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Birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną miesto meras A. Visockas (dešinėje) ir mero pavaduotojas Stasys Tumėnas, Civilinės
metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė pasitinka mažuosius šiauliečius ir jų tėvelius
Romo Gurklio nuotr.
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Šiauliai –

Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną Šiaulių meras
A. Visockas išdalijo pažymėjimus daugiau kaip šešiems
šimtams mažųjų šiauliečių ir jų tėvelių

„Taikos glėbyje“

Birželio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo dieną – šiauliečiai prisijungė prie pasaulinės akcijos „Taikos glėbys“. „Tai įvykis, įkvėptas
aukščiausio lygio idėjos ir nešantis vieną svarbiausių mūsų pasaulio vertybių – taiką“, – akcijos reikšmę pabrėžė miesto meras
Artūras Visockas. Akciją globoja Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Į šią akciją
įsitraukė apie 50 šalies savivaldybių.
„Taika šiandien labai trapi. Geopolitinė situacija yra įtempta, todėl
kvietėme kiekvieną šiaulietį padaryti nors mažą žingsnelį taikai išsaugoti“, – šiauliečių atsiliepimu į kvietimą dalyvauti akcijoje pasidžiaugia
miesto meras.
Akcijoje aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto moksleivija ir jaunimas. Jų
iniciatyvą koordinavo Gegužių progimnazija, pelniusi Taikos vėliavą. Tokios vėliavos Lietuvoje yra įteiktos tik septynioms mokykloms. Šventės
dieną įspūdinga jaunimo kolona į akcijos „Taikos glėbys“ vietą miesto
bulvaro amfiteatre atnešė Taikos vėliavą. Taikos simbolį miesto merui A. Visockui perdavė Šiaulių skautai.
19 valandą visi buvo pakviesti akcijos kulminacijai – apkabinti šalia
esantį žmogų ir vienu metu visiems ištarti žodį „Taika“.
Unikali tradicija
Pirmą kalendorinės vasaros dieną Šiaulių bulvare pasklido ir vaikiški vežimėliai. Prie geltonais balionais nušvitusių bulvaro arkų mažųjų
laukė miesto vadovai. Unikalią tradiciją tęsė jau dvyliktus metus iš eilės
rengiama šventė „Aš – mažasis šiaulietis“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
Tradiciškai į šventę pakviesti visi per metus nuo 2015 m. gegužės 1
d. iki 2016 m. gegužės 1 d. gimę ir Šiauliuose gyvenantys mažyliai ir jų
tėveliai. Prieš renginį Civilinės metrikacijos skyrius išsiuntė per 1200 pakvietimų. Tėveliai prieš šventę galėjo nemokamai nufotografuoti savo
mažylius Santuokų rūmuose esančiame fotosalone. Su šiomis nuotraukomis buvo pagaminti miesto mero pasirašyti pažymėjimai „Aš – maža

sis šiaulietis“. Šįmet dalyvauti šventėje užregistruota 618 mažylių.
Prie bulvaro arkos kiekvieną mažąjį šiaulietį pasveikino ir pažymėjimą
įteikė miesto meras A. Visockas ir mero pavaduotojas Stasys Tumėnas.
Šįmet šventės dalyvių dovanomis pasirūpino „Compensa Vienna Insurance Group“, naujas prekybos tinklas „Lidl“, šventės draugas – saldainių
fabrikas „Rūta“, K. Bartkevičiaus fotostudija.
Pokyčiai miestui ir šiauliečiams
Apie šiauliečių džiaugsmus ir rūpesčius kalbamės su Šiaulių miesto
meru Artūru Visocku.
Gerbiamas mere, Šiaulių simbolis – Saulės laikrodis. Šiuo metu
savivaldybė svarsto jį supančios erdvės atnaujinimo galimybę. Gal
jau galite papasakoti, kaip ši aikštė pasikeis?
Noriu patikslinti, kad remontuojant aikštę bus įgyvendinta tai, kas ją
kuriant buvo sumanyta, bet dėl įvairių priežasčių nepadaryta. Gegužės
pabaigoje Saulės laikrodžio aikštės autoriai – Algis Vyšniūnas, Remigijus
Jurėla ir Algimantas Černiauskas – savivaldybei pateikė pirminius siūlymus. Architektai mano, kad būtų tikslinga ne tik atnaujinti dangas ar
kitus elementus, bet pataisyti ir prieš tris dešimtmečius statybininkų
paliktą broką, pakeisti medžiagas, kurias tada teko naudoti, nes nebuvo kito pasirinkimo. Visi trys autoriai sutarė per dvi savaites suderinti
ir parengti galutinį architektūrinių reikalavimų sąrašą, kuriuo turės vadovautis būsimieji aikštės rangovai. Manau, šiauliečiai ir miesto svečiai
tikrai džiaugsis, jei bendromis pastangomis mums pavyks pasiekti tokį
rezultatą, koks buvo autorių sumanytas pačioje pradžioje.
Praėjusį rudenį Šiaulių miesto savivaldybė paskelbė centrinės
miesto dalies tvarkymo idėjų architektūrinį konkursą. Gal jau netrukus bus pradėta tvarkyti ir Prisikėlimo aikštė?
Konkurso sąlygose savivaldybė buvo iškėlusi užduotį – Prisikėlimo
aikštę ir jos prieigas paversti gyvybinga miestiečius vienijančia erdve,
pritaikyta gyventojų poilsiui ir oficialiems renginiams, pasiūlyti, kaip
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sutvarkyti želdinius. Konkursui buvo pateikti šeši darbai. Kadangi komisija nusprendė pirmos vietos neskirti, antros vietos laimėtoja paskelbta
vienintelė konkurse dalyvavusi šiauliečių įmonė UAB „RS studija“ ir architektas Vytenis Rudokas. Šiuo metu rengiamas aikštės ir jos prieigų
sutvarkymo techninis projektas.
Planuojame sutvarkyti ir kitas miesto viešąsias erdves. Daug tikimės
iš didiesiems miestams skirtos URBAN programos. Manome, kad pasinaudodami šios programos lėšomis galėsime ženkliai pagerinti šiauliečių gyvenamąją aplinką.
Be abejo, nemenko indėlio į Šiaulius tikimės sulaukti ir iš veiklą pradedančios vietos veiklos grupės. Ji kartu su verslo asociacijų, bendruomeninių organizacijų ir miesto savivaldybės atstovais parengė Šiaulių
miesto vietos plėtros strategiją. Jai įgyvendinti numatoma skirti daugiau kaip 956,7 tūkst. eurų iš ES fondų.
Kokios perspektyvos Šiauliams sulaukti investuotojų, kurie šiauliečiams sukurtų naujų darbo vietų, mokesčiais papildytų miesto ir
šalies biudžetą?
Didelius lūkesčius dedame į kovo 4 dieną investuotojams patrauklioje vietoje atidarytą laisvąją ekonominę zoną. Ji įkurta specialios paskirties 218 ha teritorijoje greta svarbiausių šalies transporto arterijų – valstybinės reikšmės magistralinio kelio Panevėžys–Šiauliai ir Šiaulių tarptautinio oro uosto. Už 6 km nuo Šiaulių centro įkurta specialioji zona
lengvai pasiekiama miesto viešuoju transportu, tad miesto gyventojai
be didesnio vargo galės pasiekti savo darbo vietas. Teritorijoje įrengti
visi inžineriniai, apšvietimo tinklai, susisiekimo komunikacijos, vandentiekis, nuotekų surinkimas. Šiaulių miesto savivaldybė yra sudariusi susitarimus dėl žemės sklypų nuomos pramoniniame parke su vienuolika
įmonių.
Šiaulių laisvosios ekonominės zonos išskirtinumas – oro uostas.
Kokia šio objekto padėtis?
Padėtis kiek stabilizuota, bet iki šiol oro uostas išgyvena ne pačius
geriausius laikus. 2015 m. paskutinėmis dienomis miesto taryba iš Pri-

vatizavimo fondo oro uostui skyrė 415 tūkst. eurų. Šiomis lėšomis įmonė padengė savo skolas ir išsigelbėjo nuo galimo veiklos sustabdymo.
Galimybė padėti savo įmonei įveikti skolų naštą miesto savivaldybei atsirado tada, kai metų pabaigoje UAB „Vaiteksa“ privatizavo dalį pastato
Aido gatvėje ir operatyviai pervedė lėšas į Privatizavimo fondą. Galima
sakyti, kad verslas išgelbėjo verslą. Miesto taryba ir savivaldybė oro uostui nekelia tikslo generuoti didžiulius pelnus. Ši įmonė reikalinga tam,
kad aplink ją kurtųsi verslas.
Kol kas tenka tik apgailestauti, kad sprendžiant Šiaulių oro uosto perspektyvas pasigendame valstybinio matymo, tarsi Šiauliai – ne valstybės
dalis. Dažnai galima išgirsti poziciją, kad Šiaulių oro uostas yra savivaldybės įmonė ir savivaldybės reikalas užtikrinti jos veiklą. Savivaldybė deda
dideles pastangas, kad civilinis Šiaulių oro uostas gyvuotų ir sėkmingai
bendradarbiautų su šalia veikiančiu kariniu oro uostu, bet viskas vyktų
sparčiau, jei sulauktume valstybinio požiūrio į šį objektą.
Beveik prieš metus kalbėjome apie Šiaulių kūdikių namus. Ką
šiandien apie juos manote?
Kaip ir tada, taip ir dabar esu įsitikinęs, kad tokius kūdikių namus,
kuriuose įkurdinti sutrikusio vystymosi kūdikiai, būtina išsaugoti. Šių
vaikų priežiūrai reikalinga speciali įranga, kurios viena šeima nepajėgs
įsigyti, reikalinga ypatinga slauga. Kūdikių namuose visa tai yra, ir būtų
nusikaltimas išardyti sukurtą, kol nėra geresnės alternatyvos.
Beje, Šiauliuose neseniai įkurtuves atšventė vyresnio amžiaus
žmonėms skirti globos namai?
Tą pačią dieną, kai atidarėme laisvąją ekonominę zoną, prie Rėkyvos
ežero šalia esančių Savarankiško gyvenimo namų naujame pastate įsikūrė Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. Juose gali įsikurti 40
vyresnio amžiaus stacionarios socialinės priežiūros reikalaujančių žmonių. Pastatas pritaikytas socialinėms paslaugoms teikti – įrengti liftai,
keltuvai kambariuose, specializuotos vonios. Šio projekto vertė – 1418
tūkst. eurų, beveik 95 tūkst. eurų išleido savivaldybė ir beveik 213 tūkst.
eurų – valstybės lėšos.

Birželio 1-oji – Vaikų gynimo diena
Rietaviškiams įteikti albumai

Upytėje – edukacinė pamokėlė ir ledai

Birželio 1-ąją spalvingos eitynės, pagražintos balionais ir mirguliuojančiomis juostomis, per parką nusidriekė nuo Rietavo kultūros centro iki miesto centro skvero. Čia ir mažylius, ir jų tėvelius, ir močiutes,
ir senelius pasveikino savivaldybės meras Antanas Černeckis. Visiems,
gimusiems nuo praėjusių metų birželio, buvo įteikti albumai, kuriuose
vaikų tėveliai galės suklijuoti gražiausias akimirkas menančias nuotraukas. Šventės dalyvius pasveikino Rietavo parapijos klebonas Antanas
Gutkauskas.

Upytės tradicinių amatų centre susirinko Panevėžio rajono savivaldybės seniūnijų vaikai. Erdviame kieme vaikai žaidė, dainavo, mokėsi šokti
kartu su Krekenavos kultūros centro šokių kolektyvų „Boružėlė“ ir „Padaužos“ nariais. Kiti šventės dalyviai įsitraukė į kūrybinę veiklą – Amatų
centro dirbtuvėse jiems buvo vedami lipdymo iš molio ir juostų audimo
edukaciniai užsiėmimai. Šventėje dalyvavo ir Panevėžio savivaldybės
vadovai. Jie atvyko su saldžiomis dovanomis. Mero pavaduotojas Antanas Pocius ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Rasa Sakalauskienė atvežė saldainių, meras Povilas Žagunis (nuotr.)
– pilną savo automobilio bagažinę ledų.
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Lietuva nuo A iki Z

Kelmė –

paveldo objektų ir žemdirbių kraštas

Kelmės rajonas – patrauklus natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir
turizmas kuria verslumą aktyvioje ir sveikoje visuomenėje. Rajono vizija – iki 2020 metų
išasfaltuoti keliai ir takai, atnaujinti daugiabučiai namai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, patogi aplinka gyventojams ir verslui. Savivaldybėje yra trys miestai: Kelmė, Tytuvėnai, Užventis, šeši miesteliai,
vienuolika seniūnijų. Kelmės mieste gyvena daugiau nei 8,7 tūkst. žmonių.
Kelmės kraštas lankytojus traukia nuostabiais Dubysos, Ventos, Kražantės ir kitų
upių vingiais, tyrais 53 ežerais, kalvotu kraštovaizdžiu, architektūros paminklais, menančiais net baroko laikus. Čia gausu gamtos ir kultūros paveldo objektų, kurie akims
suteikia džiaugsmo, o sielai – ramybės. Rajone yra septyni draustiniai ir keturi regioniniai parkai.
Tytuvėnų miestelis įsikūręs Tytuvėnų regioniniame parke. Čia tyvuliuoja gražiausi
regiono ežerai, ošia šimtametis šilas. Vienas įspūdingiausių akcentų – Tytuvėnų Švč.
Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis. Daugelio menotyrininkų teigimu, tai neišsemiamas istorijos, kultūros, architektūros ir dailės paminklų
lobynas.
Kelmės dvaro ansamblis vertinamas kaip retai išlikusio baroko stiliaus Lietuvos provincijos dvaro sodyba. Rūmuose, svirne ir vartuose įsikūręs Kelmės krašto muziejus.
Užvenčio įžymybės – vandens malūnas ir spirito varyklos pastatas, svirnas, kuriame
įsikūręs Užvenčio kraštotyros muziejus. Šiame dvare 1887–1898 m. gyveno rašytoja Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana.
Vėlyvojo baroko stiliaus Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia žinoma visoje Lietuvoje kaip katalikybės ir lietuvybės gynimo simbolis. Ji įėjo į istoriją
Kražių skerdynėmis, kurios sukėlė atgarsį visoje Europoje.
Žymus istorijos paminklas – Kražių kolegijos pastatas. Tai išlikęs renesansinis
buvusios Jėzuitų kolegijos statinys (XVII a. pradžia). Pastate įsikūrė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras. Išsamiau apie krašto pasiekimus – interneto svetainėje
www.infokelme.lt
Rajono pasiekimus ir perspektyvas pristato Kelmės rajono savivaldybės vadovai.



Rajono meras Vaclovas Andrulis
Savivaldybės meru dirbu nuo 2012 metų birželio
28 dienos. Labai džiaugiuosi galėdamas gyventi,
dirbti ir įgyvendinti įvairius sumanymus savo gimtajame rajone, kuriame gyvena geri, darbštūs žmonės, rajone, kuris, būdamas prie istorinio kelio Via
Hanza, traukia lankytojus nuostabia gamta ir daugybe kultūros paveldo objektų.
Vienas svarbiausių praėjusių metų įvykių – vietos
savivaldos ir tiesioginiai merų rinkimai. Džiaugiuosi, kad pavyko suburti gerą komandą, nuteikti visą
rajono tarybą svarbiausiems rajono gyventojų, visų
bendruomenės narių klausimams spręsti.
Vienas svarbiausių praėjusių metų uždavinių buvo
pasinaudojant 2007–2013 metų ES parama sėkmingai užbaigti projektus. 2015 metais buvo užbaigti
Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia
Paprūdžiuose. Juose apsigyvens 20 rajono gyventojų. Rekonstruotas Užvenčio gimnazijos pastatas,
sutvarkytas Pašilės daugiafunkcis centras, Užvenčio
Ventos pakrantės, Pašiaušės bendruomenės namai,
įgyvendinti vandentvarkos ir kiti projektai.
Gerokai pasistūmėjome į priekį tvarkydami
Kelmės kultūros centrą ir statydami daugiafunkcį
sporto centrą. Manau, kad šie labai svarbūs ir rajono gyventojų laukiami objektai bus užbaigti kitais
arba vėliausiai 2018 metais.
Smarkiai pasikeitė ir pačios Kelmės vaizdas. Sutvarkyti A. Mackevičiaus ir Raseinių gatvių kvartalai,
daugiausia įtakos tam turėjo daugiabučių namų atnaujinimas. Šiais metais užbaigę pradėtus modernizuoti namus, Kelmėje iš viso turėsime daugiau
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kaip 70 proc. atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų. Manau, tai tikrai geras rezultatas:
Lietuvoje esame vieni iš lyderių.
Džiaugiuosi gražiai sutvarkyta Kelmės ligonine, pernai baigėme statyti jungiamąjį
koridorių tarp 2 ir 3 korpusų. Gera ligoninės
finansinė būklė, bet dar labiau džiugina, kad į
Kelmės ligoninę per kelerius pastaruosius metus atėjo dirbti daugiau nei 20 naujų gydytojų.
Tai sudaro sąlygas mūsų gyventojams gauti vis
daugiau ir geresnių gydymo paslaugų vietoje.
Labai svarbu sudaryti kuo palankesnes sąlygas plėtotis smulkiajam ir vidutiniam verslui.
Rajono taryba ketina visas naujai įkurtas įmones trejus metus atleisti nuo nekilnojamojo
turto ir žemės mokesčio. Manome, kad tai
paskatins naujų įmonių kūrimąsi Kelmės rajone. Norime, kad rajone atsirastų kuo daugiau
verslo, turizmo infrastruktūros objektų, todėl
esame atviri inovacijoms.
Visi mūsų darbai ir siekiai skirti tam, kad Kelmės rajonas būtų patrauklus natūralios gamtos kraštas aktyvioje ir sveikoje visuomenėje,
kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria verslumą, kur gera būtų ir čia gyvenantiesiems, ir
atvykstantiems svečiams.

savaitgalį vyko jau XXXVI šventė. Rajonas išskirtinis Tytuvėnų vasaros ir Kražių festivaliais,
Žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies amatų
vasaros kursais, akmentašių simpoziumais.
Rajone daugiau nei 400 kultūros vertybių.
Be jau minėtų pristatymo įžangoje, norisi atkreipti dėmesį ir į Liolių bažnyčios ansamblį,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro
Jono Smilgevičiaus kapą Užventyje, medines
Verpenos, Užvenčio ir Vaiguvos bažnyčias,
Povilo Višinskio namą-muziejų Ušnėnuose ir
paminklinį akmenį, žymintį rašytojos Žemaitės
buvusios sodybos vietą.
Rajone yra 46 kaimo bendruomenės. Mūsų
pareiga – padėti, kad jų gyvenimas taptų prasmingesnis, todėl rajono savivaldybė joms skiria daug dėmesio. Pagal Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos projektų konkursą „Bendruomeninės veiklos stiprinimas“ finansuotos
aštuonios kaimo bendruomenės. Joms skirta
daugiau nei 50 tūkst. eurų paramos. Daug
bendruomenių teikė projektų paraiškas Žemės ūkio ministerijos 2016 metų nacionalinei
paramai gauti. Savivaldybė taip pat prisidės
prie šių projektų įgyvendinimo, skirs dalinį finansavimą.

religijai, gynybai, viešajai tvarkai ir visuomenės
apsaugai, aplinkos apsaugai, sveikatos priežiūrai, tuo tarpu lėšos socialinės paramos išmokoms – mažėjo.
Labai svarbus praėjusių metų darbas – pasiruošimas naujam 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui. Šiuo laikotarpiu tikimės baigti
tvarkyti Kelmės kultūros centrą, pastatyti daugiafunkcį sporto centrą. Daug darbų numatyta
atlikti ne tik Kelmėje, bet ir Tytuvėnuose, Užventyje, kitose seniūnijose.
Tikimės sėkmingai įgyvendinti vandentvarkos projektus, pagaliau pradėti vykdyti žvyrkelių asfaltavimo programą, pastatyti naują
Tytuvėnų kultūros centrą, sutvarkyti Žalpių
bendruomenės namus ir t. t. Tikimės sulaukti
dėmesio viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu planuojamiems įgyvendinti
projektams, tokiems kaip baseino statyba prie
statomo daugiafunkcio centro, pramoninio parko įrengimas prie Tytuvėnų geležinkelio stoties,
energetiniams ir apšvietimo projektams.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danutė Genutienė
Mero pavaduotojas Izidorius Šimkus

Administracijos direktorė
Irena Sirusienė

Mero pavaduotoju pradėjau dirbti 2015
metų balandžio 16 dieną. Esu atsakingas už
kultūrą, švietimą, kaimo bendruomenes. Švietimas – viena svarbiausių sričių rajono gyvenime. Jam skiriama apie 40 proc. mūsų biudžeto.
Rajone veikia šešios gimnazijos, viena progimnazija, septynios pagrindinės mokyklos, Jaunimo mokykla, Mokykla-daugiafunkcis centras,
Specialioji mokykla, keturi lopšeliai-darželiai,
Vaikų ir jaunimo sporto mokykla, Meno mokykla, Profesinio rengimo centras, Suaugusiųjų
mokymo centras, Pedagoginė-psichologinė
tarnyba. Kražių gimnazija – viena seniausių
mokyklų Lietuvoje, šių metų rugsėjo 16 dieną
ji minės įkūrimo 400 metų jubiliejų.
Rajone veikia devynios biudžetinės kultūros
įstaigos, yra 130 mėgėjų meno kolektyvų, juos
lanko 1300 dalyvių. Kasmet organizuojama
daugiau nei 1000 kultūros renginių. Vienas
didžiausių – nuo 1980 metų rengiama tradicinė Liaudies meno šventė. Gegužės paskutinį

Rajono savivaldybės administracijos direktore dirbu nuo 2012 metų balandžio 26 dienos.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas, apibendrindamas savivaldybių indekso nustatymo
duomenis, teigė: „Kelmės rajono savivaldybė
išsiskyrė tuo, kad valdymo išlaidų dalis buvo
viena mažiausių (5,2 proc. nuo visų išlaidų,
lyginant su 7,4 vidurkiu)“. Stengiamės taupyti
ten, kur galime, tačiau ir matome, kam lėšų labiausiai trūksta – tai šeimos, globojančios svetimus vaikus. Rajono taryba pritarė pasiūlymui
vieną, du arba tris vaikus globojančiai šeimai
(nesusijusiai su vaiku giminystės ryšiais) už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) skirti pagalbos
pinigus. Nustatytas 2 BSĮ (76 Eur) pagalbos pinigų dydis. Sudaroma darbo grupė, kuri rajono
tarybai pateiks tvarką, kurioje būtų numatyta
pagalba vaikams, sulaukusiems 18 metų ir išeinantiems iš vaikų globos namų. Galima pastebėti, kad nuo 2013 metų kiekvienais metais
didėjo išlaidos ekonomikai, poilsiui, kultūrai,
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Nuo 2015 metų balandžio 22 dienos esu politikos debiutantė – pradėjau dirbti savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja. Tai
naujas mano gyvenimo etapas. Savivaldybėje
koordinuoju sveikatos, socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos sritis, dalyvauju įvairių komisijų veikloje.
Savivaldybės socialinė politika įgyvendinama
atliekant daug gerų darbų – rūpinamasi senjorais, vaikais, jaunomis šeimomis, neįgaliaisiais,
sunkiau gyvenančiais žmonėmis. Kelmės rajono savivaldybės specialistai deda pastangas,
kad vaikais iš globos namų rūpintųsi globėjai
šeimose. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams, likusiems be tėvų globos, teikiama
šeimynose. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje
veikia ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupė neįgaliems vaikams. Šių metų
pradžioje duris atvėrė Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia.
Siekiame veiksmingo darbo teikiant lankomosios priežiūros, pagalbos socialinės rizikos
šeimoms bei kitas socialines paslaugas. Skatiname aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą.


Išklausyti gyventojai –

laukia nauji darbai

Gegužės 16−18 ir 23 dienomis Klaipėdos rajono meras Vaclovas
Dačkauskas aplankė visas vienuolika seniūnijų ir jų gyventojams
pristatė 2015 m. Klaipėdos rajono savivaldybės veiklos ataskaitą.
Su rajono meru kalbamės apie jų iškeltas problemas ir pareikštus
lūkesčius.
Tikriausiai daugiausia klausimų sulaukta dėl gatvių ir kelių asfaltavimo ir kitokio tvarkymo?
Asfaltuoti žvyrkelius prašyta kone visose rajono seniūnijose. Šie darbai atliekami pagal Klaipėdos rajono ilgalaikio susisiekimo infrastruktūros
objektų vystymo planą iki 2020 m. iš Kelių direkcijos ir savivaldybės lėšų.
Kai kuriose seniūnijose siūlėme seniūnams dar kartą peržiūrėti tvarkomų
kelių sąrašą ir galbūt pasitarus su seniūnaičiais ir bendruomenėmis koreguoti kelių asfaltavimo eilę − pirmiausia asfaltuoti tuos, kurie pastaraisiais
metais tapo labiau važinėjami. Domėtasi ir sodininkų bendrijų kelių perėmimu savivaldybės dispozicijon.
Tie, kam tenka gyventi šalia žvyrkelių, kenčia nuo dulkių ir prašo juos
laistyti. VšĮ „Gargždų švara“ yra įsigijusi laistymo mašiną, ir šią vasarą žvyrkeliai bus laistomi.
Kita problema – šaligatviai. Juos pakloti gyventojai prašė šalia judrių
gatvių Endriejave, Dauparų−Kvietinių, Kretingalės, Sendvario seniūnijose.
Pageidaujama įrengti greičio ribojimo kalnelius.
Gyventojai taip pat susirūpinę perėjų ir pagrindinių kelių apšvietimu.
Domėtasi ir galimybėmis pakeisti senus apšvietimo stulpus naujais.
Kai kur pageidaujama patogesnio susisiekimo autobusais.
Skundžiamasi, kad sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai
nepaiso kelio ženklų. Priekaištų sulaukia ir keturračių vairuotojai, niokojantys gamtą, ardantys Žvelsos slėnio ir Eketės piliakalnio šlaitus.
Gyventojai pageidauja, kad nuo rugsėjo 1 d. rajono mokyklose būtų
veikiančios pailgintos grupės, o jų darbo laikas būtų ne trumpesnis kaip
iki 17.30 val.

Kokius pastatus žmonės siūlo tvarkyti?
Naujų darželių pageidaujama Dauparų−Kvietinių, Sendvario, Kretingalės seniūnijose. Doviluose prašoma praplėsti darželio patalpas. Sendvario seniūnijoje gyventojams reikia ir naujos mokyklos. Darželiui Agluonėnuose, mokykloms Jakuose ir Kretingalėje reikalingas modernizavimas.
Reikalingas remontas Judrėnų ir Veiviržėnų seniūnijų patalpoms.
Daukšaičiuose pageidaujama kultūros namų remonto. Agluonėnuose
diskutuota dėl galimybės statyti koplytėlę. Apleistais ir neprižiūrėtais pastatais, kurie kelia pavojų gyventojams ir gadina miestelių įvaizdį, skundžiamasi Judrėnų, Dovilų, Kretingalės seniūnijose.
Ar daug sulaukta klausimų ir pageidavimų dėl kapinių įrengimo
ir priežiūros?
Agluonėnų ir Kretingalės seniūnijoje buvo prašoma nupirkti žemės
sklypus kapinėms įrengti. Kalbėta ir apie kolumbariumo statybą Sendvario seniūnijoje. Judrėnuose prašoma iki 2018 m. sutvarkyti lakūno Stepono Dariaus tėvų kapavietę.
Kokių problemų kelia gyventojams viešosios erdvės?
Prašoma lėšų viešosioms erdvėms tvarkyti, vaikų žaidimų aikštelėms
įrengti. Skundžiamasi nešienaujamais ir neprižiūrimais žemės sklypais. Didelė problema išlieka šiukšlinimas. Kai kuriose seniūnijose gyventojai vis
dar atsikrato statybiniu laužu supildami jį pamiškėse.
Rajone per pastaruosius kelerius metus atlikta nemažai vandentvarkos atnaujinimo ir plėtros projektų. Ar įvardyta problemų iš šios
srities?
Žinoma, ten, kur tokie projektai dar neįgyvendinti, prašoma kuo
skubiau juos įgyvendinti. Kai kuriose seniūnijose gyventojai skundėsi
vandens skonio savybėmis arba nepakankamu vandens kiekiu piko valandomis. Kai kuriose gyvenvietėse gyventojai priminė, kad neišspręsta
gyvenviečių lietaus nuotekų surinkimo problema.
Susitikimuose pristatėte ES lėšų paskirstymą naujuoju finansinės paramos laikotarpiu. Kokia dalis teks Klaipėdos rajono savivaldybei?
Iš viso Klaipėdos rajono savivaldybei numatoma daugiau kaip 12 mln.
850 tūkst. eurų. Šios lėšos skiriamos miestų, miestelių ir kaimo gyvenamųjų vietovių viešajai infrastruktūrai atnaujinti, vietiniams keliams vystyti,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemoms atnaujinti,
atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrai plėtoti, kultūros paveldo objektams aktualizuoti, neformaliojo švietimo infrastruktūrai tobulinti, socialinių paslaugų infrastruktūros ir socialinio būsto fondo plėtrai.
Tikimės, kad visas paramos lėšas tikslingai ir sėkmingai panaudosime.
Kalbėjosi Daiva Beliokaitė

Panevėžys dalyvaus steigiant

Asta Sarapienė

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją

Panevėžio miesto savivaldybės taryba nutarė dalyvauti steigiant Šv.
Jokūbo kelio savivaldybių asociaciją. Miesto meras Rytis Račkauskas įgaliotas pasirašyti šios organizacijos steigimo sutartį.
Apie tai, kad Lietuva birželio mėnesį galėtų būti priimta į Europos
Šv. Jokūbo kelio federaciją, pranešė kovo mėnesį mūsų šalyje viešėję jos
atstovai. Tačiau pirmiausia turi būti įsteigta Šv. Jokūbo kelio savivaldybių
asociacija. Tapti steigėjais pakviesti Panevėžys, Kretinga, Varėna, Alytaus
rajonas, Lazdijai, Marijampolė, Kaunas, Kalvarija, Molėtai, Kaišiadorys ir
Lazdijai. Įsiliejusi į Europos federaciją Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija Panevėžiui leistų tapti Europos kultūros kelių tinklo sudėtine dalimi,


prisidėtų prie Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje pripažinimo tarptautiniu lygiu
ir Lietuvos, kaip gilias krikščioniškąsias/katalikiškąsias tradicijas, turtingą
kultūros ir gamtos paveldą turinčios valstybės, pristatymo ir pažinimo
skatinimo.
Panevėžys turėtų naujų galimybių dalyvauti tarptautinio turizmo
– kultūrinio, religinio ir pan. – maršrutų schemose, pasinaudoti ES lėšomis
Europos kultūros kelių plėtrai ir informacijos apie juos sklaidai, tarptautiniam turizmui skatinti, kultūros ir gamtos paveldui išsaugoti ir kt. Skaičiuojama, kad Šv. Jokūbo kelias eina per 40 Lietuvos savivaldybių teritoriją. Europoje – per Ispaniją, Prancūziją, Vokietiją, Lenkiją.
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Algirdas Butkevičius:

Lina Lukošiūtė

„Jurbarkas – nuostabus kraštas, keliantis pavydą
kitoms savivaldybėms“
dėstę dvarai, pilys, piliakalniai, tačiau jiems prižiūrėti ir tinkamai
eksploatuoti savivaldybė neturi pakankamų išteklių ir galimybių“,
– sakė savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė. Ji
pabrėžė, kad sutvarkyti visuomenės poreikiams pritaikyti objektai
galėtų padidinti atvykstančių turistų skaičių, jų gausa paskatintų
smulkųjį ir vidutinį verslą kurti naujas darbo vietas ir teikti būtinas
maitinimo, nuomos ar serviso paslaugas. „Gerai, kad šiuo metu pilyje yra pagrindinė mokykla, kuri šį objektą prižiūri, saugo, eksploatuoja, bet žinant, kad vaikų skaičius mažėja, gali atsitikti ir taip, kad
jos nebeliks. Negalima laukti tos dienos, kai bus užkabinta spyna.
Jų panaudojimas turėtų būti siejamas su dviračių ar pėsčiųjų takų
įrengimu, kitais projektais“, – sakė Ministras Pirmininkas. Jis pabrėžė, kad Raudonės pilies komplekso klausimas turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu lygiu.

Jurbarko rajone lankėsi Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Premjero vizitas prasidėjo Veliuonoje (dešinėje). Čia jis lankėsi tradiciniame kas antrus metus Veliuonos Antano ir Jono Juškų
gimnazijos organizuojamame etnokultūros renginyje „Veliuoniečių
lietuvių veselija“ (pagal Antano ir Jono Juškų „Svotbinę rėdą“) Veliuonos dvaro parke.
Vėliau premjeras lankėsi Panemunės pilyje, apžiūrėjo jos kieme
veikiančias amatininkų dirbtuves.
Iš čia A. Butkevičius atvyko į Jurbarko rajono savivaldybę, kur
susitiko su rajono vadovais. „Mažėjantis ir netolygus valstybės investicijų paskirstymas mažina regionų patrauklumą privatiems
investuotojams, o skolinimosi galimybių ribojimas savivaldybėms
stabdo ES paramos projektų inicijavimą ir įgyvendinimą“, – susitikime pabrėžė Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, prašydamas peržiūrėti ir padidinti rajoninių savivaldybių skolinimosi
limitus, numatant savivaldybėms galimybę kofinansuoti savivaldybės inicijuotus projektus ne mažesne apimtimi, kaip ir regioninės
plėtros tarybų planuose numatytus projektus. Premjeras patikino,
kad Vyriausybėje bus organizuojamas susitikimas su savivaldybių
merais ir šie klausimai bus aptariami dalyvaujant finansų, ūkio, socialinės apsaugos ir darbo, kitiems ministrams.
Kliūtis investuotojams pritraukti yra žemės sklypai, nes savivaldybės jais negali disponuoti. S. Mockevičius pasiūlė juos panaudos
teise perduoti savivaldybėms, o jos konkurso būdu išnuomos verslininkams.
Susitikime kalbėta ir apie galimybę Raudonės pilies kompleksą
pripažinti nacionalinės svarbos objektu, skirti jam tiesioginį finansavimą iš šalies biudžeto. „Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje
yra daug istorijos ir kultūros paminklų. Nemuno pakrantėje išsiSavivaldybių žinios 2016 06 04

„Jurbarko krašto investicinis patrauklumas neabejotinai padidėtų, jei nuolat būtų užtikrinamas vandens gylis Nemuno upės
farvateryje, kuris būtinas ne tik pramoginių laivų navigacijai, bet ir
kroviniams (konteineriams) plukdyti tarp Marvelės krovinių uosto
Kauno mieste ir Klaipėdos jūrų uosto. Tai sudarytų sąlygas ne tik
atgaivinti Jurbarko krovininį uostą baržoms Mituvos upės žiotyse,
bet ir pagyvintų pramoginių laivų navigaciją, paskatintų privatų
sektorių išnaudoti esamus uostus Jurbarko ir Smalininkų miestuose“, – susitikimo metu kalbėjo Jurbarko rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Saulius Lapėnas ir prašė Vyriausybės lygmeniu išnagrinėti galimybę padidinti finansavimą tinkamam laivų navigacijai
vandens gyliui Nemuno upės farvateryje užtikrinti. „Tai nėra pigus
projektas. Manau, kad šiuo metu, kai ekonominė situacija jau stabilizavosi, tai galėtų būti vienas iš palankiai vertinamų projektų. Panaudojant ES lėšas buvo pastatyta daug krantinių, uostelių, kurie
turi duoti grąžą“, – sakė premjeras ir pažymėjo, kad šis klausimas
bus analizuojamas Vyriausybėje.
Buvo aptartos ir Viešvilės miestelio socialinės problemos, kurios iškilo reorganizuojant Skalvijos vaikų globos namus. Rajono
vadovai prašė premjero apsvarstyti galimybę pavesti Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai išsaugoti Viešvilės pastatų kompleksą tam, kad jame būtų teikiamos socialinės paslaugos. Savivaldybės vadovų nuomone, juose galėtų būti kuriamas respublikinės reikšmės socialinių paslaugų centras, teikiantis globos,
senelių priežiūros ir slaugos bei kitas paslaugas. Šiuos siūlymus
premjeras žadėjo aptarti artimiausiu metu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Po pokalbio su rajono vadovais premjeras išvyko į Smalininkų
technologijų ir verslo mokyklą, kur jo laukė mokyklos ir miestelio
bendruomenės atstovai. Vyriausybės vadovo vizitas baigėsi susitikimu su rajono bendruomene rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Tą pačią dieną Jurbarko rajono savivaldybėje dirbo Vyriausybės priimamasis, kuriame rajono gyventojus jiems aktualiais klausimais priėmė Vyriausybės kanceliarijos, Žemės ūkio, Socialinės
apsaugos ir darbo, Teisingumo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos
ir Aplinkos ministerijų atstovai. Su jais panoro pasikonsultuoti 32
asmenys. Susitikimuose su ministerijų atstovais gyventojai domėjosi žemėtvarkos, gamtos apsaugos, atnaujinimo darbų, pensijų
skaičiavimo, standartizuotų testų, implantų ir protezų kainų kompensavimo bei kitais klausimais.



Neringa – unikali:

jai reikalingas specialus įstatymas

Be surinktos vietinės rinkliavos už įvažiavimą, turto ir žemės mokesčio, kad miestas visada
būtų švarus ir tvarkingas, mes dar papildomai turime įdėti apie 1,4 mln. eurų iš savivaldybės
biudžeto.
Į Neringą nemokamai galės įvažiuoti neįgalieji su juos lydinčiais asmenimis, keliaujantys elektromobiliais. Jokių mokesčių netaikome atvykstantiems laivais, lėktuvėliais, dviračiais, viešuoju transportu.
Skatindami alternatyvius susisiekimo būdus, visoje Neringoje atskyrėme dalį važiuojamosios dalies, kuria patogiai galėtų keliauti dviratininkai. Su įprastiniais taksi šią vasarą
konkuruos elektriniai ir benzininiai „tuktukai“. Kad kuo mažiau poilsiautojams tektų važinėti
savais automobiliais, atnaujinome maršrutinį autobusą. Norintieji atvykti į Neringą vienai
dienai galės pasinaudoti šiemet pradėjusiu kursuoti keltu Dreverna–Juodkrantė. Kelto grafikas labai patogus ryte iš Drevernos atplaukti į Juodkrantę ir vakare grįžti.

Apie ūgtelėjusį įvažiavimo mokestį, aerodromą,
jūros terapijos centrą ir Kuršių nerijos įstatymo
būtinybę kalbamės su Neringos meru
Dariumi Jasaičiu.
Gerbiamas mere, nuo birželio 20 iki rugpjūčio
20 d. automobiliais keliaujantys Neringos svečiai
už įvažiavimą privalės mokėti po 20 eurų. Ar vis
dėlto tai nėra drastiška suma?
Neringos tarybos sprendimas gimė ne dėl noro
praturtėti, o dėl automobilio srautų mažinimo. Per du
mėnesius įvažiuoja apie 100 tūkst. automobilių, o Neringoje turime tik apie 2000 automobilių stovėjimo vietų. Didžiausią srautą sudaro vienai dienai įvažiuojantys
svečiai, todėl neretai ilgesniam laikui atvykusiems poilsiauti sunku surasti vietą automobiliui.
Kitas dalykas, Neringai tvarkyti savivaldybė išleidžia apie 1,6 mln. eurų ir dar apie 300 tūkst. eurų sumokame už atliekų, kurių vasarą padaugėja keturis kartus,
išvežimą. O kur kiti nemažai lėšų reikalaujantys darbai?
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Tai Nidos aerodrome jau gali leistis lėktuvai?
Kol kas vietos, kurioje laukiame svečių su individualiais lėktuvais, dar negalime vadinti
aerodromu. Tai tik 815 m ilgio lauko nusileidimo aikštelė, bet tikime, kad aerodromas Nidoje
bus. Juk čia pakilimo takas buvo įrengtas dar 1967 metais Nuo 1970 iki 1975 metų iš Nidos į
Palangą, Kauną ir Vilnių reguliariai skraidė An-2 tipo lėktuvai. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Nidos aerodromu beveik nustota naudotis. 1999 metais, nepaisant, kad prieš metus į aerodromą buvo investuota apie 1,6 mln. eurų, jį uždrausta eksploatuoti, motyvuojant,
kad neatitinka saugos reikalavimų – aukšti medžiai auga per arti kilimo tako.
Pernai Vyriausybė Nidos oro uostą perdavė Neringos savivaldybei. Tapę šeimininkais
jau šį tą nuveikėme. Anksčiau čia leisdavosi tik avariniu atveju ir buvo leidžiama tūpti malūnsparniams, dabar čia galės leistis visi į Neringą atskrendantys nuosavais lėktuviukais.
Tam abiejose tako pusėse reikėjo 100 metrų nuo vidurinės ašies iškirsti medžius. Tikimės,
kad ateityje šioje vietoje pavyks pastatyti mobilius namelius, kuriuose galėtų apsigyventi atskridusieji lėktuvais, bet kol kas to padaryti neleidžia Nacionalinio parko reglamentas,
Saugomų teritorijų įstatymas ir kiti teisės aktai.
Kaip sekasi kurti jūros terapijos centrą, kuris paįvairintų poilsį esant prastam orui,
sudarytų galimybes sulaukti svečių ne sezono metu?
Per trejus metus stipriai pažengėme į priekį. Rengiant detalųjį planą buvo suformuoti
keturi sklypai: automobilių stovėjimo, maitinimo, stadiono ir jūros terapijos centro. Tačiau
kol kas nerandame investuotojo. Bendravome su visais šiuo verslu Lietuvoje užsiimančiais
verslininkais, bet nė vienas jų nesiryžta investuoti, nes visus jūros terapijos ir panašius centrus, kad ir kokie įspūdingi jie būtų, dotuoja šalia esantis viešbutis. Be tokios dotacijos centro
paslaugų kainos padidėja tiek, kad jos pasidaro vartotojui nepatrauklios. Tai patvirtino ir
ES lėšomis parengta sektorinė jūros terapijos centro studija. Neringos savivaldybės taryba
2016 06 04 Savivaldybių žinios

pritarė studijoje pasiūlytai antrajai jūros terapijos centro vystymo krypčiai, kuri
siūlo objektą vystyti kaip sanatoriją arba kaip reabilitacijos centrą, arba kaip
gydomąjį SPA, numatant jame apgyvendinimo paslaugas.
Juk didžiausias šių paslaugų poreikis būtų esant prastam orui. Labai
abejotina, kad lyjant arba krintant šlapdribai žmogus po procedūrų jūros
terapijos centre norėtų eiti iki viešbučio Nidoje. Investuotojai tvirtina: pakeitus Kuršių nerijos teritorijų planavimo dokumentus ir atsiradus galimybei čia statyti viešbutį, jie investuotų. Taigi džiaugiamės, kad turime dokumentus, kurie padėjo nustatyti problemą, ir dabar bandome ją spręsti. Kadangi beveik visi, nuo kurių priklauso sprendimas, sutinka, kad šią problemą reikia spręsti, tikimės, kad per kelerius metus turėsime visus reikalingus
dokumentus, o tada iš naujo ieškosime investuotojo. Norint prie jūros terapijos centro statyti viešbutį, reikia pakeisti užstatymo aukštingumą, nes
leistinas pastatų aukštis neleidžia statyti aukštesnio kaip pusantro aukšto
pastato, užstatymo intensyvumą, nes pagal leistiną nelabai kas telpa. Visa
tai reglamentuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas, kurį
tvirtina Vyriausybė ir nėra taip paprasta jį pakeisti.
Būtų labai teisingas sprendimas, jei gyvenvietės būtų išimtos iš nacionalinio parko teritorijos. Pasaulyje tikriausiai nėra tokio atvejo, kad sutaptų miesto,
savivaldybės ir saugomos teritorijos ribos. Pas mus jos sutampa. Visi vadovauja
ir niekas nežino, kas yra šeimininkas. Jei urbanizuotos teritorijos – Nida, Preila,
Pervalka, Juodkrantė – būtų išimtos iš parko teritorijos, jose nebebūtų taikomi nacionalinio parko reglamentai ir tai stipriai palengvintų kurorto vystymą.
Urbanizuotos teritorijos sudaro 4,6 proc. Kuršių nerijos. Mes norime sutvarkyti
gal 0,2 proc. Žinoma, negalime sakyti, kad į mūsų pageidavimus visiškai neatsižvelgiama, kai peržvelgi pastaruosius trejus metus, pakoreguota nemažai
teisės aktų, bet kiekvienas pakeitimas užtrunka iki kelerių metų.
Tai kokius įstatymus reikia pakeisti, kad palengvėtų kryžiaus keliai
imantis kurorto plėtrai svarbių darbų?
Be anksčiau paminėtų įstatymų ir teisės aktų, labai svarbu, kad būtų pakeistas Miškų įstatymas. Kaip tik dėl šio įstatymo nuostatų mes negalime sutvarkyti rekreacinių ir dviračių takų. Realiai jie yra nuo seno susiformavę, bet
formaliai jų nėra, ir mes negalime jų nei remontuoti, nei tvarkyti. Norint juos
sutvarkyti, privalome pasirengti detaliuosius planus, išimti juos iš miško žemės. Tam reikalingas Vyriausybės pritarimas, o tai reikalauja labai daug laiko.
Turėtų būti peržiūrimas ir Biudžeto įstatymas, nes daugelyje šalių kurortinėms teritorijoms paliekamas ir PVM, ir akcizas, ko nėra Lietuvoje. Kalbant
apie infrastruktūros tvarkymą, Neringos sąlygos yra ypatingos ir dėl geografinės padėties. Kadangi neišvengiamai turime naudotis kelto paslaugomis, mes
tiems patiems darbams esame priversti išleisti vos ne ketvirtadaliu daugiau
lėšų. Kad ir keliams skiriami pinigai. Gaudami tą pačią sumą, kaip, tarkime,
Birštono savivaldybė, mes padarome mažiau darbų, nes dalį lėšų privalome
atiduoti valstybės įmonei AB„Smiltynės perkėla“. Rekonstruojant 9,63 km kelio
ruožą Smiltynės perkėlai sumokėta apie 3 mln. eurų.
Įstatymų ir su jais susijusių teisės aktų sąrašą galima tęsti. Visa tai akivaizdžiai rodo, kad yra būtinybė turėti specialų Kuršių nerijos įstatymą, nes mūsų
situacija unikali. Mes susiduriame su problemomis, kurių nėra kitose savivaldybėse.
Kalbėjosi Barbora Gaudutė

„Nidos kempingo“ savininkas Einaras Burkšas (dešinėje) su
Neringos mero pavaduotoju Dovydu Mikeliu patikino, kad kainos
viešbučiuose ir kempinge priimtinos

Įrenginys, padedantis neįgaliesiems pasimaudyti jūroje,
yra jau ir Nidos paplūdimyje

IGNALINA KVIEČIA KARTU ŠVĘSTI 150-ĄJĮ GIMTADIENĮ
Devynių ežerų apsupty, tarp žaliuojančių pušynų įsikūręs Ignalinos miestas šiais metais švenčia 150ąjį gimtadienį. Pagrindiniai šventės renginiai vyks birželio 24–25 d. Ignalina visus atvykstančius pasitinka
gyvų gėlių užrašais „Aš myliu Ignaliną“ ir siūlo daug įdomių kultūros ir sporto renginių. Pirmąją dieną Laisvės
aikštėje nuo ryto šurmuliuos tautodailininkų ir amatininkų mugės, papuoštos seniūnijų ir kaimyninių miestų
floristiniais kilimais. Po šventinio savivaldybės tarybos posėdžio bus atidengta nauja skulptūra, pasveikinti
garbės piliečiai ir kraštui nusipelnę asmenys. Antrąją dieną visus pradžiugins teatralizuotas vandens paradas
ir eitynės į miesto vasaros estradą. Vakarais vyks užsienio miestų partnerių, gretimų rajonų meno kolektyvų,
taip pat populiarių Lietuvos atlikėjų ir grupių koncertai, šventinė diskoteka ir fejerverkai.
Daugiau informacijos www.ignalina.lt
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