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Lietuva nuo A iki Z
Marijampolė –

šiuolaikiškas centras su
valstybingumo šimtmečio aidu

Šiandienos Marijampolę vargiai pažins tas, kuris čia nebuvo bent
dešimtmetį. Pasinaudojus beveik 100 mln. litų (apie 29 mln. eurų) Regioninio centro kompleksinės plėtros 2007–2013 m. investicine programa, nuo 2010 m. atnaujinta J. Basanavičiaus aikštė, senamiestis,
Poezijos ir Vytauto parkai, istorinės Rygiškių Jono gimnazijos teritorija.
Kitas svarbus miesto plėtros etapas, susijęs su europinės geležinkelio
„Rail Baltica“ vėžės tiesimo darbais, prasidėjo 2013 m. Per visas tris Baltijos valstybes ir Lenkiją besidriekianti naujoji vėžė, panaikinus senąsias pervažas, tarsi padalijo miestą į dvi dalis. Sutelkus savivaldybės,
valstybės ir ES lėšas, buvo įrengtos modernios požeminės pervažos,
kurios miesto vaizdą pakylėjo iki modernių didmiesčių lygmens. Itin
įspūdinga dviejų lygių pervaža pasitinka svečius Gedimino–Stoties–
Geležinkelio gatvių sankirtoje. Lietuvos architektų sąjungos Kauno
skyrius pripažino šį projektą geriausia metų viešąja erdve. 2015 m.
savivaldybė baigė įgyvendinti 4,5 mln. eurų vertės projektą – įrengė
Marijampolės laisvąją ekonominę zoną.
Daugelyje Europos ir net viso pasaulio šalių vertinami Sūduvos
krašto gaminiai – įmonių ARVI, ICECO, ALGA, STEVILA, MANTINGA
produkcija. Spalvingas Marijampolės kultūrinis gyvenimas. Iš čia kilusi operos primadona Violeta Urmanavičiūtė-Urmana yra surengusi
kraštiečiams keletą koncertų. Jos vardo suolelis su lakštingalos skulptūrėle prie kultūros centro įėjimo kviečia prisėsti ir pasvajoti apie svajonių išsipildymą. Mieste veikia dviejų mecenačių – Magdalenos Birutės
Stankūnienės ir Beatričės Kleizaitės-Vasaris – įkurtos meno galerijos.
Miesto krepšinio ir futbolo komandos grumiasi šalies čempionatuose. „Arvi arena“ buvo pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje pastatytas
futbolo kompleksas. 2018-aisiais Marijampolė žada turėti ir daugiafunkcę areną krepšiniui, tinkliniui ir koncertams.
Atvažiuokite į Sūduvos sostinę! Susitikime čia! Susitikimų vieta gali
būti paminklas „Tautai ir Kalbai“, įamžinęs krašto žmonių ir visų lietuvių tautinės savimonės ir kalbos gaivintojų indėlį į gimtosios kalbos,
kultūros ir tautiškumo išsaugojimą. Ar ne to siekė Jonas Basanavičius,
Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis, Petras Kriaučiūnas, mynę Rygiškių
Jono gimnazijos slenkstį?..
Apie Marijampolės pasiekimus ir planus kalba savivaldybės vadovai.



Meras
Vidmantas Brazys
Mano, 16 metų vadovaujančio savivaldybei politiko, pagrindinis
pasiekimas buvo po 2000 metų administracinės-teritorinės reformos sujungti miesto ir kaimiškųjų seniūnijų teritorijas. Tai buvo ilgas
ir kantrus darbas. Miestas ir buvusio rajono dalis turėjo skirtingą finansavimo, poreikių, kultūrinį požiūrį. Reikėjo kaimo žmones įtikinti,
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kad juos girdėsime, gerbsime. Tai priklausė
nuo tarybos narių. Kadangi socialdemokratų
tuomet taryboje buvo nedaug, sprendimams
priimti reikėjo sujungti skirtingų politinių pažiūrų žmones. Tai pavyko antroje kadencijoje.
Gražinome miestą ir nepamiršome, kad kaime gaminama puiki produkcija. Reikėjo neleisti išsidraskyti perdirbamosios pramonės
įmonėms. Tai ir buvo daroma atleidžiant nuo
mokesčių. Aplink miestą įsikūrė „Arvi“ įmonių
grupės trąšų gamykla, kalakutų ferma. Su tos
pačios įmonės savininkų pagalba pavyko išsaugoti seniausią šalyje cukraus fabriką. Sėkmingai buvo privatizuotas pieno kombinatas. Iš visų Baltijos šalyse turėtų pieno perdirbimo įmonių Marijampolėje liko vienintelė.
Reikėjo sutvarkyti miesto centrą. Neturėjome
net padorių kultūros namų – ankstesni buvo
prie pataisos namų, toli nuo centro. Pačioje
miesto širdyje jau dešimtį metų stovėjo tik
pamatai ir betonas. Buvo priimtas sprendimas statyti ant tų pačių pamatų. Ir 2007-aisiais garbingai atidarėme modernų kultūros
centrą. Kaimo seniūnijose atstatėme laisvalaikio sales. Liudvinavo miestelyje pastatėme
naujus kultūros namus. Padėjome susiorientuoti buriant kaimo bendruomenes, kad jos
galėtų planuoti ir rengti projektus, kurių buvo
įgyvendinta už 1 mln. litų. 2008–2013 metų
europinės paramos laikotarpiu gavome nemažas lėšas ir jas nukreipėme į miesto centrą.
Sutvarkėme aikštę, parkus, senamiestį, pagrindines gatves. Tai pagerino žmonių darbo,
poilsio sąlygas, galimybes rengti išskirtinius
renginius. Norime skatinti žmones pasilikti,
išvažiavusius – sugrįžti. Reikėjo galvoti, kaip
padėti kurti naujas darbo vietas. Dar 2003
metais buvome laimėję projektą dėl pramoninės zonos įkūrimo. 2007 metais nupirkome
70 ha žemės užmiestyje. Seimas ir Vyriausybė
nusprendė šalyje išplėsti laisvąsias ekonomines zonas. 2012 metais pradėjome naudoti
ES ir savivaldybės lėšas Marijampolės LEZ‘o
teritorijos infrastruktūrai. Buvo panaudota
apie 2,9 mln. litų. Vėliau reikėjo padirbėti ieškant investuotojų. Gero LEZ‘o operatoriaus
darbo rezultatas – šiemet liepą pasirašėme
investicinę sutartį su Danijos įmone „Dovista“, kuri užims apie 60 ha ir per ateinančius
ketverius metus investuos iki 50 mln. eurų
ir sukurs apie 300 naujų darbo vietų. Mieste
baigiamos sankryžos per geležinkelį. Tai davė
impulsą geresniam transporto judėjimui, neteršiamas oras.
Ruošiamasi antrajam ES struktūrinės paramos etapui. Panaudosime tolesniam miesto
tvarkymui – tai leis taupyti išteklius, palaikys
verslą.
Sieksime, kad artėjant Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui prasidėję darbai būtų
atlikti. Realu iki tos sukakties pasistatyti ir
naująją daugiafunkcę areną. 2018 metais turime priimti garbingą kultūros sostinės titulą
ir vainikuoti šį kraštą kaip europietišką, bet su
valstybingumo šimtametės istorijos aidu.
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Mero pavaduotoja
Irena Lunskienė
Kaip didžiausią iššūkį pasitiksime 2018 metus, kai Marijampolė taps visos Lietuvos kultūros sostine. Jau dabar „auginame“ keletą profesionaliosios muzikos festivalių, kuriuos pamėgo
klausytojai. Tai festivaliai „Marijampolė music
park“, „Medynės“, Švento Jurgio meno sezonas,
sakralinės chorinės muzikos festivalis „Džiūgaukim... Aleliuja“. Neseniai nuskambėjo tradicinė
derliaus šventė „Sūduvos kraitė 2016“, skirta
krašto ūkininkams pagerbti. Gausiai dalyvių
kasmet sutraukia „Miesto dienos“, kurios šiemet
buvo dedikuotos bendruomenėms. Pernai susikūrėme ir patvirtinome savo miesto reklamos
ženklą, kurį išdidžiai visur naudojame. Augalinis
motyvas susideda iš septynių tamsesnių lapų,
simbolizuojančių septintą pagal dydį šalies
miestą, ir trijų šviesesnių lapų, simbolizuojančių
jaunystę, augimą ir vystymąsi. Simbolio šūkis
„Susitikime čia“ – tai kvietimas visiems tautiečiams susitikti mūsų žaliuojančio miesto erdvėse. Net Kalėdų eglė buvo papuošta šio ženklo
elementais. Ir šiemet ketiname tęsti tradiciją. Tik
spalvos bus kitokios. Atsiras panašios instaliacijos apšvietimo atramose. Miestas nuolat gražėja. Liepą centriniai pastatai sušvito naujomis
šviesomis, atgimė naujomis grafičių spalvomis.
Tai tarptautinių architektų simpoziumų „Malonny“ rezultatas.
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka rugsėjo 1-ąją minėjo 95-ąją gyvavimo
sukaktį. Negali nesidžiaugti bibliotekos, kuri
jau pradėjo ir pastato atnaujinimą, veikla – nuo
susitikimų su įdomiais žmonėmis, parodų iki
mandalų piešimo pamokų. Vasarą biblioteka
kvietė skaityti gatvėje. Visi norintieji galėjo lauke paskaitinėti spaudos, knygų.
Šiemet įsteigta Marijampolės meno mokykla
persikėlė į naujas istorines erdves – buvusios
mokytojų seminarijos pastatą. Dailės, muzikos
ir šokio meno besimokantys moksleiviai galės
grožėtis pastatą supančiu parku, gerti į save senojo pastato dvasią.
Tarptautinio bendradarbiavimo horizonte
greta turimų ilgalaikių partnerių užsimezgė
gražus kultūrinis ryšys su Rumunijos Rešicos
miestu. Marijampolėje jau vyko rumunų folkloro ansamblio koncertas, paroda. Vaisingas bendradarbiavimas vyksta su Japonijos ambasada,
kuri padeda Sūduvos sostinės žmonėms iš arčiau susipažinti su šios tolimos šalies papročiais,
teatru, šokio menu. Negaliu nepaminėti Izraelio

ambasadoriaus J. E. Amiro Maimono vizitų į Marijampolę vaisių. Gegužę buvo atidengta atminimo lenta senamiestyje, ant buvusios choralinės sinagogos fasado, vyko fotografijų paroda.
Šiemet trečiojo Lietuvos Prezidento Kazio
Griniaus metai. Marijampolė – miestas, turintis
šios iškilios asmenybės memorialinį muziejų.
Gruodžio mėnesį planuojama speciali konferencija.
Šiais metais jubiliejų švęs ir Rygiškių Jono
gimnazija. Turbūt niekam nereikia priminti, kokį
vaidmenį valstybingumo brandai davė ši unikali mokymo įstaiga. Garbingą istoriją gimnazija
skleidžia ir šiais laikais.

Mero pavaduotojas
Povilas Isoda
Pagrindiniu nuveiktu darbu, kuris pareikalavo didžiausio susitelkimo, pastangų ir laiko,
vienareikšmiškai laikau investuotojo pritraukimą į Marijampolės laisvąją ekonominę zoną
(LEZ). Atsilaikyti konkurencinėje kovoje ne tik
prieš kitas Lietuvoje veikiančias LEZ, bet ir regioniniu mastu prieš Lenkiją, Čekiją, Slovakiją ir
kitas šalis, pareikalavo iš mūsų visos komandos
didžiulio sprendimų priėmimo greičio, lankstumo tarp institucinės koordinacijos ir stiprios
koncentracijos į rezultatą.
Šiandien džiaugiuosi, kad pirmas etapas
įveiktas – sutartis pasirašyta, ir tikrai tikiu, kad ši
investicija (iki 2021 m. 30 mln. Eur ir 300 darbo
vietų, vėliau iki 100 mln. Eur ir 1000 darbo vietų )
suteiks pagreitį vystytis mūsų savivaldybės ekonomikai, didės gyventojų pajamos, plėsis paslaugų sektoriaus įmonės, apčiuopiamą naudą
pajus tiek mūsų savivaldybė, tiek visas regionas.
Investicijų pritraukimas buvo įvertintas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu.
Didelis pasiekimas, apdovanotas „Auksine
krivūle“ – sėkmingai užbaigtos dviejų lygių
sankryžos su geležinkeliu ir pastatyta požemine
pėsčiųjų perėja. Porą metų miestiečiai kentė didelius nepatogumus, eismo kamščius, bet kantrybė duoda įspūdingus rezultatus – pagerėjęs
susisiekimas pagrindinėse miesto arterijose,
kapitališkai sutvarkytos miesto erdvės, pastatyti
statiniai, neturintys panašių Lietuvoje.
Ateityje numatoma ne ką mažiau ambicingų
projektų. Visų pirma jau pradėtos procedūros
dėl sporto ir kultūros plėtrai gyvybiškai reikalingo daugiafunkcio centro statybos. Centre bus
2500 sėdimų vietų krepšinio varžybose, atitinkamai kultūros renginiuose dar daugiau, jame


bus galima žaisti tinklinį, salės futbolą, organizuoti įvairius meno ir kultūros renginius.
Nemaži darbai laukia tobulinant atliekų surinkimo sistemą. Planuojama iš esmės atnaujinti konteinerines aikšteles tiek mieste, tiek prie
kapinių, tiek soduose, kad mažėtų bešeimininkių atliekų, gerėtų rūšiavimo procesas ir visiems
sistemos vartotojams būtų patogu.

Administracijos direktorius
Sigitas Valančius
Džiaugiuosi, kad pavyksta išsaugoti profe-sionaliai dirbančius administracijos darbuotojus.
Nedarėme jokių dirbtinių„reformų dėl reformų“.
Darbuotojai išeina tik į užtarnautą poilsį. Išėjusiųjų vietoms užimti skelbiami konkursai arba
perskirstomi darbo krūviai, arba darbuotojai
perkeliami į kitas pareigas. Pagrindinis pokytis ir
yra – jokiu būdu nedidinti administracijos aparato darbuotojų skaičiaus, o leisti jam natūraliai
mažėti. Tai pailiustruoja ir Laisvosios rinkos instituto pateikti faktai – Marijampolės savivaldybė
turi tik 4,64 darbuotojo tūkstančiui gyventojų,
kai šalies vidurkis yra 7,44 (be didžiųjų miestų).
Kitas iškalbingas faktas: didžiausias leistinas
valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius – 276, iš
jų 162,5 valstybės karjeros tarnautojo ir 109,75
dirbančiojo pagal darbo sutartis. Šiuo metu turime neužimtas 22,75 pareigybės.
Tai įrodo, kad savivaldybės administracijos
tarnautojai ir darbuotojai sugeba priimti bet
kokios apimties ir sudėtingumo iššūkius ir to-

mis pačiomis ar net mažėjančiomis pajėgomis
jas įveikti. Tačiau esant šioms tendencijoms būtina darbuotojams sudaryti tinkamas darbo sąlygas. IT parkui atnaujinti 2015 metais nupirkti
86 nauji kompiuteriai. 2016 metais nupirkti 46
nauji kompiuteriai. Sėkmingai atnaujinta dokumentų valdymo sistema „Kontora“.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Valdas Tumelis
Gana sėkmingai pasinaudojome ES struktūrine parama. 2010–2015 metais įgyvendintų
investicijų vertė sudarė apie 98 mln. eurų. Pavyko įgyvendinti šešis miesto centrinės dalies
– aikštės, senamiesčio, Poezijos ir Vytauto parkų, buvusio karinio miestelio – sutvarkymo projektus, atnaujinti penkių kaimo seniūnijų centrų
viešąsias erdves. Neatpažįstamai pasikeitė Marijampolės centras, atnaujinti Liudvinavo, Šunskų
miestelių parkai, Igliaukos miestelio gatvės ir
poilsio zona prie Yglės ežero, gatvės ir šaligatviai
Gudeliuose, Sasnavoje. Užmiestyje, gražiame
Marių gatvės kampelyje, įrengtas kempingas,
atlikti Marijampolės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros statybos darbai, modernizuotos keturios švietimo įstaigos: Rygiškių Jono
ir Sūduvos gimnazijos, Jono Totoraičio progimnazija ir „Ryto“ pagrindinė mokykla. Daug jėgų
pareikalavo daugiafunkcės arenos investicinis
projektas. Šiuo metu jau parengta viešojo pirkimo dokumentacija. Objektas bus statomas
viešosios ir privačios partnerystės būdu, o tokių
pavyzdžių šalyje dar mažai. Buvo parengti teritorijų detalieji planai, o tai labai svarbu norint
ateityje tvarkyti parkus, poilsio zonas, automo-

bilių stovėjimo aikšteles ir kt. Tokius planus jau
turi Degučių, Kosmonautų, Draugystės mikrorajonai ir mažesni miesto kvartalai.
Planuodami 2014–2020 metų paramos perspektyvą pateikėme 12 projektinių pasiūlymų
dėl mažosios infrastruktūros kaimuose sutvarkymo: šaligatvių, apšvietimo, rekreacinių zonų,
viešųjų pastatų modernizavimo. Šiuo laikotarpiu planuojame už 1,5 mln. eurų sutvarkyti
miesto paviršinių nuotekų sistemą. Bus rekonstruojamas nuotekų kolektorius, taip pat numatoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
penkiose kaimiškosiose gyvenvietėse. Mieste ir
kaimuose daug dėmesio skiriama komunalinių
atliekų infrastruktūrai tobulinti. Projektuojame
naujas komunalinių atliekų konteinerių aikšteles. Rekonstruosime vieną iš pagrindinių miesto
transporto arterijų – Kauno gatvę. Čia bus nutiesti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, sutvarkyti
želdynai, įrengtos pėsčiųjų saugos salelės. Tęsime miesto centrinės dalies atnaujinimo darbus.
Bus atnaujinta dalis V. Kudirkos gatvės su senąja
miesto turgaviete, senųjų miesto kapinių, Seminarijos ir Vaižganto parkų teritorijos.
Esame numatę tvarkyti marijampoliečių
mėgstamą Pašešupio parką ir Šešupės upės
kairįjį krantą – atnaujinti takus, įrengti apšvietimą, sutvarkyti želdinius, įrengti poilsio aikšteles,
prieplaukos paplūdimius prie Šešupės.
Nemažų investicijų sulauks centrinė Petro
Kriaučiūno viešoji biblioteka. Esame numatę
Kartų namų rekonstrukciją, pritaikant juos pagyvenusių žmonių poreikiams. Pertvarkysime
buvusį Marijampolės kolegijos bendrabutį – čia
įsteigsime socialinį būstą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Arvydas Bajoras
Jis atsakingas už aplinkos apsaugos, komunalinio ūkio, architektūros sritis. Jis yra Eismo
saugumo, Viešojo pirkimo nuolatinės, Vietos
gyventojų apklausos ir kitų komisijų, Darnaus
judumo Marijampolės mieste plano komiteto
pirmininkas.
Jam pavyko sklandžiai organizuoti didelės
apimties ir intensyvumo sudėtingų sankryžų
per geležinkelį projektavimo ir statybos darbų
viešųjų pirkimų dokumentų rengimo procedūrą. Jam vadovaujant savivaldybei pavyko pasiekti, kad būtų gauti aštuoni ekologiški, elektra
ir suspaustomis gamtinėmis dujomis varomi
miesto keleiviniai autobusai, kurie rieda atnaujintomis miesto gatvėmis ir neteršia aplinkos.
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Savivaldybės pagerbė savo

METŲ mokytojus ir švietimo darbuotojus
Trims geriausiems Kauno
mokytojams –1000 eurų premijos
Deimantė Liubinaitė

Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Kauno meras Visvaldas
Matijošaitis (kairėje)apdovanojo tris metų mokytojais pripažintus pedagogus. Šįmet apdovanojimai buvo papildyti naujove – mokytojams
įteiktos ne tik simbolinės dovanos, bet ir 1 tūkst. eurų vertės premijos.
Laureatais tapo „Saulės“ gimnazijos matematikos mokytoja Ilona Knyzelienė, Juozo Grušo meno ir Jono Pauliaus II gimnazijų mokytojas Artūras Sinkevičius ir Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ auklėtoja Rima Tamašauskienė. Dar 36 mokytojams įteikti specialieji prizai. „Su mokytojo
profesija esu labai artimai susijęs – tiek mano mama, tiek žmona buvo
mokytojos, todėl ši šventė mūsų namuose visuomet būdavo ir tebėra
išskirtinė“, – Kauno rotušėje vykusioje šventėje teigė V. Matijošaitis.
Praėjusios savaitės pabaigoje Kauno miestui už pasiekimus švietimo srityje atiteko „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas. Pasak Kauno
mero, tai visų pirma visų miesto mokytojų darbo įvertinimas.

Vėliau premjeras bendravo su biudžetinių įstaigų vadovais, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės atstovais ir gyventojais, domėjosi įgyvendintais aktyvaus poilsio zonos sukūrimo ir sporto zonos
modernizavimo projektais. Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje A. Butkevičius kalbėjosi su gimnazistais, padovanojo gimnazijai paveikslą ir
parašė atsiliepimą gimnazijos garbingų svečių knygoje.
Tuo metu savivaldybės mažojoje salėje dirbo Vyriausybės priimamasis. Visagino savivaldybės gyventojus priiminėjo Vyriausybės
kanceliarijos, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Teisingumo,
Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų atstovai.
Kartu su savivaldybės vadovais ir tarybos nariais A. Butkevičius
lankėsi baldų gamykloje „Visagino linija“. Bendrovės direktorius Algis
Makūnas išsamiai papasakojo apie gamyklos veiklą, produkciją, ateities planus ir parodė svečiams veikiančią gamyklą.
Vizito pabaigoje Ministras Pirmininkas dalyvavo renginyje, skirtame Tarptautinei mokytojų dienai. Šios garbingos profesijos žmonėms
buvo tarta daug šiltų žodžių, įteiktos dovanos ir apdovanojimai.

Alytaus rajone – Meilės Lukšienės
premijos laureatas
Vitana Bručienė

Visagino mokytojus pagerbė ir
premjeras
Svetlana Starinskaja

Spalio 4 d. Visagine su darbiniu vizitu viešėjo Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su savo komanda. Susitikime su savivaldybės
vadovais ir tarybos nariais jis aptarė miestui aktualias temas, svarbiausius mūsų savivaldybės pasiekimus ir naujas perspektyvas įgyvendinant projektus.
„Visagine planuojame įkurti išmanųjį parką, kad čia galėtų įsidarbinti buvę elektrinės darbuotojai – kvalifikuoti specialistai ir kad
dabartiniai gimnazistai čia galėtų rasti įdomų darbą arba kurti savo
verslą. Kitaip tariant, turime aiškų tikslą – stiprinti technologijų bazę ir
kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, nes čia, matau, yra didelis
aukštos kvalifikacijos specialistų potencialas“, – sakė A. Butkevičius.
10

Alovės pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas Antanas Kalinauskas tapo Meilės Lukšienės premijos laureatu. A. Kalinauskas yra kūrybingas fizikos mokytojas. Jo pamokos ne tik įdomios, bet ir skatina
siekti aukštesnių rezultatų. Jose daug tyrinėjama, išsiaiškinama, sukuriama aplinka, kurioje mokinys mokosi gyventi, o teorinius dalykus
bando pritaikyti praktikoje. Mokytojas turi individualią vertinimo sistemą. Fizikos pertrauka mokykloje prilygsta gerai pamokai: mokytojas
su pagalbininkais demonstruoja prietaisų veikimo principus.
Švietimo ir mokslo ministerijoje atsiimdamas premiją mokytojas neslėpė susijaudinimo. Baigdamas padėkos kalbą A. Kalinauskas
palinkėjo, kad „geriau tegu mokinys išeina iš mokyklos su dideliu
dvasingumu, nei su dešimtuku“. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti
ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų
sambūryje.
Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Alytaus rajono pedagogai susirinko į Daugų kultūros centrą. Juos pasveikino rajono meras
Algirdas Vrubliauskas, svečiai. Mokytojams buvo skirta daug gražių
padėkos žodžių, sveikinimų, tradiciškai įteiktos piniginės premijos.
Po jų buvo netradiciškas gyvo garso džiazo vokalo virtuozės Nedos
Malūnavičiūtės ir dainuojamosios poezijos žanrui atstovaujančio aktoriaus Olego Ditkovskio koncertas.
Mokytojų dienos proga meras A. Vrubliauskas padėkos raštais apdovanojo aštuonis rajono pedagogus. Tradiciškai rajono pedagogams
profesinės šventės proga teikiamos ir piniginės premijos. Šiais metais
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premijų skyrimo darbo grupės siūlymu meras pasirašė potvarkį dėl
premijų skyrimo keturiems mokytojams: Krokialaukio Tomo NorausNaruševičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aušrai
Maižeišienei, Miroslavo gimnazijos pradinių klasių mokytojai Angelei
Narkunienei, Simno specialiosios mokyklos direktorei Janei Žeimienei
ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos technologijų mokytojui Raimundui
Jomantui.
Švietimo ir mokslo ministerijos padėkomis apdovanoti Butrimonių
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Simanavičienė,
Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Giedrė Volungevičienė, Miroslavo gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Milienė. Rajono mokyklose dirba apie 360 pedagogų.

priimtas sprendimas, kuris leis prilyginti progimnazijų vadovų darbo
užmokestį gimnazijų vadovų atlygiui už darbą.
Pasak susitikime dalyvavusios Angelinos Liaudanskienės, kuri yra
leidinio „Lietuvos metų mokytojai“ rengėja ir iniciatorė, Vilniuje nebegali būti stigmatizuotų mokyklų, todėl savivaldybė turėtų pasinaudoti
į diskusiją susirinkusių „asmenybių banku“.

Vilniaus meras geriausiuosius
pakvietė į diskusiją

Per ateinančius kelerius metus bus siekiama įvesti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, mokytojus, dirbančius nedidelėse mokyklose
ar turinčius mažą darbo krūvį, skatinti įgyti papildomą kvalifikaciją. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą numatoma nuosekliai keisti tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programomis, kurios suteiktų trūkstamą ar
papildomą kompetenciją per apibrėžtą laiką, nuosekliai didinti mokytojų
algas. Taip pat skatinti, kad savivaldybės visokeriopai remtų kaimo vietovėse ar nedideliuose miesteliuose dirbančius mokytojus, pavyzdžiui, kasdien važinėjantiems į darbą mokytojams kompensuotų kelionės išlaidas.
Visa tai numatyta naujajame Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame
Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projekte. Programa
būtų įgyvendinama 2017–2022 m. „Mokytojų profesijos prestižo gerinimas aprėpia daug sričių – tai ir kvalifikacijos tobulinimo galimybės, darbo
sąlygų gerinimas, ir padorūs atlyginimai, pedagogų rengimo sistema ir
su pedagogo misija susijusios asmeninės savybės. Aukšta savivertė, pasitikėjimas, motyvacija, profesionalumas – su tokiomis savybėmis turi
būti siejama Lietuvos mokytojų bendruomenė“, – sako švietimo ir mokslo
ministrė Audronė Pitrėnienė. Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projektas prieinamas viešai Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje. Iki spalio 21 d. ministerija laukia visuomenės komentarų
ir pastabų.
Programos projekte numatytos kryptys, kurios sudarys sąlygas didinti mokytojų bendruomenės profesionalumą. Tai gabių ir motyvuotų
pretendentų atranka į pedagogines studijas, studijų kokybė, tęstinis kvalifikacijos tobulinimas, materialinės gerovės didinimas, darbo aplinkos ir
sąlygų gerinimas. Pedagogikos studijas universitetuose numatyta papildyti praktika mokyklose jau nuo pirmųjų studijų metų. Besirengiantiems
tapti mokytojais jauniems žmonėms savo patirtį perduotų, prie jų rengimo prisidėtų aukščiausios kvalifikacijos mokytojai praktikai. Tad studijuodami jaunuoliai galėtų įsivertinti, ar jie motyvuoti ir pasirengę dirbti pedagogo darbą. Tie, kurie nuspręstų, kad jie negali dirbti mokykloje, turėtų
galimybę pasitraukti iš pedagoginių studijų ir rinktis kitą kryptį.
Taip pat siekiama parengti patikimesnius atrankos į pedagogines studijas būdus, kurie padėtų atrinkti į pedagogines studijas labiausiai motyvuotus jaunuolius. Pedagogų rengimo programos bus atnaujintos jau nuo
2017 m. pagal Mokslo ir studijų įstatymo naują redakciją ir Švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės aprašo reikalavimus. Numatoma iš esmės pertvarkyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kad būtų veiksmingai
naudojami ištekliai, o dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programose
duotų kokybinių pokyčių. Planuojama sukurti kompensacijų mechanizmą,
skirtą mokytojams, nusprendusiems anksčiau išeiti į pensiją.
Nuo šio rugsėjo algoms didinti papildomai skirta 8 mln. eurų. Nuo
rugsėjo nebeliko minimalių darbo užmokesčio koeficientų, jie pakelti
iki vidurkio, tad atlyginimai labiausiai didėjo mažiausiai uždirbusiems
pedagogams. Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa bus
įgyvendinama valstybės biudžeto ir ES 2014–2020 m. finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis.

Profesinės šventės proga Vilniaus meras Remigijus Šimašius mokytojų bendruomenę pakvietė į diskusiją – kokią mokyklą galima vadinti gera, nuo ko tai priklauso, kas skatina rinktis vieną ar kitą mokyklą Vilniuje. Į diskusiją susirinkę sostinėje dirbantys metų mokytojai,
per pastaruosius 18 metų apdovanoti už reikšmingus darbus edukologijos srityje, pateikė daugybę patarimų, kurie padės savivaldybei
išsigryninti pagrindinius kriterijus, kaip vertinti mokyklas ateityje.
Mero nuomone, kiekvienas mokyklos bendruomenės narys turi
gebėti labai aiškiai pasakyti, kuo jų mokykla skiriasi nuo kitų Vilniuje.
Vienas svarbiausių dalykų mokykloje – gera emocinė aplinka ir kūrybiškumo atmosfera, įkvepianti smalsumo. Ne mažiau svarbu užduoti
pakankamą fizinio aktyvumo toną. Svarbūs ir subtilūs emociniai aspektai: kiek mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių, kiek mokinių
iš rizikos šeimų lanko mokyklą, kaip joje integruojasi ir koks tokių mokinių santykis išeina iš vienos ar kitos mokyklos. Kelios dešimtys mokytojų drauge svarstė, kurie siūlomi mokyklos vertinimo kriterijai yra
objektyvūs, paprasti ir aiškūs, ar jie skatintų mokyklas tobulėti, žengti
į priekį, kaip techniškai įmanoma pamatuoti akademinių rezultatų
pokyčius, kiek vidinis mokyklos įsivertinimas atitiks išorinį mokyklos
vertinimą. Meras R. Šimašius pabrėžė, kad bus siekiama vertinti individualius mokyklų akademinius rezultatus, fiksuoti bendro lygio dinamiką ir pažangą. Mokytojai atkreipė dėmesį, kaip svarbu tai vertinant
atsižvelgti ir į socialinę rajono, kuriame įsikūrusi mokykla, aplinką.
Daugelis mokytojų atkreipė dėmesį į motyvacijos mechanizmą
– būtinybę geriausiems mokytojams dalytis patirtimi su kitais mokytojais, kad šie pasitemptų ir turėtų sektinų pavyzdžių. Taip pat siūlyta
prisiminti švietimo mainų programas, dalytis patirtimi tarp mokyklų,
kad silpnesnės mokyklos turėtų galimybę stiprėti, pasinaudodamos
geriausių mokyklų patirtimi.
Susitikime meras pasidžiaugė, kad duotas pažadas progimnazijų vadovams ištesėtas – praėjusiame miesto tarybos posėdyje buvo
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Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

Iš esmės keisis mokytojų
darbo sąlygos

Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus inf.
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Živilė Pinskuvienė:

Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė, Barbora Gaudutė

„Džiaugiuosi moteriška komanda ir jos solidarumu“

Širvintose atidengiama I. Šeiniaus atminimą įamžinanti skulptūra

„Aš dar kartą grįžtu“, – rudenišką spalio 6-osios pavakarę Širvintose, Igno Šeiniaus alėjoje, gausiai besibūriuojantiems širvintiškiams, miesto svečiams ištarė šio krašto šviesuolis, rašytojas, diplomatas Ignas Šeinius, po tėviškės dangumi sugrįžęs gražia skulptoriaus Henriko Orakausko sukurta, iš bronzos lieta susimąsčiusio
žmogaus, laikančio atvirą narvelį, figūra.
Svajonė virto realybe
Kaip pabrėžė rajono merė Živilė Pinskuvienė, mintis Širvintose įamžinti I. Šeiniaus atminimą gimė ilgametei rajono lietuvių kalbos mokytojai
Danutei Miliukienei. Iniciatyva lyg sėkla, radusi pritarimą rajono savivaldybėje, vis labiau augo, artėdama link realybės. Buvo sukurta iniciatyvinė
grupė Igno Šeiniaus paminklui pastatyti. Grupei vadovavo svarbiausia
šios idėjos puoselėtoja – mokytoja D. Miliukienė. Paskelbus būsimos
skulptūros konkursą, buvo pasirinktas H. Orakausko sumanymas. Jo
sukurta skulptūra vaizduoja žmogų, grįžusį į gimtinę. Rankoje jis laiko
paukštę – lyg Lietuvos sielą, jo laukiančią grįžtant. Kita ant peties tupinti
paukštė – lyg žinia, siunčiama iš Švedijos, ir narvelis – tartum likimas, laikomas rankose... Eidamas Igno Šeiniaus alėja, kiekvienas galės perskaityti
grindinyje atgulusiose akmens plokštėse iškaltas rašytojo kūrybos citatas
apie žmogaus sielą, meną, gimtąją kalbą.
Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Ministro Pirmininko patarėjas Faustas Latėnas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
ambasadorius ypatingiems pavedimams, buvęs Lietuvos ambasadorius
Švedijoje Eitvydas Bajarūnas, kultūros viceministras Arnas Neverauskas,
nepaprastoji ir įgaliotoji Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Khatuna Slukvadzė. Atidengtą paminklą pašventino ir susirinkusiuosius maldai pakvietė
dekanas, kunigas Leonas Klimas.
„Džiaugiuosi šiuo iškilmingu momentu ir dėkoju žmonėms, kurie
svajonę pavertė idėja, ja užkrėtė visą bendruomenę, ir tuo, kad mums
visiems pavyko tai paversti realybe. Regėdami Širvintas, regėdami Lietuvą, sugrįžkime dar ir dar kartą čia, po tėviškės dangum“, – atidengiant
skulptūrą kalbėjo Ž. Pinskuvienė ir dėkojo visiems, palaikiusiems ir parėmusiems paminklo idėją. Merė įteikė padėkas skulptoriui H. Orakauskui,
iniciatyvinės grupės pirmininkei D. Miliukienei ir paminklo pastatymo
darbus parėmusiam, akmens žaliavą dovanojusiam verslininkui Augenijui Baravykui.
Po iškilmingos ceremonijos visi susirinkusieji buvo pakviesti apžiūrėti
Širvintų viešosios bibliotekos parengtą spaudinių parodą „Ignas Šeinius:
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tarp Lietuvos ir Švedijos“ ir pasiklausyti I. Šeiniaus kūrybos motyvais sukurtos meninės-literatūrinės kompozicijos „Žmogus tik meilėje gali laimingai
gyventi“, kurią atliko literatas Juozas Žitkauskas, aktoriai ir muzikantai.
Savivaldybei – „Auksinė krivūlė“
Širvintiškiams ir svečiams dovanotos gražios akimirkos įamžinant rašytojo I. Šeiniaus atminimą – nuosekli tąsa darbų kuriant jaukią ir saugią
gyventojams aplinką. Iškilmėse dalyvavusi Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė širvintiškiams priminė, kad paskutinę
rugsėjo dieną Širvintų rajono savivaldybei buvo įteiktas garbingas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas „Už šviesų ir saugų miestą“, kuris atidengus
gražų paminklą tapo dar šviesesnis.
„Šiais metais savivaldybė įgyvendino miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo projektą, kurio metu Širvintose seni šviestuvai buvo
pakeisti moderniais, elektros energiją taupančiais LED šviestuvais. Buvo
skaičiuojama, kad investicijos į šį projektą turėtų atsipirkti per penkerius
metus, bet jau dabar matome, kad sutaupoma tikrai daug. Galima numatyti, kad projektas savivaldybei atsipirks per trejus metus. Gatvių apšvietimo sutvarkymo darbus jau numatome ir kaimiškose rajono vietovėse. Tai
vienas iš prioritetų, siekiant užtikrinti saugesnę žmonių aplinką“, – sako
rajono merė Ž. Pinskuvienė.
Keičiasi rajono rūbas
„Artimiausiu metu ir kaimiškose Širvintų rajono vietovėse bus įrengtas naujas, modernus gatvių apšvietimas, – artimiausiais planais pasidžiaugia rajono merė Ž. Pinskuvienė. – Kartu bus tvarkoma ir kita gyvenviečių infrastruktūra: įrengiamos vaikų žaidimų, universalios sporto
aikštelės ir kt. Sėkmingai tvarkomos Širvintų miesto ir rajono viešosios
erdvės. Vilniaus regiono plėtros taryboje jau patvirtintas Širvintų miesto
kraštovaizdžio sutvarkymo projektas. Bus kompleksiškai sutvarkyta teritorija prie Širvintų miesto tvenkinio, pastatytas pėsčiųjų tiltas per tvenkinį
į Širvintų paplūdimį, įrengta nauja centrinė aikštė su aiškiomis reprezentacine ir poilsio zonomis, tvarkomos ar numatomos tvarkyti miesto gatvės,
įrengiami dviračių takai, atnaujinami pastatai. Miesto vaizdas pasikeis ir
įrengus pusiau požemines atliekų surinkimo aikšteles.
Žalia šviesa sportui
Rugpjūčio 23 d. savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė pasirašė projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste
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įkūrimas“ rangos ir projektavimo darbų sutartį. Viešojo pirkimo būdu atrinktas rangovas pagal sutartį per keturis mėnesius įpareigotas parengti
techninį darbų projektą, o po poros metų Širvintos jau tikisi turėti modernų sporto centrą su universalia sporto ir treniruoklių sale, baseinu, vaikų
baseinėliu, pirčių zona ir kt. „Idėja statyti naują sporto kompleksą buvo
puoselėjama pirmiausia dėl Širvintų rajono vaikų, šeimų, senjorų, kurie
daugelį metų lankosi pasibaisėtinos būklės baseine. Netenkina ir prasta
sporto salių, kuriose treniruojasi Širvintas garsinantys žolės riedulininkai,
tenisininkai, futbolininkai ir kitų sporto šakų atstovai, situacija. Šis objektas kartu su statomu Lauryno Stuokos-Gucevičiaus stadionu sudarys puikias sąlygas Širvintų miestui tapti vienu sportiškiausių Lietuvos miestų,
– kalba rajono merė. – Esame sostinės, kurioje jaučiamas tinkamų sporto
bazių trūkumas, kaimynai. Tad modernus stadionas ir kompleksas leis
aktyviai sportuoti ir kokybiškai leisti laisvalaikį ne tik širvintiškiams, bet
ir atvers galimybes kviesti kaimynus, organizuoti rimtus sporto turnyrus,
varžybas tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu.“
Tad savivaldybės vadovė tikisi, kad netrukus širvintiškius ir svečius
pakvies į dar vienas iškilmes – bus įkasta kapsulė, ženklinanti sporto centro statybos pradžią.
Reformos rezultatas – sutaupytos lėšos
Nors nemažai šalies savivaldybių galvoja apie sveikatos apsaugos įstaigų reformą, bet nuo planų žengti link konkrečių žingsnių kol kas ryžosi
tik Širvintų rajono savivaldybė. „Praėjusių metų pabaigoje rajono taryba
priėmė sprendimą reorganizuoti Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant jį prie Širvintų ligoninės. Rengiant sprendimą
buvo sudaryta darbo grupė, analizuota abiejų įstaigų situacija. Tikimės,
kad, reorganizavus Širvintų rajono sveikatos priežiūros įstaigas, optimizavus sąnaudas personalo, materialinių išlaidų administravimui, klinikinės laboratorijos veiklą (nemažinant atlyginimų gydytojams, slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams), per metus bus sutaupoma daugiau nei
po 90 tūkst. eurų. Sutaupytos lėšos leis išlaikyti šiuo metu dviejų įstaigų
teikiamas paslaugas gyventojams ir suteiks galimybių didinti gydytojų,
slaugytojų, slaugytojų padėjėjų darbo užmokestį, gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, srautų reguliavimą. Procesas dar
tik prasidėjo. Per tą laiką pasikeitė abiejų įstaigų vadovai. Matome gerų
permainų plečiant paslaugų spektrą. Ligoninė perkėlė Vidaus ligų skyrių,
kurio patalpos buvo apleistos, neremontuotos nuo neatmenamų laikų,
į naujas, suremontuotas. Pokyčiai matomi, tačiau dar reikia nemažai pastangų ir darbo, kad pasiektume tikslą. O tikslas labai aiškus – išlaikyti abi
įstaigas, gerinti jų veiklą ir paslaugų kokybę, ko labiausiai reikia rajono gyventojams“, – nesenos reformos lūkesčiais ir pasiektais rezultatais dalijasi
merė.
Tiesa, ši reforma, kaip ir savivaldybės administracijos reforma, rajone
vertinama nevienareikšmiškai. Neretai nepasitenkinimas naujais sprendimais išliejamas ir šalies viešojoje erdvėje. „Būti po padidinamuoju stiklu tampa įprasta, – sako merė. – Gal todėl, kad nuo pat pirmųjų darbo
dienų nesnaudžiame – ėmėmės darbų ir reikalingų permainų daugelyje
sričių. Kad ir savivaldybės administracijos reorganizacija. Ji buvo būtina.
Reikėjo suderinti iki tol išblaškytas ir neretai dubliuotas specialistų funkcijas, veiksmingiau naudoti žmogiškuosius išteklius. Reorganizacijos metu
buvo sumažintas administracijos skyrių skaičius – iš 14 liko 11, nuo 125
iki 122 sumažintas savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių
skaičius. Reikia paminėti, kad iki šiol yra užimtos 108 pareigybės, ir toks
darbuotojų skaičius, mūsų nuomone, yra pakankamas. Visoje Lietuvoje
garsiai kalbama, kad valdininkų, išlaikomų iš mokesčių mokėtojų pinigų,
skaičių reikia mažinti, o mes to pasiekėme iš tikrųjų. Dėl to sutaupome
lėšų, savivaldybės darbuotojai tiksliai žino, už ką yra atsakingi. Nebeliko
tuščių „kavagerio“ etatų.“

miško, niekam nežinomo, pravažiuojamo rajono taptų atviru galimybių
kraštu. Džiaugiuosi tuo, ką nuveikėme per šiuos metus. Džiaugiuosi, kad
mūsų rajone daugėja gyventojų, jaunų šeimų, kad atgyja verslas, kad
vis daugiau žmonių savo gyvenimą sieja su šiuo kraštu. Galbūt tai ir yra
moterų prerogatyva – ne tik kūrenti šeimos židinį, bet ir kurti jaukų, šiltą,
gražų miestą.“

Širvintų rajono merė Ž. Pinskuvienė (viduryje) kartu su svečiais –
(iš kairės) Ministro Pirmininko patarėju F. Latėnu, kultūros viceministru
A. Neverausku, Gruzijos ambasadore Lietuvoje K. Slukvadze ir Užsienio
reikalų ministerijos ambasadoriumi ypatingiems pavedimams E. Bajarūnu

Scena iš I. Šeiniaus kūrybos motyvais sukurtos meninės-literatūrinės
kompozicijos „Žmogus tik meilėje gali laimingai gyventi“
Septintajame dešimtmetyje miestą papuošė 40 ha Širvintos upės
tvenkinys. Prie jo 1981 m. pastatyta skulptoriaus Vilimo Ketvirčio skulptūra
„Širvinta“, kuri lyg grakšti iš upės juostos kylanti mergina pasitinka svečius

Širvintiškių išskirtinumas
Širvintų rajono savivaldybė – vienintelė šalyje, kuriai vadovauja vien
moterys. „Džiaugiuosi moteriška komanda ir jos solidarumu, – nusišypso
rajono merė Ž. Pinskuvienė. – Beje, ir administracijos skyrių vedėjos vien
moterys. Iššūkiai – kasdienybė, tačiau juos įveikiame, turėdamos konkrečią programą ir tikslus. Siekiame, kad Širvintos pagaliau pakiltų ir iš kaiSavivaldybių žinios 2016 10 15
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Vietos savivaldos diena
Pasitiko su muzika ir keksiukais,
papuoštais savivaldybės herbu
Vytautė Čėsnaitė

Vietos savivaldos diena Tauragės rajono savivaldybėje paminėta neįprastai ir išradingai. Į darbą atskubančius specialistus, vos atvėrusius pastato duris, pasitiko linksmos ansamblio „Gentelman‘s band“ melodijos ir
savivaldybės vadovai: meras Sigitas Mičiulis, mero pavaduotoja Aušrinė
Norkienė, administracijos direktorius Modestas Petraitis, administracijos
direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas, mero patarėjas Dovydas
Kaminskas. Jie rožės žiedu pasveikino kiekvieną darbuotoją šios dienos
proga.
Savivaldybės administracijos, seniūnijų darbuotojai šventės proga
taip pat buvo pakviesti į savivaldybę, kur vadovai, dėkodami už nelengvą, bet prasmingą darbą, visiems linkėjo ir ateityje dirbti nuoširdžiai ir
atsakingai, kad kiekvienas Tauragės rajono gyventojas jaustųsi gerbiamas, suprastas ir saugus.
Meras įteikė padėkas savivaldybės darbuotojams, kurie savivaldoje
dirbo 35, 30, 25, 20, 15 ir 10 metų. Įteikus padėkas susirinkusieji buvo pakviesti pasivaišinti kava ir keksiukais, simboliškai papuoštais savivaldybės
herbu.

paminėta išradingai
Rajonas jaunimo akimis
Ernesta Strakšytė

Minint Vietos savivaldos dieną Klaipėdos rajono savivaldybėje lankėsi mokiniai, vyko diskusija „Klaipėdos rajonas jaunimo akimis“. Joje
dalyvavo rajono meras Vaclovas Dačkauskas, administracijos direktorius
Sigitas Karbauskas, direktoriaus pavaduotoja Ligita Liutikienė, Švietimo
skyriaus vedėjas Algirdas Petravičius, savivaldybės Jaunimo reikalų taryba ir jaunimo atstovai. Diskusijoje kalbėta apie rajono jaunimui kylančias
problemas ir jų sprendimo būdus, apie jaunimo įsitraukimą į savivaldos
veiklą ir Klaipėdos rajono ateities viziją. Gargždų atviras jaunimo centras
pristatė filmuką apie vasarą vykusius centro mokymus jaunimui. Po mero
sveikinimo aptarti Jaunimo reikalų departamento duomenys apie rajono
jaunimo situaciją. Klaipėdos rajonas išsiskiria iš kitų savivaldybių nemokamų viešųjų erdvių, tinkamų jaunimo veiklai, ir atvirų jaunimo erdvių, veikiančių jaunimo organizacijų bei neformalių grupių gausa. Pasidžiaugta,
kad rajonas pirmauja ir savanorių skaičiumi. Vadovai negailėjo patarimų,
supažindino su artimiausiais planais: daugiafunkcio centro statyba, dviračių takų tiesimu ir kt. Jaunimui priminta, kad savivaldybė – visiems atvira,
todėl jaunimas su visais pasiūlymais ir problemomis visuomet gali kreiptis
į darbuotojus ir kartu ieškoti bendrų sprendimų, galimybių.
Savivaldybės tarybos nariai, administracijos darbuotojai paminėti
Vietos savivaldos dienos pakviesti į atgimusį „Minijos“ kino teatrą. Prisiminti pastarųjų metų savivaldybės laimėjimai, pasveikintas rajono meras
Vaclovas Dačkauskas už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos
plėtrai šiemet pelnęs „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimą. Nemažai
administracijos darbuotojų už gerai ir atsakingai atliekamą darbą apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės padėkos raštais.
Socialinei darbuotojai Zitai Butkevičienei įteikta socialinės apsaugos
ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės padėka „Už gerą darbą
bendruomenei“.

Ką veikiame, kokia mūsų misija?
Rūta Lazauskienė
Lazdijų rajono savivaldybėje spalio 10 d. rytą visus ateinančius į savivaldybės pastatą pasitiko graži rudeniška instaliacija ir maloni muzika. Po
pietų savivaldybės darbuotojai rinkosi į posėdžių salę, kur rajono meras
18
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dybės reitingai ir auga vietos vertinimo lentelėse. Bet labiau nei šie
pokyčiai mane džiugina Jūsų parodoma iniciatyva, ne „valdiškas“ komandinis darbas, bendradarbiavimas organizacijos viduje, socializacijos ir bendro laisvalaikio iniciatyvos. Džiaugiuosi, kad mūsų darnus
kolektyvas sugeba susidoroti su pačiomis kebliausiomis situacijomis.
Ačiū Jums visiems už tai! Būkite sveiki!“
Mero padėkos raštais už ilgametį, nepriekaištingą darbą valstybės
tarnyboje apdovanota jau 30 metų dirbanti tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė Edmunda Albina Balsytė, 25-erius – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Jakutienė. Pagerbti tie, kurie
savivaldai atidavė 20 ir 10 metų.
Kad šventė išties būtų šventiška, pasirūpino Jonavos kultūros
centras.
Artūras Margelis, sveikindamas darbuotojus Vietos savivaldos dienos proga, linkėjo matyti perspektyvą ir žmones. Pasak mero, iš savivaldybėje dirbančių žmonių turi sklisti energija, kuri keistų kraštą, visuomenę, požiūrį.
Pasak A. Margelio, Vietos savivaldos dienos minėjimas – proga susirinkti,
prisiminti, kas mes esame, ką veikiame, kokia mūsų misija. Meras linkėjo laimės, o žodyje laimė telpa daug svarbių dalykų. Pasveikinti naujai
pradėję dirbti savivaldybės darbuotojai. Savivaldybės darbuotojų šokių
grupės, specialiai susibūrusios akcijai„Visa Lietuva šoka“, kuri vyko rugsėjo
16 d., nariams buvo įteiktos Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus
Sauliaus Liausos padėkos už bendradarbiavimą. Netradicinę Vietos savivaldos dienos minėjimo dalį paruošė Lazdijų krašto muziejaus ir Lazdijų
turizmo informacijos centro darbuotojai. Susirinkusieji žiūrėjo mėgėjišką
filmą apie savivaldybės skyrių darbą ir dalyvavo protų mūšyje, kur galėjo
pasitikrinti žinias apie savivaldą, rajono savivaldybę, istoriją. Pabaigoje visi
vaišinosi perlinių kruopų koše.

Jonavos savivaldybininkams –
sveikinimas iš Briuselio
Kristina Lukoševičiūtė

Administracijos direktorius V. Majauskas ir mero pavaduotojas
E. Sabutis (dešinėje) apdovanojo 30 metų dirbančią tarybos
sekretoriato vyriausiąją specialistę E. A. Balsytę
Jonavos rajono savivaldybės darbuotojus sveikino mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, administracijos direktorius Valdas Majauskas,
Seimo narys Rimantas Sinkevičius. Kolegoms savivaldybininkams
sveikinimą atsiuntė rajono meras Mindaugas Sinkevičius: „Šiais metais
dėl darbinių įsipareigojimų Briuselyje negalėsiu būti kartu ir pasveikinti Jūsų gyvai, tačiau mintimis esu Jonavoje ir noriu Jums perduoti
bent kelis padėkos žodžius elektroniniu būdu. Dėkoju visiems, kurie,
kaip ir kasmet, nuoširdžiai dirba dėl Jonavos ir jonaviečiams. Ne visada šis darbas matomas plika akimi, ne visada jis tinkamai įvertinamas.
Džiaugiuosi, kad mūsų darbas ir daroma pažanga yra matoma įvairių
savivaldybių darbą vertinančių institucijų. Kyla įvairiausi mūsų savival-

Baltos rožės ir mokiniai
vadovų pozicijose
Dovilė Balčiūnaitė

Neeilinė diena Alytaus savivaldybėje – į darbą atvykstančius darbuotojus pasitiko baltos rožės. Vėliau jų laukė renginys Alytaus miesto teatre,
kur psichologas Zenonas Streikus skaitė motyvacinį pranešimą ir profesinės dienos proga sveikino mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius ir
administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. Renginio metu pagerbti geriausi savivaldybės darbuotojai.
Savivaldos dienos proga vadovų pozicijas kelioms valandoms perėmė miesto mokiniai. Jie domėjosi vadovų veikla, miesto valdymo klausimais ir kasdienybėje iškylančiais iššūkiais, Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitete aptarė patirtus įspūdžius.
„Niekada neturėjau tokios patirties pamatyti savivaldybės darbą iš
arti. Šiandien pavaduodama vicemerę Valę Gibienę supratau, kad čia dirbančiam žmogui reikia aprėpti labai daug sričių ir jos visos yra įdomios.
Išties manau: kad visa tai suspėtum padaryti, reikia daug darbo patirties,
kompetencijos, įgūdžių“, – kalbėjo mero pavaduotojos poziciją užėmusi
Justina Puvačiauskaitė.
Pasak su mero pavaduotojo T. Tamulevičiaus darbu artimiau susipažinusios Mildos Sakavičiūtės, tam, kad kurtum gražesnį miestą, reikia daug
idėjų ir noro jas įgyvendinti.
„Yra toks požiūris, kad savivaldybėje niekas nieko neveikia. Šiandien
įsitikinau, kad ši nuomonė yra visiškai klaidinga. Nustebino viskas – darbas tiek komitetuose, tiek individualiai. Čia veiklos labai daug – tik spėk
suktis“, – kalbėjo administracijos direktoriaus pavaduotojos Silvijos Peštenienės poziciją perėmusi Brigita Reklaitytė.

Pažintis su Biržų kraštu
Danutė Pociuvienė
Panevėžio rajono savivaldybėje gyva tradicija Vietos savivaldos dieną
paminėti lankantis kitose šalies savivaldybėse, susipažinti su jų įgyvendinamais projektais, įvairia veikla. Šįkart aplankytas kaimynas Biržų rajonas.
Nukelta į 20 p.
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