs
keliolika kartų didesnis latvių dalinys su kulkosvaidžiais
ir patrankomis išstūmė lietuvius ir vėl užėmė Palangą.
Pasidarė aišku, kad santykius tarp Lietuvos ir Latvijos
gali išspręsti tik tarptautinis arbitražas. 1920 m. rugsėjo
28 d. abiejų valstybių vyriausybės pasirašė sienos nustatymo arbitražo sutartį.
„Pagal šią sutartį nustatant sienas turėjo būti atsižvelgta į abiejų šalių istorines ir etnografines ribas ir

Monika Jarulytė ir Šventosios seniūnaitis Ramutis Šeštokas, iš mero rankų
gavęs Palangos vėliavą, pareiškė, kad jam mielesnė vėliava su laiveliu
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gyventojų interesus. Vyriausiuoju arbitru abiejų
šalių susitarimu buvo paskirtas Didžiosios Britanijos pilietis, Edinburgo universiteto profesorius
J. Simpsonas. Jis, atvykęs į Lietuvą ir apsistojęs
pas grafus Tiškevičius, nusprendė pasinaudoti
galimybe surengti plebiscitą. „Kaip man pasakojo Palangos miesto garbės pilietis grafas Alfredas
Tiškevičius, jo tėvas grafas Feliksas Tiškevičius pasiūlęs J. Simpsonui surengti palangiškių apklausą
Palangos bažnyčioje po mišių. Prelatas Juozapas
Šniukšta per pamokslą paragino parapijiečius po
mišių neišsiskirstyti, o balsuoti dėl to, kokiai valstybei jie norėtų priklausyti. Po pamaldų uždavus
klausimą, ar parapijiečiai nori priklausyti Lietuvai,
pakilo rankų miškas. Šio plebiscito neginčijamas
rezultatas buvo vienas iš argumentų sprendžiant
Palangos likimą. 1921 m. kovo 20 d. arbitražo komisija baigė darbą, o kovo 30 d. latviai pasitraukė iš Palangos“, – iš gero bičiulio A. Tiškevičiaus
girdėtais prisiminimais dalijosi V. B. Litvaitis prieš
mišias Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
Įteiktos Garbės piliečio regalijos
Po mišių palangiškiai rinkosi į Kurhauzo
salę pagerbti Palangos miesto garbės piliečio.
Garbės piliečio regalijos buvo įteiktos archeologui, istorikui, buvusiam Klaipėdos universiteto
rektoriui akademikui, profesoriui, habilituotam
daktarui Vladui Žulkui. 2015 m. Palangos miesto
taryba V. Žulkui garbės piliečio vardą suteikė už
miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje,
už reikšmingą mokslinę, kultūrinę, visuomeninę
veiklą kuriant Palangos miesto kultūrinę ir dvasinę gerovę. Garbės piliečio regalijas V. Žulkui įteikė Palangos miesto meras Š. Vaitkus ir Palangos
muziejaus direktorius Jūratis Viktoras Liachovičius. Garbingo apdovanojimo proga akademiką
sveikino Ministro Pirmininko patarėjas Antanas
Vinkus, Seimo narys Pranas Žeimys, Klaipėdos
universiteto senato atstovai ir kiti.
„Nesu jaunas, bet tikiuosi, kad dar galėsiu
dirbti ir Palangos naudai padarysiu dar ne vieną
gerą darbą“, – priimdamas Palangos miesto garbės piliečio regalijas sakė profesorius ir prisipažino, kad mokydamasis vidurinėje mokykloje jis
nesvajojo tapti archeologu. – Palanga iš manęs
padarė archeologą.“ Pirmuoju Palangos garbės
piliečiu tapo grafas Alfredas Tiškevičius. Vėliau
garbės piliečio vardu tituluoti Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Romualdas Budrys, generolas Jonas Žemaitis (po mirties), Švedijos
pilietis Larsas Tomas Larsenas, pedagogas
Jonas Brindza, 20 metų Palangai vadovavęs
Danius Puodžius ir ilgametis Palangos vandentiekio ir kanalizacijos vadovas, visuomenės veikėjas V. B. Litvaitis.
„Palangiškių sueiga“
Po garbės piliečio pagerbimo vyko antroji
„Palangiškių sueiga“, kurioje buvo pasidžiaugta
gražėjančiu kurortu ir teikti pasiūlymai. Vienas
tokių – išdrįsti pagaliau įteisinti pirmojo Palangos paminėjimo datą, gerokai lenkiančią daugelį
šalies miestų – 1161 metus. Kol kas Palanga savo
amžių skaičiuoja nuo 1253 m., kai žemės dalybų
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Folkloro ansamblis „Mėguva“ ne tik palinksmino, bet ir žemaitišku kastiniu pavaišino
tarp Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo akte minima ir Palanga. „Ir pagal šią datą mes vyresni už Vilnių,
Kauną, Klaipėdą“, – ne be pasididžiavimo kalbėjo palangiškiai.
Buvo siūlomi pokyčiai J. Basanavičiaus gatvėje, nes atsiradę kičiniai paviljonai ne tik nepuošia
kelio link Palangos tilto, bet ir uždengia kai kuriuos nuo kurorto istorijos neatskiriamus pastatus. Tarp
jų – XIX a. pastatytus fachverkinius namus.
Nuo pirmosios „Palangiškių sueigos“ gimsta tradicija labiausiai nusipelniusiems teikti Palangos
vėliavas. „Palangos miesto vėliavų įteikimas per „Palangiškių sueigą“ – graži tradicija. Ankstesniais metais miesto vėliavos buvo teikiamos kurorto įstaigoms. Šiais metais apsispręsta jomis apdovanoti 24
Palangai nusipelniusius asmenis arba šeimas. Visas Palangos dienų laikotarpis (nuo kovo 30 iki balandžio 5 d.) yra skelbiamas Palangos vėliavos savaite – visi turintys Palangos miesto vėliavą raginami ja
papuošti savo įstaigos ar namų fasadus. Neabejoju, kad jau greitai ateis laikas, kai per Palangos dienas
dauguma kurorto pastatų bus padabinti Palangos miesto vėliavomis“, – lūkesčiais dalijasi Palangos
miesto meras Š. Vaitkus.
.
Kurorto variklis – kultūra
„Palanga yra kurortas, tad labai svarbu kultūros renginių gausa ir įvairovė. Man labai džiugu matyti, kad miesto gyventojai ne tik patys aktyviai prisijungia prie kultūrinio Palangos gyvenimo puoselėjimo, bet ir įtraukia į šią veiklą savo bičiulius, kaimynus, pažįstamus. Neabejodamas galiu pasakyti,
kad Palangos dienos – renginių ciklas, mūsų miesto bendruomenės narių kurtas su didele meile ir
nuoširdumu. Todėl man kaip palangiškiui Palangos dienų renginiai yra labai brangūs ir svarbūs“, – pasididžiavimo palangiškiais neslepia meras ir pasidžiaugia, kad per pastaruosius metus plėsti kultūros
įvairovę padeda ir sutvarkytos viešosios erdvės, kultūros objektai. Restauruotas Kurhauzas, sutvarkytas Birutės parkas, kuriame visą vasarą vyksta koncertų ciklas „Dūdų vasara“. Lietuvos dailės muziejaus pastangomis atnaujinti ir turistams labiau pritaikyti grafų Tiškevičių rūmai, kuriuose įsikūręs
Gintaro muziejus. Šie rūmai taip pat yra kultūros renginių erdvė. Po Gintaro muziejaus skliautais skamba klasikinė, kamerinė muzika. Čia pristatomi spektakliai, vyksta literatūriniai vakarai, rūmų terasoje
kiekvieną vasarą skamba garsiosios „Nakties serenados“. O didžiausia pastarojo meto naujovė – prieš
keturis mėnesius duris atvėrusi naujoji Koncertų salė.
„Darbai nesustoja – šiais metais bus baigta vilos „Anapilis“ restauracija – čia įsikurs Kurorto muziejus. Taip pat bus atnaujinta ir naujam gyvenimui prikelta ir „Anapilio“ koncertinė erdvė – vieta, kurią
itin buvo pamėgęs maestro Vytautas Kernagis ir kiti žymūs Lietuvos atlikėjai“, – apie kurorto artimiausias perspektyvas užsimena meras.

Palangai svarbios datos
1824  – Palangą nusiperka Mykolas Tiškevičius.
1891–1900 – Šventojoje veikia jūreivystės mokykla.
1899 08 20 – Palangoje surengtas pirmas lietuviškas vaidinimas ,,Amerika pirtyje“.
1909 03 15 – Palangoje gimė Lietuvos karininkas, rezistentas, partizanų vadas, dimisijos brigados generolas Jonas
Žemaitis-Vytautas . 1954 m. lapkričio 26 d. sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime.
1923–1925 – Šventojoje statomas uostas.
1933 – Palanga gauna miesto teises. Išrenkamas pirmasis Palangos miesto burmistras Jonas Šliūpas.
1938 05 10 – didysis Palangos gaisras. 1500 gyventojų liko be pastogės.
1953  – įkurtas Palangos miesto pučiamųjų orkestras.
1961–1963  – Tiškevičių rūmuose įrengtas Gintaro muziejus.
1990 03 24 – išrinkta pirmoji po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Palangos miesto taryba.
1992 – sovietų armijos kariai paliko Palangos pajūrį.
1996 – Lietuvos Prezidento įsaku patvirtintas miesto herbas  – mėlyname skydo lauke auksinis gintarų vėrinys, jį vainikuoja
sidabrinė karūna. Herbas sukurtas atsižvelgus į seną vietinių gyventojų gintaro verslą ir legendą apie Jūratę ir Kastytį.
1997 – paminėtas Palangos parko 100-metis. Grafui  Tiškevičiui suteiktas Palangos garbės piliečio vardas.
2002 08 25 – sudega vienas seniausių Palangos kurorto objektų – Kurhauzas.
2003 – Palangos kurortas švenčia 750-ies metų jubiliejų.
2004 – Palangos botanikos parko paplūdimiui suteikta teisė išsikelti Mėlynąją vėliavą.
2012 07 05 – Palangoje posėdžiavo ES Regionų komisija.
2014 – savivaldybės pastangomis atstatytas Kurhauzas.
2015 – pastatyta moderniausia Vakarų Lietuvoje koncertų salė.


Lietuva nuo A iki Z

Šiaurės
Lietuvos širdis –
Joniškis

Joniškio rajono kontūras žemėlapyje primena širdį, dėl to joniškiečiai save vadina Šiaurės Lietuvos širdimi ir didžiuojasi sparčiais krašto
pokyčiais. Per praėjusį ES finansavimo laikotarpį savivaldybės iniciatyva sėkmingai įgyvendinti milijoninės vertės daugiabučių namų modernizavimo, vandentvarkos, viešųjų erdvių tvarkymo, aplinkos gerinimo
projektai iš esmės pakeitė miesto veidą. Rajonas tapo dar jaukesnis,
saugesnis gyventojams, patrauklesnis privačiam verslui ir turizmui.
Apie nuveiktus darbus ir planus mintimis dalijasi Joniškio rajono
savivaldybės vadovai.

Šiais metais turime ir naujovę – seniūnijų programose numatyta papildomai lėšų seniūnijų vietinėms iniciatyvoms įgyvendinti. Tai bus paskata
žmonėms, kurie sumokėjo didesnį mokestį už valstybinės žemės nuomą.
Tarybos narių sprendimu šie pinigai – trečdalis nuo padidinto nuomos
mokesčio už valstybinės žemės nuomą (žemės ūkio paskirties žemės)
surinktų lėšų bus skirta seniūnijoms naudoti savo nuožiūra. Susirinkimo,
kurio iniciatorius bus atitinkamos vietos seniūnas, metu gyventojai turės
nuspręsti, kam iš biudžeto skirtos lėšos seniūnijoje bus naudojamos.
Taigi Šiaurės Lietuvos širdis – Joniškis – gali pasigirti ne vien derlingomis žemėmis, darbščiais ūkininkais, bet ir aktyviais žmonėmis, kurie
nuolat puoselėja savo kraštą. Puikus to įrodymas – jau įgyvendinti ir nauji
projektai, sutvarkytose erdvėse laiką leidžiantys gyventojai ir svečiai.
Meras

Gediminas Čepulis

Savivaldybės meru dirbu antrą kadenciją. Rinkimuose žmonių išreikštas pasitikėjimas įpareigoja pateisinti jų lūkesčius, atsakingai tęsti
pradėtus darbus, imtis iniciatyvos pradėti naujus.
2015-aisiais maloniai stebino rajono kultūrinis gyvenimas. Juk ne
kasmet rajono miestui – Žagarei suteikiamas Lietuvos kultūros sostinės
vardas, ne kasmet sulaukiama turistų antplūdžio. Pasak organizatorių
– Žagarės regioninio parko direkcijos, 2015 m. Žagarės miesto neaplankė tik pingvinai, nes šventiniuose renginiuose sulaukta daugiau kaip 200
tūkst. žmonių iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą.
Ne mažiau svarbios iškilmės Joniškio krašto laukia ir šiemet – sukanka
400 metų, kai 1616 m. Joniškio miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Švenčių apstu, juk 2016-uosius Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad šiemet sukanka 780 metų, kai buvo pasiekta pasaulinės istorinės reikšmės
pergalė Saulės mūšyje, įrašiusi Lietuvą ir visus baltus į Europos istoriją ir
atvėrusi kelius Lietuvos valstybei įtvirtinti, nutarė paskelbti Saulės mūšio
metais. Laukia nuostabūs renginiai šioms istorinėms datoms paminėti.
Apmaudu, kad Saulės mūšio pergalės vietos įamžinimo memorialui užbaigti trūksta lėšų ir šiais metais nebepavyks užbaigti projekto.
Laikausi nuostatos, kad svarbiausia sukurti tokią aplinką, kurioje būtų
gera ir saugu gyventi savivaldybės gyventojams. Vykdydami koalicinę
sutartį, tai ir stengiamės daryti. Džiaugiuosi per kelerius metus atliktais
darbais – atnaujintais daugiabučiais namais, Žagarės miesto aikšte, Joniškio miesto centru, Žemaičių g. akligatviu ir aikšte prie kultūros centro
su nauja estrada, kuri jau tapo lankomiausia joniškiečių ir miesto svečių
vieta tiek renginių metu, tiek laisvalaikiu. Naujam gyvenimui atgimė sinagogų kompleksas. Jau kviečia užeiti Raudonojoje sinagogoje vykstantys
renginiai. Šiemet duris atvers ir Baltoji sinagoga.
Miestas gražėja ir gyventojams gerinama gyvenamoji aplinka ne
tik savivaldybės iniciatyva. Džiaugiuosi aktyviomis kaimo bendruomenėmis, kurios kiekvienais metais teikia paraiškas, laimi projektus ir daro
gražius darbus savo bendruomenėje. Savivaldybė prisideda prie kaimo
bendruomenių įgyvendinamų projektų. Dėmesys skiriamas smulkiajam
ir vidutiniam verslui. Didžiuojuosi ir aktyviais ūkininkais, verslo pasaulio
atstovais, kuriamomis naujomis darbo vietomis. Veikia verslo įmonės.
Pernai duris atvėrė Žagarės pieninė. Alsių žemės ūkio bendrovėje atidarytas paukštynas.


Mero pavaduotoja

Vaida Aleknavičienė

Dirbti mero pavaduotoja – didelė atsakomybė. Tenka nemažai bendrauti su rajono gyventojais, bendruomenėmis, švietimo ir kultūros darbuotojais. Mano ankstesnė darbinė veikla taip pat buvo susijusi su švietimu. Tai man padeda lengviau įsigilinti į šias sritis.
Džiugu, kad rajono mokyklų tinklas sutvarkytas taip, kad papildomai
skirti lėšų iš savivaldybės biudžeto toms reikmėms, kurios susijusios su
mokinio krepšeliu (pedagogų atlyginimams, mokymo priemonėms), neprireikia. Pakanka skiriamo mokinio krepšelio. Šiuo metu rengiamas naujas mokyklų tinklo pertvarkos projektas. Aktyviai vykdome veiklą Joniškio
miesto vietos veiklos grupėje, kuriai pati vadovauju. Neseniai parengėme
ir patvirtinome Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją. Iš viso strategijai įgyvendinti reikalinga suma – 411 859,50 euro. Šiuo
metu laukiame Vidaus reikalų ministerijos ekspertų vertinimo.
Maloniai stebina vyresnio amžiaus žmonių aktyvumas. Pernai Trečiojo
amžiaus universitetas jau įteikė pirmuosius diplomus savo klausytojams.
Dabar veiklą pradėjo naujos grupės, nes susidomėjusių skaičius didžiulis.
Pati savanoriauju šio universiteto veikloje. Esu Anglų kalbos fakulteto vadovė ir dėstytoja. Man tai labai maloni veikla. Susitikdama su pagyvenusiais žmonėmis geriau jaučiu, kuo jie gyvena, su kokiomis problemomis
susiduria. Aktyviai įvairioje veikloje dalyvauja ir rajono nevyriausybinės
organizacijos – Joniškio moterų asociacija, Lietuvos pagyvenusių žmonių
asociacijos Joniškio skyrius, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrija ir kitos. Jos organizuoja renginius ne tik sau, bet ir rajono bendruomenei.
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Ne mažiau iniciatyvos rodo Joniškio jaunosios kartos atstovai. Pačioje Joniškio širdyje – miesto centre pirmuosius žingsnius žengia neseniai
duris atvėręs Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras. Čia jau nuo pirmųjų dienų vyksta veiksmas – šurmuliuoja
jaunimas, rengiami seminarai, diskusijos, skatinamos gražios iniciatyvos,
įgyvendinami projektai, skatinama savanorystė.
Aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje – „Aukso
paukštė“, skiriama geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams, jau antrus metus iš eilės Kovo 11-ąją nusileidžia Joniškio rajone.
Šiemet pagerbtas ilgas tautines tradicijas puoselėjantis liaudiškų šokių
ansamblis „Jievaras“ (vadovai Vitoldas Krajinas, Alfreda Gavorkienė, Edita
Rudienė). Rajonui jau suteikti penki šie apdovanojimai.
Joniškio kraštas kviečia užsukti į svečius. Parodyti turime daug gražių
lankytinų vietų. Vien ko vertas turistų traukos objektas – Mūšos tyrelio pažintinis takas, kuris iš karto pateko į Lietuvos rekordų knygą kaip ilgiausias
lentų takas pelkėje (ilgis – 3,6 km).
Joniškio apylinkės patrauklios ir kitomis turistinėmis vietovėmis. Bene
daugiausia lankytojų sulaukia vienas seniausių Lietuvos miestų – Žagarė.
Žvelgaičio ir Raktės piliakalniai, Švėtės upės užtvanka, Žagarės ozas. Verta
išvysti atnaujintą Žagarės dvaro sodybą, Senosios Žagarės bažnyčią su
Dievo tarnaitės Barboros kripta, pasivaikščioti istorinėmis gatvelėmis, užsukti į „Lėlių namus“.
Žagarės miestas priklauso Europos mažų miestelių chartijai, kurios
susitikimas praėjusiais metais vyko Žagarėje. Visą savaitgalį Žagarėje šurmuliavo po dešimt žmonių iš kiekvienos Europos šalies. Tai buvo puiki galimybė vietos gyventojams susipažinti su kitų šalių kultūra, tradicijomis.
Džiaugiuosi vietos gyventojų svetingumu ir geranoriškumu.
Žagarėje pernai tris dienas vyko Žydų kultūros dienos, į kurias, vedami giminių prisiminimų, suvažiavo litvakai iš įvairių pasaulio šalių. Jie
pristatė savo knygas, filmus, kuriuose įpintos Žagarės gijos, klausėsi konferencijos pranešimų, koncertų, lankė dvare surengtas parodas, nusilenkė
žuvusiems masinių žudynių vietoje. Daugeliui niekada iš arti neapčiuopta istorija tapo labai artima. Apsilankyti kviečia ir Joniškio krepšinio muziejus, atsinaujinę Joniškio ir Žagarės miestų centrai, Joniškio sinagogų
kompleksas. Vasarą visus kviečia Žagarės vyšnių festivalis, kuris jau tapo
žinomas visoje Lietuvoje.

Administracijos direktorius

Aivaras Rudnickas

Nuo 2015 metų man patikėtos administracijos direktoriaus pareigos,
o kartu ir didelė atsakomybė, nes nuo administracijos specialistų darbo
organizavimo ir racionalaus lėšų naudojimo priklauso sklandus gyventojų aptarnavimas, kokybiškas paslaugų teikimas visuomenei.
Sklandžiai taryboje buvo patvirtintas administracijos parengtas šių
metų savivaldybės biudžetas, kurio lėšos paskirstytos racionaliai ir taupiai. Džiugu, kad savivaldybės skola per metus sumažinta 737,7 tūkst.
eurų. Šiais metais planuojama skolą sumažinti dar 650 tūkst. eurų.
2016 metais savivaldybės biudžeto didžiąją pajamų dalį sudaro mokesčiai ir dotacijos. Didžiausia savivaldybės išlaidų dalis tenka švietimo sričiai (daugiau kaip 40 proc.). Kiek mažesnė dalis (apie 20 proc.) – socialinei
paramai. Kitoms išlaidoms – apie 40 proc. Joniškio rajono savivaldybės
2016–2018 metų strateginis veiklos planas yra orientuotas į 2014–2020
metų ES paramos panaudojimą. Strateginio veiklos plano misija – tenkiSavivaldybių žinios 2016 04 09

nant Joniškio rajono gyventojų viešuosius poreikius ir interesus, demokratiniu būdu plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti kokybišką viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą.
Taupant lėšas sėkmingai perimtas ir vykdomas vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Joniškio rajono savivaldybėje
administravimas. Šis žingsnis pasiteisino, nes sutaupomos administravimo lėšos, padidėjo rinkliavos surinkimo, skolų išieškojimo veiksmingumas, nes pasitelkiami į pagalbą seniūnai, kurie puikiai pažįsta vietos žmones ir gali suteikti informacijos, paraginti žmones. Joniškio rajone sparčiai
atnaujinami daugiabučiai namai. Jų Joniškio rajone yra 117. Pagal dabartinę programą atnaujinta 12, iš dalies atnaujinti savivaldybės lėšomis – 29,
dar 3 daugiabučiai namai atnaujinti pačių gyventojų lėšomis. Taigi iš viso
rajone turime 44 modernizuotus daugiabučius namus. Tad ir šiauriausias
Lietuvos kampelis – Joniškio kraštas – atsinaujina, tampa vis patrauklesnis čia kurtis, gyventi ir dirbti.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pališkevičius

Dirbti administracijos direktoriaus pavaduotoju atėjau iš administracijos kolektyvo. Dirbdamas skyriuje specialistu buvau atsakingas už ES
projektų rengimą ir valdymą, siekiau pritraukti nacionalinių ir ES paramos
fondų finansavimą, todėl šiuo metu viena iš mano kuruojamų sričių yra
ekonominė plėtra ir investicijos. Sritis labai atsakinga ir dinamiška. Kiekvienas projektas yra unikalus. Jame dirba įvairūs žmonės. Tiesioginių
naudos gavėjų lūkesčiai taip pat skiriasi. Todėl siekiant visiems geriausio
rezultato labai svarbi tinkama komunikacija.
Šiemet daug dėmesio skiriama paruošiamiesiems naujo ES projektų
finansavimo etapo darbams. Planuojama teikti paraiškas finansavimui
gauti daugiabučių namų kvartalų Joniškio mieste ir kultūros centro modernizavimui, socialinių būstų plėtrai, vandens tiekimo ir nuotekų, Joniškio miesto parko tvarkymui. Planuose yra ir modernus, šiuolaikiškas
„Aušros“ gimnazijos stadionas, Žagarės miesto vandenvietė. 2016 metais
rajono biudžete skirta lėšų Laisvalaikio ir sporto centro techniniam projektui parengti, pagal kurį bus statomas Laisvalaikio ir sporto centras su
sporto sale ir baseinu. Artimiausi šių metų darbai – biudžeto lėšomis rekonstruoti Joniškio miesto dviejų gatvių apšvietimą, tęsti Joniškio rytinio
aplinkkelio tiesimo darbus, tvarkyti gatves, nusausinti ir praplėsti kapines
ir daug kitų, ne tokių didelių, bet svarbių darbų, kurie pagerins rajono gyventojų gyvenimo sąlygas.



SAVIVALDA IR TEISMAS

Leidimas išduotas teisėtai
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau
– ir LVAT) teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. eA42-520/2016 nustatė, kad leidimas atlikti vandens išleidimo
darbus tvenkinyje Širvintų rajono savivaldybės administracijai išduotas teisėtai.
LVAT teisėjų kolegija nagrinėjo administracinę bylą, kurioje
susiklostė šios faktinės aplinkybės. Širvintų rajono savivaldybė
patikėjimo teise valdo Lietuvos Respublikai priklausantį nekilnojamąjį turtą – užtvanką, vadinamą Širvintų miesto žemės ūkio
hidrotechnikos kompleksu. Tarp savivaldybės administracijos
(nuomotojas) ir privačios įmonės (nuomininkas) buvo sudaryta
šio komplekso nuomos sutartis. Buvo sutarta, kad kompleksas
bus naudojamas mažosios hidroelektrinės eksploatacijai ir nuomininkas perims hidrotechnikos komplekso priežiūros funkcijas
bei su jų atlikimu susijusias pareigas. Širvintų rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į nuomininką su prašymu duoti
sutikimą 2014 m. išleisti visą tvenkinyje sukauptą vandenį, atsižvelgiant į tai, kad nuspręsta vykdyti tvenkinio valymo darbus,
tačiau duoti tokį sutikimą nuomininkas atsisakė.
Širvintų rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą su prašymu išduoti leidimą pažeminti
vandens lygį, t. y. išleisti visą vandens telkinyje sukauptą vandenį. Tenkindama savivaldybės prašymą, Aplinkos apsaugos agentūra tokį leidimą išdavė. Leidime nurodyta, kad vandens pažeminimo tikslas – pašalinti iš tvenkinio dumblą, sutvarkyti tvenkinio
dalies pakrantes, suremontuoti hidrotechnikos statinį ir pašalinti
kitus defektus.
Širvintų miesto žemės ūkio hidrotechnikos komplekso nuomininkas kreipėsi į Administracinį teismą ir nurodė, kad leidimas
išduotas nesant jo, kaip teisėto tvenkinio naudotojo, sutikimo,
todėl turi būti panaikintas.
LVAT teisėjų kolegija, nagrinėdama kilusį ginčą, pirmiausia
pažymėjo, kad aplinkos apsaugos politika yra grindžiama atsargumo ir prevencinių veiksmų principais, kuriais siekiama, kad neigiamas poveikis ar žala aplinkai apskritai neatsirastų. Imantis prevenci-

nių priemonių turi būti siekiama užkirsti kelią neigiamam poveikiui
ar žalai. Pakanka to, kad žala ar pavojus apskritai yra galimi ir kad
pasirinkta apsaugos priemonė yra tinkama keliui tam užkirsti. Jei
yra nors mažiausia rizika, kad gali kilti pavojus aplinkai, veiksmai,
kuriais užkertamas tam kelias, yra pateisinami.
Įsiteisėjusiais bendrosios kompetencijos teismų procesiniais
sprendimais apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad nuomininkui,
o ne nuomotojui tenka pareiga atlikti visus hidrotechnikos komplekso remonto ir rekonstrukcijos darbus, nuomininkas buvo
įpareigotas inicijuoti neeilinę užtvankos apžiūrą ir atlikti būtinus statybos darbus. Byloje nebuvo įrodymų, kad pareiškėjas
vykdė šiuos įpareigojimus. O hidrotechnikos kompleksas buvo
labai blogos būklės, kėlė pavojų gyventojams, jų turto saugumui, buvo reali statinio avarijos grėsmė. Atsižvelgdama į tai LVAT
teisėjų kolegija vertino, kad siekiant garantuoti visuomenės ir
aplinkos apsaugą buvo būtina imtis neatidėliotinų priemonių
sutvarkyti statinį ir išvalyti tvenkinį.
LVAT teisėjų kolegija taip pat nustatė, kad teisės aktuose nėra
įtvirtinta imperatyvių nuostatų, nurodančių, kad nesant pateikto
nuomininko sutikimo pažeminti vandens lygį tvenkinyje Aplinkos apsaugos agentūra privalo atsisakyti išduoti tokio pobūdžio
leidimą. LVAT pripažino, kad nagrinėtu atveju Aplinkos apsaugos
agentūra tinkamai atsižvelgė į būtinybę užtikrinti aplinkos ir visuomenės apsaugą. Pasak LVAT, pirmosios instancijos teismas
taip pat teisingai nustatė, kad nagrinėjamu atveju vyrauja viešasis interesas, kuris turėjo būti ginamas. Nuomininkas, kaip hidrotechnikos komplekso, keliančio pavojų aplinkai ir visuomenei,
eksploatuotojas, privalėjo imtis priemonių, kad būtų užtikrinta
šio viešojo intereso apsauga.
Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus LVAT teisėjų kolegija
priėjo prie išvados, kad leidimas pažeminti vandens lygį tvenkinyje Širvintų rajono savivaldybės administracijai buvo išduotas
teisėtai. Nuomininko apeliacinis skundas dėl šios priežasties atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas.
Ši LVAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Teismas leido tęsti Kauno gatvių tvarkymo konkursą
Arnoldas Bukelis
Kauno apygardos teismas patenkino Kauno miesto savivaldybės prašymą ir panaikino laikinąsias apsaugos priemones, kurios
buvo pritaikytos savivaldybės paskelbtam gatvių tvarkymo su
„Remix“ mašina konkursui.
Bendrovės „Kamesta“ skunde buvo nurodoma, kad Kauno
miesto savivaldybės paskelbtame konkurse esantis reikalavimas
turėti bent minimalią darbo su sudėtingu „Remix“ aparatu patirtį
neva yra perteklinis. Kauno apygardos teismas, panaikinęs laikinąsias apsaugos priemones ir leidęs tęsti konkurso procedūras,
atsižvelgė į Kauno miesto savivaldybės pateiktus argumentus.
„Aparatas „Remix“ yra pats sudėtingiausias ir pavojingiausias
kelininkų naudojamas įrenginys. Turime karčios patirties, kai su
šia technologija dirbantiems kelininkams reikėjo po metų taisyti
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broką. Taip pat buvo atvejis, kai net ir patyrę kelininkai sugebėjo
sudeginti šį aparatą. Todėl konkurso sąlygose numatytas reikalavimas rangovams turėti bent minimalios patirties yra ne tik logiškas, bet ir būtinas“, – tvirtino Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.
„Džiaugiuosi, kad teismas objektyviai įvertino situaciją ir nusprendė ginti kauniečių ir Kauno miesto interesus. Dėl nepagrįsto
prieštaringos reputacijos įmonės bandymo kišti pagalius į ratus
mes praradome šiek tiek laiko, bet dabar viskas grįžta į savo vėžes
ir mes galėsime pratęsti miesto gatvėse pernai pradėtas permainas. Šįmet į gatves investuosime dar daugiau nei pernai, o darbus
tęsime iki pat žiemos“, – pabrėžė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
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Lazdijų valdžia už Akušerijos-ginekologijos
Neringa Radvilavičienė
skyriaus išsaugojimą kovos iki galo
Lazdijų rajono valdžia nusiteikusi žūtbūtinei kovai, siekdama išsaugoti Akušerijos-ginekologijos skyrių rajono ligoninėje. Teisinėmis ir politinėmis priemonėmis skyrių ginti nusiteikęs rajono meras Artūras Margelis sako, kad sprendimai turi būti priimami ne aklai žiūrint į skaičius, o
atsakingai vertinant realią padėtį ir pirmiausia galvojant apie žmogų.
„Šio skyriaus panaikinimas būtų žingsnis visos ligoninės uždarymo
link. Po vieno skyriaus atsirastų priežasčių uždaryti ir antrą, trečią, ketvirtą. Tai – ne tik rajono gyventojams gyvybiškai svarbios įstaigos naikinimas, tai viso rajono žlugdymas“, – įsitikinęs Lazdijų meras A. Margelis.
Akušerijos-ginekologijos skyrių Lazdijų ligoninėje užsimota uždaryti dėl per mažo gimdymų skaičiaus, kuris pagal galiojančius normatyvus turėtų būti ne mažiau kaip 300 per metus. Lazdijų ligoninėje pernai
gimė 183 naujagimiai, tai – 23 daugiau nei 2014 m.
„Džiaugtis reikia, kad Lazdijuose gimsta beveik 200 vaikų per metus, o ne uždarinėti skyrių ir stumti visą rajoną į duobę“, – piktinasi meras
A. Margelis ir priduria, kad Lazdijuose gimdo ne tik šio, bet ir aplinkinių
rajonų, taip pat iš kaimynės Lenkijos atvykusios gimdyvės.
Kartu su juo mūru už Akušerijos-ginekologijos skyriaus išsaugojimą stoja ir ne viena dešimtis šiame skyriuje savo vaikus pagimdžiusių
ar gimdyti ketinančių Lazdijų rajono moterų, kurios dėl to kreipėsi net į
šalies Prezidentę Dalią Grybauskaitę.

Atsakymo dar negavo, bet rajono vadovas labai dėkingas aktyvioms
ir pilietiškoms Lazdijų moterims ir apgailestauja, kad jų pavyzdžiu neseka politikės, kurių pagalbos buvo prašyta. Meras stebėjosi, kodėl 300
gimdymų limitas galioja Lazdijų ligoninei, bet kažkodėl netaikomas Vilkaviškyje, kuriame gimdymų skaičius prilygsta Lazdijams.
Lazdijai yra pasiryžę bylinėtis su Vilniaus teritorine ligonių kasa, iš
kurios sulaukė jau ne vieno ultimatumo, o pastaruoju metu ligoninę
bandoma nutildyti auditais. Per dvi savaites jau trečią neplanuotą auditą ligoninėje atlieka aštuoni Ligonių kasos tikrintojai. Gydymo įstaigos
vadovas Vitas Šimkonis sako, kad tokio dalyko per 15 jo darbo metų dar
nė karto nėra buvę.
Netrukus baigsis laikinoji Lazdijų ligoninės finansavimo sutartis su
Vilniaus teritorine ligonių kasa. Nepasirašius nuolatinės sutarties, nuo
balandžio Lazdijų ligoninėje suteiktos medicinos paslaugos nebus apmokamos. Lazdijų ligoninė mėnesio pradžioje atlyginimams išmokėti ir
vaistams pirkti paėmė 100 tūkst. eurų paskolą.
„Mes už šį skyrių kovosime iki galo. Tai – medicinos paslaugos, kuriomis pagrįstai galime didžiuotis. Profesionalūs medikai, rūpestingas ir
savo darbą mylintis personalas, moderni aparatūra, jaukios ir patogios
palatos – viską, ko reikia gimdyvėms ir naujagimiams, turime. Ir neleisime, kad tai būtų sugriauta“, – sakė Lazdijų rajono meras A. Margelis.

Įvertinta Lietuvos savivaldybių e. valdymo kokybė:
Įvertinus visų Lietuvos savivaldybių elektroninio
valdymo paslaugas paaiškėjo, kad kokybiškiausius
e. sprendimus gyventojams siūlo Vilniaus miesto
savivaldybė, kuriai skirta 58,3 balo iš 100 galimų.
Nacionalinis e. valdymo kokybės įvertinimų vidurkis
siekia 43,3 balo, o prasčiausiai įvertintoje savivaldybėje – 34,5 balo.
Elektroninis valdymas – tai įvairūs sprendimai savivaldybių tinklalapiuose, kurių tikslas – informuoti vartotojus
apie jų teikiamų duomenų administravimą ir apsaugą,
praktiškai pateikti aktualų informacinį turinį, didinti elektroniniais būdais teikiamų paslaugų prieinamumą ir užtikrinti kokybiškas elektroninės demokratijos, arba įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus, priemones. Baltijos
informacinės visuomenės analizės centro ekspertai atliko
visų šalies savivaldybių e. valdymo kokybės palyginamąją
analizę, vertinant savivaldybių interneto svetainėse esančių e. valdymo sprendimų ir paslaugų kokybę, panaudojimą ir pritaikymą. Tai – pirmas tokio pobūdžio vertinimas
šalyje.
Pasak vertinimą atlikusios viešosios įstaigos vadovo
Aleksandro Jociaus, bendrasis savivaldybėms skirtų balų
vidurkis nėra džiuginantis ir rodo, kad dar yra kur tobulėti,
siekiant gerinti e. valdymo kokybę. „Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad tarp penkių geriausiai įvertintų savivaldybių
yra tik vieno didžiojo miesto savivaldybė. Tai liudija, kad
kokybinė e. valdymo plėtra nėra tiesiogiai priklausoma
tik nuo šiai sričiai skiriamų lėšų kiekio – daugiau kalbame
apie tikslingą turimų lėšų panaudojimą. Tikimės, kad mūsų
atliktas vertinimas padės savivaldybėms priimti tikslingus
sprendimus ateityje.“
Geriausiai įvertina Vilniaus miesto savivaldybė pirmauja
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rezultatai – vidutiniai
dviejose iš penkių vertinimo kategorijų – „Paslaugų“ ir „Privatumo ir saugumo“.
Savivaldybės lyderystę (jai skirta 13,1 balo iš 20) pastarojoje kategorijoje lėmė
tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra vienintelė savivaldybė Lietuvoje, supažindinanti savo tinklalapio vartotojus su jo privatumo politika.
Vertinimo rezultatai atskleidžia, kad patogiausią tinklalapį savo vartotojams siūlo Elektrėnų savivaldybė, kuriai „Praktiškumo“ kategorijos vertinime skirta 13,5 balo iš 20 galimų. Kaip tik tinklalapių praktiškumas yra
stiprioji savivaldybių e. valdymo pusė – nacionalinis kategorijos vidurkis
siekia 11,5 balo iš 20 galimų ir yra didžiausias iš visų vertinimo kategorijų
balų vidurkių. Pasak vertintojų, aktualiausią turinį gyventojams pateikia Varėnos rajono savivaldybė, kuriai skirta 14,74 balo iš 20 galimų.
Atliekant vertinimą pastebėta, kad savivaldybės turėtų daugiau dėmesio skirti turinio pateikimui mobiliojoje platformoje. Vertinant savivaldybių
teikiamas e. paslaugas, atsižvelgta į tai, kad nuo 2015 m. šios paslaugos yra
centralizuotai prieinamos „Elektroninių valdžios vartų“ portale. Todėl „Lietuvos savivaldybių e. valdymo“ vertinime daugiau dėmesio buvo skirta ne
pačių paslaugų, o informavimo apie jas kokybei. Geriausiai šioje kategorijoje buvo įvertintos Varėnos ir Panevėžio rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybės, kurioms skirta po 13,1 balo iš 20.
Palankiausias sąlygas įsitraukti į politinių sprendimų priėmimo procesus yra sudariusi Šiaulių miesto savivaldybė – e. demokratijos paslaugų vertinimo kategorijoje jai skirta 10,9 balo iš 20 galimų. Šiaulių lyderystę lėmė
tai, kad savivaldybė vartotojams siūlo visus populiariausius e. demokratijos
įrankius. Bendras savivaldybėms skirtų balų vidurkis šioje kategorijoje yra
vienas žemiausių visame vertinime ir siekia tik 5,5 balo. Pasak Baltijos informacinės visuomenės analizės centro ekspertų, tokį rezultatą lėmė ne tik
skirtingas savivaldybių siūlomų e. demokratijos įrankių skaičius, bet ir prastas vartotojų informavimas apie e. demokratijos galimybes.
Detalius vertinimo „Lietuvos savivaldybių e. valdymas 2015“ rezultatus rasite VšĮ Baltijos informacinės visuomenės analizės centro tinklalapyje BISAC.eu.
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Seniūnijose –
ataskaitiniai susirinkimai
Tradiciškai kiekvienų metų pavasario pradžioje Vilkaviškio rajono
seniūnijose rengiami ataskaitiniai praėjusių metų veiklos aptarimai. Juose už įvykdytus darbus atsiskaito ne tik seniūnai, bet ir rajono meras. Jis
pristato savo ir savivaldybės tarybos veiklą. Aktualią informaciją gyventojams perduoda ir į pateiktus klausimus atsakinėja kitų valstybinių įstaigų
darbuotojai. Ataskaitiniai susirinkimai šiais metais pradėti Bartninkų, Gižų
ir Pilviškių seniūnijose.

Bartninkai sieks aktyvaus
bendradarbiavimo
Bartninkų seniūnijos seniūnė Violeta Raulinaitienė, pateikusi svarbiausią informaciją, pakvietė pasidairyti po išvaizdų seniūnijos kraštovaizdį. Neatsitiktinai šia teritorija eina gyventojų pamėgti pėsčiųjų ir dviratininkų turizmo maršrutai. Ant Svirkalnio kalvos ir Piliakalnių piliakalnio
įrengta poilsiavietė su stalais ir laužaviete. Didesnėse seniūnijos gyvenvietėse yra sporto aikštynai.
Kaip informavo V. Raulinaitienė, pagrindine gyventojų verslo šaka išlieka žemės ūkis. 2016 m. sausio 1 d. Ūkininkų ūkio registro duomenimis,
seniūnijoje yra 441 veikiantis ūkininkų ūkis. 63 ūkiuose triūsia jaunieji ūkininkai. Tačiau, kaip pažymėjo seniūnė, ūkininkus stipriai paveikė pieno
sektoriaus krizė – per metus pieno gamintojų nuo 339 sumažėjo iki 260.
Apžvelgdama atliktus darbus V. Raulinaitienė minėjo, kad buvo tvarkomos senosios Grajauskų kaimo kapinaitės ir senosios Lietuvos totorių
kapinės, esančios Vinkšnupių kaime. Veikiančiose Bartninkų kapinėse apgenėti medžiai, išrauti nupjautų medžių kelmai. Suprojektuotas vandens
gręžinys ir vandens sistema, pradėti darbai Alksninės kapinėse. Deja, darbams užbaigti trūksta lėšų.
Miestelio centrą vasarą vėl puoš pernai jame įrengtas gėlynas ir takas
iš lauko akmenų, prie kurio buvo pastatyta dailininko Juozo Šalčiūno meninė skulptūra. Budavonės miške sutvarkyta vieta, kurioje buvo nukankinti kunigai. Gyventojų patogumui nuo Piliakalnių piliakalnio pašalinti
menkaverčiai medžiai, Piliakalnių ir Svirkalnio poilsiavietėse atnaujinti
baldai, sutvarkyta aplinka.
Artimiausiose Bartninkų seniūnijos planuose – Bartninkų miestelio
Žalumynų gatvės išasfaltavimas ir šaligatvio įrengimas, menkaverčių žel16

dinių išvalymas vietinės reikšmės kelių pakelėse, gatvių apšvietimo perdegusių lempų pakeitimas. Seniūnė tikisi, kad Alksninės kapinėse pavyks
pabaigti vandens gręžinio įrengimo darbus, suremontuoti ir naujai pagaminti dalį Piliakalnių piliakalnio laiptų ir poilsiavietės baldų.
Kaip vieną didžiausių įsipareigojimų 2016 metams seniūnė išsikėlė
siekį aktyviai bendradarbiauti su seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis ir bendruomenėmis.

Pilviškėse užbaigti svarbūs projektai
Pilviškių seniūnijos ataskaitiniame susirinkime seniūnas Vytautas Judickas apgailestaudamas kalbėjo, kad toliau pastebimas ryškus visuomenės senėjimas – per ataskaitinį laikotarpį mirė 65 seniūnijos gyventojai, o
gimė tik 40. Kelia nerimą ir socialinė padėtis – Pilviškių seniūnijoje 2015 m.
priimti 1064 prašymai gauti socialinę paramą. Socialinė parama suteikta
312 šeimų. Joms išmokėta per 241 tūkst. eurų socialinių išmokų. Be to, seniūnijoje yra 24 socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus iki 18 metų.
Jose auga 61 vaikas. 2015 m. iš rizikos šeimų sąrašo buvo išbrauktos septynios šeimos, tačiau įrašytos šešios naujos.
Kalbėdamas apie džiugesnius dalykus, seniūnas gerų žodžių negailėjo seniūnijoje ir toliau savo veiklą vystantiems ansambliui „Jovaras“,
moterų ansambliui „Šypsena“, estradiniam ansambliui „Bičiuliai“, mėgėjų
teatrui. Pastarasis 2015 m. šventė penkerių metų veiklos sukaktį. Kaip ir
kiekvienais metais, kultūros darbuotojai rengė iškilmingus valstybinių
švenčių minėjimus, organizavo tradicines Pilviškių miestelio Rasos ir Ūkininkų šventes, senųjų metų palydas.
Seniūnas džiaugėsi, kad į seniūnijos veiklą aktyviai įsitraukia ir devynių seniūnaitijų seniūnaičiai. Jie dalyvauja seniūno rengiamuose pasitarimuose, padeda spręsti gyventojams iškilusias problemas.
Pilviškiečiai gali džiaugtis sunkiosios atletikos sale, kurią 2015 m.
įrengė seniūnijos darbininkai. Sportuoti mėgstančiam jaunimui Jovarų
gatvės aikštėje įrengta ir tinklinio aikštelė. Be to, gyventojų patogumui
perdarytas viešasis tualetas, esantis Stoties gatvėje.
Seniūnas pasidžiaugė ir prie Pilviškių bendruomenės namų įrengtu
alpinariumu, sudėtais borteliais, įrengta konteinerių aikštele Vilkaviškio
gatvėje. Seniūnijos aplinką gražina nauji lauko baldai Pilviškių parke ir
Paežerių poilsiavietėje, pasodintos 150 liepaičių, nupirkti ir pakabinti aštuoni nauji šviestuvai Pilviškių ir Vilniaus gatvėse ir kt.
Kaip informavo V. Judickas, iš Kelių fondo ir savivaldybės biudžeto
kelių priežiūrai ir remontui 2015 m. skirtos lėšos panaudotos gatvių su
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asfaltbetonio danga išdaužoms bei kelių ir gatvių su žvyro danga duobėms taisyti. 2016 m. bus išasfaltuoti 153 m Jurgelių gatvės Jurgelių gyvenvietėje. Vis dėlto prasta kelių būklė išlieka vienu opiausių seniūnijos
klausimų.
Per 2015 m. užbaigtas ne vienas svarbus projektas. Tiek seniūnijos,
tiek viso rajono gyventojai ir svečiai gali džiaugtis nauju tiltu per Šešupę,
o rugpjūčio mėn. baigtas rekonstruoti kelias Vinčai–Vilkaviškis. Be to, Pilviškių miestelyje 2015 m. balandį pradėtas vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projekto II etapas sėkmingai užbaigtas praėjusių metų
lapkričio pabaigoje.

Gižų seniūnijoje gyventojų nemažėja
Geresniais demografiniais rodikliais pasigirti gali Gižų seniūnijos
seniūnas Romas Kučiauskas. Pristatydamas 2015 m. veiklos ataskaitą,
jis džiaugėsi nemažėjančiu gyventojų skaičiumi – praėjusiais metais
seniūnijoje gyveno 1020 gyventojų. Atvykimą deklaravo trylika žmonių, iš seniūnijos išvyko keturi, per metus mirė trylika žmonių, gimė – keturiolika.
Seniūnijoje toliau plėtojama kaimo turizmo veikla, yra trys veikiančios kaimo turizmo sodybos.
„Galime pasidžiaugti Kazimiero Baršausko tėviške, gražia miestelio aplinka ir gamta, sutvarkytu miestelio centru ir atokesnėmis
gyvenvietėmis, kurių pagrindinės gatvės apšviestos ir išasfaltuotos“,
– kalbėjo seniūnas.
Vis dėlto, kaip ir Bartninkų seniūnijoje, taip ir šioje dėl mažų pieno
supirkimo kainų ūkiai patiria nuostolių, likviduoja bandas, pasilikdami
tik mėsinius galvijus. Gižų seniūnijoje yra ir netradiciškai ūkininkaujančių
gyventojų. Jie augina vaistažoles, kmynus, juoduosius serbentus, riešutus
ir trešnes, atviro grunto daržoves. Kaip minėjo R. Kučiauskas, ūkininkai
nuolat raginami prisižiūrėti savo dirbamų laukų pakraščius, nusišienauti
ir išsivalyti melioracijos griovius.
Seniūnijoje įsikūrusios dvi kaimo bendruomenės. Panaudodamos
gautas lėšas iš ES fondų, jos puoselėja ir gražina seniūnijos aplinką, kuria
patogesnį gyvenimą. Pernai Gižų bendruomenė įgyvendino du projektus: „Viešosios erdvės sutvarkymas“ – projekto vertė 134 eurai, prie mokyklos sutvarkytas viešasis lauko tualetas ir „Sportuosim – sveikesni būsim“
– vertė 700 eurų, nupirkti ir kultūros namų salės patalpose pastatyti du
elipsiniai treniruokliai.
„Renginiams ieškome netradicinių erdvių. Keletas renginių vyko
gražiausiose seniūnijos sodybose, kaimo bibliotekoje, bendruomenės
patalpose, mokykloje, kaimuose, nors dėl pinigų ir rėmėjų trūkumo šiais
metais šventės buvo kiek kuklesnės“, – apie kultūrinę veiklą pasakojo seniūnijos šeimininkas.
Vykdydami socialinį darbą Gižų seniūnijos darbuotojai daug dėmesio skyrė vienišiems seneliams, socialiai remtinoms šeimoms. Jie buvo
nuolat lankomi. Jiems nuolat buvo teikiama pagalba. Seniūnijos ir viešųjų
darbų darbininkai senyvo amžiaus asmenims padėjo atlikti sunkesnius
ūkio darbus.
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Pasak seniūno, Gižų seniūnijoje aktuali gyventojų užimtumo ir nedarbo problema. Pastebimas nedarbo lygio kilimas, daugėja bedarbių, kurie
kreipiasi į seniūniją prašydami socialinės pašalpos. Daugelis šeimų skursta, neturi darbo, nevengia vartoti alkoholio. Bedarbiai skatinami lankyti
specialius kursus, kurie suteiktų galimybę įgyti naują profesiją.
Susirinkusiesiems R. Kučiauskas detaliai papasakojo apie ataskaitiniu
laikotarpiu įvykdytus darbus. Pasak seniūno, buvo tvarkomos ir prižiūrimos visos seniūnijos teritorijoje esančios kapinės, Rūdos kapinių teritorijoje iškastas naujas vandens baseinas, pajungta vandens tiekimo linija
kapams laistyti. Įrengtos septynios išbetonuotos aikštelės atliekų konteineriams pastatyti, šienautos laisvos teritorijos, ravėti neprižiūrimi kapai,
grėbti lapai ir išvežtos šiukšlės. Praėjusiais metais baigta remontuoti Antupių kapinių koplytėlė.
Per 2016 m. seniūnijoje norima įrengti informacinį stendą Adamarinos gyvenvietės Žvyro gatvėje, išasfaltuoti Gižų gyvenvietės Suvalkijos
gatvės likusią dalį, nupjauti pavojingus medžius Gižų gyvenvietėje ir Antupių kapinėse, Žvyro gatvėje įrengti dvi vandens pralaidas, suformuoti
vandens nutekėjimo griovelius. Ruošiamasi pakeisti nauja dalį Baltrakio
kaimo kapinių tvoros.

Tarybos veiklos ataskaita
Seniūnijų gyventojams savo ir savivaldybės tarybos 2015 m. veiklą
pristato ir Vilkaviškio rajono meras Algirdas Neiberka. Meras pristato svarbiausius rajono statistinius duomenis, apžvelgia 2016 m. savivaldybės
biudžetą ir jo paskirstymą, detaliai aptaria per 2015 m. jau įvykdytas ir
planuojamas investicijas.
Su meru atvyksta ir savivaldybės administracijos direktorius Vitas
Gavėnas, Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė. Į susirinkimus
kviečiami policijos komisariato pareigūnai, registro skyriaus specialistai,
rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, Švietimo
pagalbos tarnybos darbuotojos ir kiti svečiai.

Pasirinktos bendradarbiavimo
prioritetinės sritys
Balandžio pradžioje naujai įrengtose Vištyčio regioninio parko lankytojų centro patalpose įvyko Vilkaviškio rajono vadovų ir partnerių iš
kaimynės Lenkijos, Suvalkų apskrities, susitikimas, kuriame aptartos investicijų pritraukimo galimybės rengiant projektus pagal Interreg V–A
Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programą (nuotr. apačioje).
Susitikime, dalyvaujant Vilkaviškio rajono vadovams ir svečiams iš
Lenkijos, aptartos programos, skatinančios pažangų, tvarų ir integracinį
augimą pasienio regione imantis bendrų veiksmų abipus sienos, įgyvendinimo galimybės. Programos pagrindinis tikslas – prisidėti prie regiono
augimo ir gyvenimo kokybės gerinimo. Susitikime nutarta rengti bendrus
projektus aplinkos išlaikymo ir apsaugos, išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimo bei valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimo, veiksmingo viešojo administravimo srityse.
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