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Lietuva nuo A iki Z
Mažeikiai –

rajonas, veržliai einantis į ateitį

Įtemptas lankas su žaibo strėle Mažeikių rajono herbe – veržliai besivystančios miesto pramonės simbolis. Tai taikliausias apibūdinimas turtinga
istorija ir šių dienų pažanga alsuojančiam regionui. Šiaurės vakarų Lietuvoje išsidėstęs Mažeikių kraštas – tai žemės, kur susieina Lietuva su Latvija.
Čia į Ventą suteka Virvytė, Varduva, Dabikinė ir Vadakstis. Tų penkių upių
pakrantėse gyventa kuršių, žiemgalių ir žemaičių. Čia likę jų kapinynai, senosios prekyvietės ir piliakalniai.
Kraštas VIII–XI a. sėkmingai atlaikė vikingų veržimąsi, ilgai kariavo su
Livonijos ir Vokiečių ordinais, ne visada taikingai sutarė ir su kaimynų lietuvių ar slavų gentimis. Mažeikių kraštas Lietuvai padovanojo ištisą generolų
plejadą: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės generolą adjutantą Benediktą
Adomavičių, Lietuvos kariuomenės generolą Povilą Plechavičių, Lietuvos
divizijos generolą Edvardą Adamkevičių ir daugelį kitų.
Mažeikių vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1335
m. Livonijos ordino kronikininkas aprašė ordino žygį, kurio metu nusiaubta
ir kunigaikščio Mažeikos žemė. Pradžią miesto augimui davė 1869-aisiais
pradėti geležinkelio Vilnius–Liepoja tiesimo darbai.
Regionas skaudžiai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą, bet jam pasibaigus buvo atstatytos prieš karą veikusios įmonės: linų fabrikas, alaus
darykla, įkuriami avalynės, baldų fabrikai, sviesto gamykla, duonos kombinatas. 1959-aisiais įsteigta Elektrotechnikos gamykla, gaminusi variklius
skalbimo mašinoms, po dešimtmečio – Kompresorių gamykla, gaminusi
kompresorius šaldytuvams. 1980 m. atidaryta Naftos perdirbimo gamykla.
Mažeikiai tapo didžiausiu pramoniniu miestu Žemaitijoje. Atkūrus Nepriklausomybę prarastos Rusijos rinkos, ne visada sėkminga privatizacija
lėmė daugelio Mažeikių įmonių visišką arba dalinį žlugimą, kilo vienas didžiausių nedarbas šalyje. Tačiau gyvenimas eina į priekį, veiklūs ir darbštūs
mažeikiškiai buvusių gamyklų cechuose kuria naujas įmones.
Mažeikių rajono savivaldybė yra suskirstyta į devynias seniūnijas. Yra trys
miestai, penki miesteliai, 196 kaimai. Įsteigtos 52 seniūnaitijos. 2016 m. pradžioje Mažeikių rajone gyveno beveik 55 tūkst. gyventojų.
Mažeikių rajono savivaldybės vizija „Mažeikiai – rajonas, kuriame norisi
gyventi“ buvo suformuluota prieš kelerius metus. Ji išliko pagrindiniu rajono
savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014–2020 m. uždaviniu.
Apie nuveiktus darbus ir ateities planus mintimis dalijasi Mažeikių rajono vadovai.
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Rajono meras Antanas Tenys
Kažkada Mažeikiai buvo išskirtiniai tuo, kad netoli jų veikė viena
stambiausių respublikoje įmonių – Naftos perdirbimo gamykla, buvome vadinami naftininkų miestu. Gamykla išliko, tiesa, joje labai sumažėjo darbuotojų skaičius, tačiau ji tebėra svarbi formuojant savivaldybės biudžetą. Įmonė šiek tiek paremia savivaldybės organizuojamus
renginius. Daug metų mūsų biudžetas buvo gerokai sumažintas, palyginti su tuo, ką pagal galiojusias metodikas gaudavo kitos savivaldybės, – buvome donorai, atiduodantys nemažą dalį gyventojų pajamų
mokesčio. Ne tik negalėjome finansuoti būtiniausių išlaidų, bet kasmet didėjo ir kreditorinis įsiskolinimas. Atrodė, visai nedaug trūksta,
kad atsidurtume ties bankroto riba. Pavykus įrodyti, kad buvome nepagrįstai skriaudžiami, padėtis kasmet gerėja – vis daugiau lėšų galime skirti infrastruktūrai gerinti, investicijoms pritraukti. 2015 metais,
siekdamas tiesiogiai renkamo mero posto, nežadėjau rinkėjams aukso
kalnų, bet patikinau, kad kartu su savivaldybės taryba įgyvendinsime
tai, ką įsipareigojame nuveikti. Tikėjau, kad Mažeikiai gali tapti išskirtiniai tuo, kad čia vykdomi rinkimų pažadai ir nepamirštami laimėjus
rinkimus. Sudarėme ir savivaldybės tarybai pateikėme daugumos veiklos programą 2015–2019 m.
Baigiantis antriesiems porinkiminiams metams galiu drąsiai teigti,
kad numatytos priemonės vykdomos, ir tai mato visi mažeikiškiai. Pastatėme 40 vietų globos namus Plinkšių kaime. Sėkmingai baigėme
viešosios bibliotekos, muziejaus, kultūros centro pastatų atnaujinimą,
sutvarkėme aplinką. Rekonstravome keturias gatves, dviejų kapitalinio remonto darbus baigsime iki metų pabaigos, sutvarkėme nemažus plotus apie atnaujintus namus.


Sėkmingai statomas pėsčiųjų tiltas per geležinkelį. Greitu laiku prasidės ir automobilių
viaduko per geležinkelį statyba. Eismo saugumui skiriame ypatingą dėmesį – rengiamos
žiedinės sankryžos, įgyvendinsime darnaus
judumo programos priemones. Iki kadencijos
pabaigos planuojame įvykdyti du svarbius, ilgai lauktus projektus: kapitaliai suremontuoti
gatves su asfalto danga ir sutvarkyti Mažeikių
miesto gatvių apšvietimą.
Nepamiršome ir kitų miestų, miestelių bei
kaimų – ten irgi tvarkomos viešosios erdvės,
įrengiami šaligatviai, poilsio zonos. Gyventojų pageidavimu kapinėse įrengėme
kolumbariumą. Daug lėšų tenka skirti vandentvarkos ir nuotekų projektams miestuose
ir kaimuose. Jau išpirkome iš privatininkų ir
perdavėme savivaldybės vandens tiekimo
įmonei nemažai vandentiekio tinklų.
Pradėtas sporto ir pramogų centro rangos
darbų pirkimas – tai bus dar vienas ilgai lauktas objektas, leisiantis gyventojams ir miesto
svečiams stebėti sporto, kultūros renginius,
leisti laisvalaikį šiuolaikiniame pramogų
centre. Miestą juosia graži Ventos upė – rengiamas šio slėnio sutvarkymo projektas. Bus
įrengtas paplūdimys, pėsčiųjų ir dviratininkų
takai, pagražės viešosios erdvės. Visi mūsų
darbai skirti tam, kad Mažeikių rajone būtų
gera ir čia gyvenantiems, ir į mūsų kraštą pasisvečiuoti atvykstantiems žmonėms. Mūsų
strateginis tikslas – „Mažeikiai – rajonas, kuriame norisi gyventi“.

Mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė
Nuo 2015 metų man patikėtos mero pavaduotojos pareigos. Kuruojamos sritys ir
funkcijos – švietimas, kultūra, sportas, rajono
įvaizdžio formavimas. Savivaldybei atstovauju Telšių regioninės plėtros taryboje. Kadangi
mūsų savivaldybės projektai sudaro didelę
dalį apskrityje vykdomų projektų tiek skaičiumi, tiek asignavimų apimtimi, tenka gilintis į
visų apskrities savivaldybių teikiamus projektus.
Mažėjant rajone mokinių skaičiui, savivaldybės taryba patvirtino rajono švietimo
įstaigų tinklo pertvarkos planą 2016–2019
m. Išsikėlėme uždavinius, kaip mažiausiomis
sąnaudomis užtikrinti gerą ugdymą, mokinių pavėžėjimą iki artimiausios mokyklos.
Stengėmės išlaikyti mokyklas kaimiškose
vietovėse. Sukomplektavome 308 klasių
komplektus bendrojo lavinimo mokyklose,
13 priešmokyklinio ugdymo grupių, 14 klasių


komplektų „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje.
Išlaikėme septynias neformaliojo ugdymo
mokyklas. Rajone yra puikių pedagogų, kurių dėka gabūs moksleiviai dalyvavo įvairiose
olimpiadose, pasiekė aukštų įvertinimų. Gabijos gimnazijos mokinys Evaldas Ribinskas
dalyvavo Šveicarijoje vykusioje 47-oje tarptautinėje fizikos olimpiadoje ir laimėjo aukso
medalį. Mažeikiškiai abiturientai puikiai laikė
valstybinius brandos egzaminus – net 29
moksleivių žinios buvo įvertintos šimtu balų.
Meno kolektyvai dalyvavo moksleivių dainų
šventėje „Tu mums viena“, kurioje mūsų rajonui atstovavo net 544 delegatai.
Atnaujintas savivaldybės kultūros centras.
Septyni kultūros centrai ir 24 viešosios bibliotekos filialai veikia seniūnijose. Kultūros
įstaigos yra subūrusios 130 meno kolektyvų,
jungiančių beveik 1500 dalyvių. Mažeikiuose
vyko miesto šventė„Miestas upės vingyje“, V tarptautinė kalvystės meno ir amatų šventė, X
tarptautinis meno festivalis „Mažeikiai 2016“,
Aviacijos šventė. Lietuvos dailės akademija
atidarė nuolatinę XIX a. dvarų kultūros ekspoziciją Renavo dvaro sodybos rūmuose. Ten
organizuojami įvairūs renginiai, koncertai,
parodos, seminarai. Gražia tradicija tampa
Renavo parke rengiama šeimų šventė „Renavo žibuoklė“.
2015 m. pradžioje Mažeikių rajone buvo
480 kultūros paveldo objektų. Jiems tvarkyti iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto
buvo skirta daugiau nei 50 tūkst. eurų.
Mažeikių rajone įregistruoti 36 sporto klubai. Populiariausios sporto šakos – krepšinis,
futbolas, stalo tenisas, smiginis, automobilių
sportas, ledo ritulys, jėgos trikovė. Juodpelkio parke įrengta dirbtinės dangos futbolo
aikštė su 1400 sėdimų vietų tribūnose. Rajone įkurta Rajono įvaizdžio kūrimo komisija.
Jau parengta bendradarbiavimo sutartis su
Klaipėdos universitetu. Sutelkta bendruomenė bendram projektui puošti miesto erdves.
Daug prisideda ir nevyriausybinės organizacijos, kurių yra daugiau nei 30.

Mero pavaduotoja Irena Macijauskienė
Savivaldoje dirbu beveik trisdešimt metų.
2015 metais buvau paskirta mero pavaduotoja. Sveikatos priežiūra ir apsauga, socialinė
sritis – pagrindinės mano veiklos kryptys.
Daug metų vadovavau savivaldybės tarybos Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų
komitetui ir šiuo metu esu šio komiteto narė.

Sveikatos rėmimo specialiojoje programoje
paskirstėme daugiau kaip 300 tūkst. eurų.
Ypač daug dėmesio skiriame ir ateityje skirsime vaikų ir jaunimo sveikatai išsaugoti ir stiprinti, alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai; sveikatos
priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybei,
gyventojų sveikatos priežiūrai. Struktūriškai
sutvarkytas kvalifikuotus gydytojus turintis
pirminių sveikatos priežiūros centrų tinklas.
Mažeikių miesto ligoninė – viena geriausiai
modernizuotų ir aprūpintų medicinos įranga
šalyje.
Šiemet reorganizuoti Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namai – įkurtas
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras
ir Plinkšių globos namai. Mažeikių socialinių
paslaugų tarnyboje veikia Moterų krizių centras. Esu šiemet įsteigtos Mažeikių miesto
vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė.
Pagrindinis grupės tikslas – įgyvendinti mūsų
miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros
strategiją iki 2020 metų. Tikiuosi, kad ją įgyvendinus Mažeikiuose bus sukurta daugiau
darbo vietų, padidės gyventojų, ypač jaunimo, užimtumas. Inicijavau, kad Mažeikių
rajono savivaldybės kapinėse būtų pastatyti
kapinių priežiūros stovai su būtiniausiais įrankiais. Toks sumanymas palengvina artimųjų,
kapavietes prižiūrinčiųjų rūpesčius. Rūpinausi
ES lėšomis finansuojamais projektais, kuriuos
įgyvendinant sutvarkyta nemažai Mažeikių
miesto viešųjų erdvių, modernizuoti Mažeikių kultūros centro, muziejaus, viešosios bibliotekos pastatai.
Man svarbus ryšys su žmogumi. Vadovaujuosi nuostata „Geriau mažiau, bet užtikrintai“.

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius
Savivaldoje nesu naujokas – dirbau meru,
mero pavaduotoju, jau nebe pirmą kadenciją
vadovauju savivaldybės administracijai. Suvokiu, koks svarbus glaudus ryšys tarp mero,
savivaldybės tarybos ir administracijos. Tik
savitarpio supratimas, pasitikėjimas padeda
išspręsti problemas, kurių savivaldoje apstu.
Manau, kad mūsų savivaldybės išskirtinumas – komandinis darbas, kai dirbame per
daug nesidalydami darbais, o siekdami rezultato. Pasiekimai ir klaidos – visų bendras reikalas. Galiu drąsiai teigti, kad pastarieji metai
yra maloniausi ir darbingiausi.
Nenoriu girtis pasiekimais, bet džiugu, kad
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sparčiai mažėja kreditorinis įsiskolinimas,
gerėja savivaldybės kontroliuojamų įmonių
finansiniai rezultatai, įgyvendinome ir dar
įgyvendinsime daug projektų, finansuojamų
ES lėšomis.
Esame paėmę nemažai paskolų, bet tikime, kad elgėmės teisingai, nes investicijos
į infrastruktūrą, sutvarkyti miestai ir kaimų
gyvenvietės, kultūros, sporto objektai ateityje turės teigiamą įtaką pritraukiant investuotojus, kuriant naujas darbo vietas. Geriau surenkant biudžeto pajamas atsiranda
galimybių paskolas palaipsniui grąžinti, o
sutvarkytos gatvės, įrengti parkai, atnaujinti pastatai išliks ilgam. Daug lėšų skiriame
moksleivių pavėžėjimui.
Nors savivaldybės biudžeto pajamų surinkimas gerėja, lėšas naudojame labai taupiai,
apgalvotai, racionaliai – tik būtiniausioms
reikmėms.
Tikime, kad pavyks pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos
vaikams, nors valstybės mastu ji pradėta
spręsti gal kiek ir skubotai. Nėra tokių problemų, kurių negalima būtų išspręsti kruopščiai,
atsakingai dirbant, savikritiškai žvelgiant į pasiekimus ir neišsigąstant iškilus sunkumams.
Mes, Mažeikių savivaldybės komanda, esame
optimistai, tikime, kad rajonas taps išskirtiniu
pačia geriausia prasme.
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Saulius Šiurys
2015 metų balandį pradėjau dirbti savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. Man ši veikla nėra nauja. Tokias
pačias pareigas ėjau ir 2011–2015 metų

socialinė parama. Daug dėmesio skiriu socialinio būsto statybai, priežiūrai ir remontui.
Šiais metais pradėjome įgyvendinti projektą
„Socialinio būsto fondo plėtra“, kurio bendra
sąmatinė vertė – 1,129 mln. eurų. Užbaigus
šiuos darbus rajono socialinio būsto fondas
bus papildytas dvidešimčia naujų vieno–
dviejų kambarių butų. Iš šios programos dar
planuojama įsigyti septyniolika butų miesto
daugiabučiuose namuose.
kadencijoje.
Kuruoju rajono ugdymo įstaigas. Esu Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planui 2016–2019 metams rengti suburtos darbo
grupės narys. Nuolat dalyvauju susitikimuose
su vietos ir kaimo pagrindinių mokyklų bendruomenėmis. Pavyko susitarti dėl mokyklų
tolimesnių perspektyvų, aptarti mokytojų įdarbinimo, perkvalifikavimo klausimus.
Taip pat vadovauju savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo komandai. Teikiant kompleksinę specialistų pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, nedalyvaujantiems
instituciniame ugdyme, pirmenybė skirta
kaimo vietovėse socialinės rizikos šeimose
augančių vaikų pavėžėjimui į ikimokyklinio
ugdymo įstaigas. Iš savivaldybės biudžeto šiai
paslaugai pirkti skirta 18 tūkst. eurų. Beveik
visose kaimo bendrojo ugdymo mokyklose
įsteigtos visos dienos arba trumpo buvimo
grupės, kuriose gali ugdytis vaikai iki mokymosi pradžios.
Esu Savivaldybės vaiko gerovės komisijos
pirmininkas ir nuolatos rūpinuosi ugdymo
įstaigų statybomis, remontu, avarijų likvidavimu.
Kita mano veiklos sritis – rajono gyventojų

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Eimantas Salatka
Savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas eina nuo 2015 metų balandžio, tačiau jo patirtis savivaldoje – daugiau kaip dešimt metų. Dirbo Laižuvos seniūno pavaduotoju, vėliau savivaldybės Žemės ūkio skyriaus
vyriausiuoju specialistu. Pasak jo, ankstesnėse
pareigose įgyta patirtis labai praverčia dirbant
administracijos direktoriaus pavaduotoju,
nes jis yra atsakingas už Aplinkos apsaugos,
asmens ir visuomenės sveikatos, Viešosios
tvarkos, Architektūros ir urbanistikos, Žemės
ūkio, Viešųjų pirkimų, Turto valdymo skyrių
veiklą. Jis rūpinasi kaimiškosiomis seniūnijomis, miestelių ir kaimų tvarkymo projektais.

Šventėje – folkloro kolektyvai ir tautinių kostiumų margumynas
Edita Venckuvienė
Spalio 15 d. Kirnaičių kaime, Joniškio rajone, surengtas tradicinis respublikinis folkloro kolektyvų ir kapelų festivalis ,,Subatos
vakarėly“. Nuklotame rudeniniais lapais
Kirnaičių kultūros centre pasirodė daugiau
nei dešimt kolektyvų iš Radviliškio, Joniškio,
Panevėžio rajonų. Juos kasmet į Joniškio rajoną sukviečia renginių organizatoriai šviesuoliai Gražina ir Gediminas Andrašiūnai.
Renginio metu joniškiečiai ir jų svečiai turėjo
progą ne tik pasiklausyti įvairių kolektyvų, bet
ir pasigėrėti jų kostiumais, reprezentuojančiais
įvairius Lietuvos regionus.
Sveikindamos festivalio dalyvius, Joniškio
rajono mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė,
savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Erika
Šivickaitė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais
į Kirnaičius suvažiuoja tautinio meno mylėtojai, puoselėtojai ir skleidėjai. „Džiaugiamės, kad
tradicinis folkloro ansamblių ir kapelų suvažia-
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vimas kaskart padovanoja šventę mums visiems, o koncertuojantys kolektyvai tampa Lietuvos ambasadoriais, pristatančiais lietuvių tautos etninį ir kultūros paveldą, jo savitumą, grožį“, – kalbėjo
mero pavaduotoja. Savivaldybės atstovės ypač dėkojo šventės organizatoriams G. ir G. Andrašiūnams už puoselėjamą etninę lietuvių kultūrą, kultūros veiklai buriamus žmones (nuotr.)
Be skambių dainų, šventės dalyviai šoko, vartėsi šiene, galando dalgius, nes šių metų festivalio
,,Subatos vakarėly“ tema – šienapjūtė.



Vitana Bručienė

Naujienos iš Alytaus rajono

Patirties sėmėsi panevėžiečiai
Klasės ar mokinio krepšelis – kas geriau? Apie tai diskutavo Alytaus rajono ir Panevėžio miesto švietimo įstaigų direktoriai, nes savivaldybėse taikoma skirtinga mokyklų finansavimo metodika. Alytaus
rajono savivaldybė yra viena iš penkių savivaldybių, kuriose išbandomas klasės krepšelis.
Alytaus rajone lankėsi 19 iš 26 Panevėžio švietimo įstaigų vadovų.
Juos pasveikino Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas (nuotr.).
Eksperimentinė mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, kai finansuojamas ne mokinys, bet ugdymo lėšos, apskaičiuojamos klasei, o kitos mokymo reikmės (švietimo pagalba, valdymas,
mokymo priemonės ir kt.) – mokiniui, Alytaus rajone pradėta taikyti
nuo 2016 m. sausio 1 d. Mero pavaduotojas A. Balčiūnas pasidžiaugė
Panevėžio švietimo įstaigų vadovų delegacijos vizitu ir jo tikslu – susipažinti su praktiškai išbandyta nauja mokyklų finansavimo metodika. Jis daug metų dirbo anglų kalbos mokytoju, todėl jam žinomos
problemos, su kuriomis susiduria pedagogai ir mokyklos. Pasak jo, nepaisant to, kad švietimas yra sudėtinga sistema, nepasitenkinimas kai
kuriais dalykais išreiškiamas ir protestais, tačiau svarbiausia yra vaikų
mokymas.
Alytaus rajono savivaldybės Finansų ir investicijų skyriaus vedėja
Gintarė Jociunskaitė ir vyriausioji specialistė Dovilė Kaveckaitė išsamiai pristatė eksperimentinę mokyklų finansavimo sistemą. Pasak jų,
mokykloms, kuriose mažesnis mokinių skaičius klasėje, klasės krepšelis yra naudingesnis. Jų nuomone, didelėms mokykloms, kokios
yra dažniausiai miestuose, tinkamesnė mokinio krepšelio metodika.
Taikant eksperimentinę mokyklų finansavimo sistemą, Alytaus rajone
problemų neišvengiama dėl rajono savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtinto bendrojo ugdymo mokyklų klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus neatitikimo klasių, grupių skaičiui, už kuriuos
gaunamas finansavimas pagal naująją metodiką. „Pavyzdžiui, 5–10
klasėse esant 32 mokinių skaičiui, gauname lėšų vienam klasės komplektui, jei 33 mokiniai – jau dviem, todėl labai turime reguliuoti klasių
komplektavimą“, – sakė G. Jociunskaitė. Be to, kai kurioms mokykloms
trūksta lėšų ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, tai yra vadovų,
pavaduotojų atlyginimams. Trūkstamas lėšas skiria savivaldybė iš jai
priklausančios mokymo lėšų dalies. „Todėl ministerijai siūlome valdymo išlaidoms vietoj 10 procentų lėšų ugdymo planui įgyvendinti skirti
20 procentų“, – sakė Finansų ir investicijų skyriaus vedėja.
Susitikime diskutuota ir apie praėjusiais mėnesiais pradėtos neformaliojo švietimo finansavimo tvarką, mokinių dalyvavimą kitų savivaldybių teritorijoje rengiamuose užsiėmimuose, pedagogų kvalifikacijos kėlimą ir atestacijas.
Vėliau panevėžiečiai lankėsi Butrimonių ir Pivašiūnų gimnazijose,
susipažino su Amatų centro veikla.


Vienos palankiausių sąlygų verslui
„Citadele“ banko inicijuotame tyrime „Verslo kliūčių žemėlapis“
savivaldybės įvertintos verslo atžvilgiu. Tyrimo metu savo nuomonę
apie verslo problemas pareiškė daugiau kaip 500 smulkių ir vidutinių
įmonių, 22 regioninės verslo asociacijos, visos 60 savivaldybių. Apibendrinant rezultatus remtasi ir statistiniais duomenimis apie šalies
ūkio subjektų veiklą.
Nors iš visų Lietuvos apskričių įmonės negatyviausiai vertina verslo aplinką Alytaus apskrityje, Alytaus rajonas užima 24 vietą tarp visų
60 šalies savivaldybių. Kitos apskrities savivaldybės įvertintos mažesniais balais: Varėna yra 31-oje, Alytaus miestas – 41-oje, Lazdijai – 42oje vietose. Druskininkų savivaldybė – 7 vietoje.
Alytaus rajono savivaldybė finansiškai remia smulkųjį ir vidutinį
verslą, veikia smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas, kurio pagrindinis uždavinys – skatinti rajono gyventojų verslumą ir įmonių
konkurencingumą. Taryba pasinaudojo jai suteikta teise ir 45 pagal
verslo liudijimą veikloms Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, ir
veikloms, vykdomoms visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus,
Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritorijas, nustatė simbolinį minimalų metinį vieno
euro fiksuotą pajamų mokesčio dydį. 31 veiklai nustatytas 60 eurų, aštuonioms veikloms – 90 eurų ir penkioms veikloms – 150 eurų metinis
fiksuotas pajamų mokesčio dydis.
Rajone skatinamas darbas su verslo liudijimais. Rajono taryba
nustatė 50 proc. lengvatą verslo liudijimams, išduodamiems bedarbiams, daugiavaikėms šeimoms, tėvams, vieniems auginantiems vaiką, neįgaliesiems, asmenims, turintiems tradicinio amatininko statusą,
moksleiviams ir studentams.
Per 2015 m. gyventojai įsigijo 880 verslo liudijimų (2014 m. – 789,
2013 m. – 651, 2012 m. – 597). Pernai išduoti 474 verslo liudijimai
asmenims, kuriems taikoma lengvata. Daugiausia užsiimama prekyba,
statybomis, transporto priemonių apžiūra ir remontu, apgyvendinimu
(kaimo turizmo), aplinkos tvarkymo darbais. Daugėja jaunų verslininkų. 2015 m. iš visų išduotų 880 verslo liudijimų 202 išduoti 18–29 m.
asmenims (2014 m. iš 789 išduotų liudijimų 184 išduoti 18–29 m. asmenims, 2013 m. iš 705 – 167). Taip pat daugėja rajono gyventojų, vykdančių veiklą pagal individualios veiklos pažymą, didėja ūkio subjektų
skaičius. Statistikos departamento duomenimis, Alytaus rajone ūkio
subjektų augimas sparčiausias Lietuvoje. Metų pradžioje įregistruotų
ūkio subjektų – 952 (2015 m. – 893), veikiančių – 432 (2015 m. – 373).

Makniūnų krašto mokykla
šventė 90-metį
Jurgita Kanapickė
„Mokykla visada jauna, nesvarbu, kiek jai metų. Mokykla kaip
šventovė“, – kalbėjo Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas, kartu
su mero pavaduotoju Arvydu Balčiūnu Makniūnų krašto mokyklos 90ies metų jubiliejaus proga pasveikinęs buvusius ir esamus mokinius,
mokytojus. „Džiaugiuosi kartu su jumis. Mūsų kraštui tai didelis įvykis“,
– tęsė rajono vadovas.
Šventės proga meras padovanojo Makniūnų mokyklai-daugiafunkciam centrui išgraviruotą sveikinimą: „Eikite keliu, kuris veda į didžiausią sėkmę. Būkite smalsūs, išradingi, kupini troškimų“ ir medelį,
kuris įprasmins gražų mokyklos jubiliejų. Padėkos raštais apdovanotos Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Elena Ramanauskienė – už sėkmingą ilgametę vadybinę ir pedagoginę veiklą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje, ir biologijos mokytoja Rūta
Prusevičienė – už sėkmingą pedagoginę veiklą, aktyvų dalyvavimą
gamtos mokslų projektinėje veikloje.
„Nedidelei mokyklai labai svarbus yra buvimas kartu. Tik susitelkę
jūs būsite stiprūs“, – kalbėjo meras ir linkėjo optimizmo.
Mokyklos direktorę E. Ramanauskienę pavaduojanti Aušra Kelme2016 10 22 Savivaldybių žinios

lienė pasveikino susirinkusiuosius, perdavė direktorės sveikinimą ir
padėkomis apdovanojo aktyviausius darbuotojus ir mokinius.
Raitininkų seniūnas Arūnas Laukaitis ne tik tarė sveikinimo žodį,
bet ir, virpindamas gitaros stygas, kartu su kultūros darbuotoju Dainiumi Juozapavičiumi padainavo. Gražiu mokyklos jubiliejumi ir Raitininkų seniūnijos žmonėmis pasidžiaugė renginyje dalyvavęs politologas Laurynas Kasčiūnas. Mokyklos bendruomenę sveikino buvę
mokiniai, mokytojai, svečiai.
Mokyklos istorija prasidėjo 1926 m., įsteigus valstybinę pradžios
mokyklą. Vėliau mokykla buvo įgijusi septynmetės, aštuonmetės, devynmetės, vidurinės mokyklos statusus. Nuo 2001 m. mokykla tapo
pagrindine, o prieš trejus metus – mokykla-daugiafunkciu centru.

darbingos savaitės. O kad rytas būtų saldus ne tik jiems, bet ir juos
pasveikinusiems, meras ir administracijos direktorė keksiukais pavaišino sveikintojus.

Vadovams – „Boso“ keksiukai
Rajono vadovus merą Algirdą Vrubliauską ir administracijos direktorę Jolantą Kručkauskaitę praėjusios Boso dienos proga išradingai
pasveikino skyrių vedėjai, padovanodami šventiškai papuoštus keksiukus su užrašu „Su Boso diena!“ ir rudeninių lauko gėlių puokštes.
Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus vedėja Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė kolektyvo vardu palinkėjo gražios ir

Seredžiaus kRAšto žydų bendruomenei atminti
Lina Lukošiūtė

Spalio 15 d. Seredžiuje, buvusioje sinagogos vietoje, atidengta skulptūrinė memorialinė kompozicija, skirta pasaulinio garso dainininkui, kino aktoriui Alui Jolsonui ir Seredžiaus
krašto žydų bendruomenei atminti. Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo JAV ambasados
Lietuvoje kultūros atašė Althea Cawley-Murphree, Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro vadovas Petras Baršauskas ir žydų bendruomenės atstovas gidas Chaimas Bargmanas iš Kauno.
Alas Jolsonas (Asa Yoelson, 1886 05 10 Seredžius, Lietuva – 1950 10 23 San Franciskas,

Tauragėje rengiama

JAV) – legendinis Amerikos populiariųjų dainų
atlikėjas, Brodvėjaus miuziklo ir Holivudo kino
aktorius, radijo pramoginių laidų vedėjas. 1894
m. emigravo į JAV, Vašingtoną. Alas Jolsonas
atliko pagrindinį vaidmenį 1927 metų pirmajame garsiniame Holivudo kino filme „Džiazo
dainininkas“ („Jazz singer“). Holivudo Šlovės
alėjoje Alui Jolsonui skirtos trys žvaigždės: už
pasiekimus kine, radijuje ir garso įrašų industrijoje. Perkirpus simbolinę juostelę Seredžiaus
daugiafunkcio centro salėje vyko ansamblio
„Vilniaus divertismentas“ koncertas, kurio metu
prisiminimais apie Alą Jolsoną dalijosi Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profesorius habilituotas daktaras Leonidas Melnikas.
Vytautė Čėsnaitė

didžiausia ir moderniausia žaidimų aikštelė

Tauragiškiai ir miesto svečiai netrukus galės nemokamai naudotis
1000 kv. m moderniausia ir saugiausia vaikų žaidimų aikštele.
Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijos
ir UAB „RRST“ pasirašytoje sutartyje įsipareigota visus darbus atlikti iki
2017 m. liepos 31 d. Kaip teigė darbus kuruojančios seniūnijos atstovai, iki šių metų lapkričio 30 d. bus atlikti visi žemės darbai, rengiami
pagrindai naujai, moderniai vaikų žaidimų aikštelei, o ankstyvą pavasarį paklota guminė danga, sumontuoti vaikų žaidimo įrenginiai, lauko įranga, skirta paaugliams ir senjorams.
Žaidimų aikštelė bus suskirstyta į tris zonas, skirtas vaikams, paaugliams ir senjorams. Bus įrengtas daugiafunkcis lauko žaidimų
kompleksas, spyruoklinės sūpynės, dvigubos sūpynės ant grandinių,
nestandartinis laipiojimo įrenginys, čiuožykla. Visos konstrukcijos suprojektuotos taip, kad žaidžiantys vaikai būtų saugūs ir nesusižeistų.
Paauglių zonoje bus įrengtas lauko gimnastikos kompleksas, senjorų
zonoje – lauko treniruokliai ir žaidimų stalai.
Savivaldybių žinios 2016 10 22

Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio, tik šia vaikams ir visai šeimai skirta aikštele apsiriboti neketinama.
„Tauragė yra šeimoms draugiškas miestas, todėl modernių žaidimų
aikštelių skaičių plėsime ir ateityje“, – kalbėjo direktorius.


Istorinėje Klaipėdos širdyje – nauji pokyčiai
Klaipėdoje tęsiamas miesto piliavietės ir jos prieigų komplekso
atgaivinimas. Prieš savaitę baigta istorinėje miesto širdyje – piliavietės papėdėje esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija.
Aikštelę, kurioje įrengtos stovėjimo vietos beveik 200 automobilių ir
70 dviračių, klaipėdiečių ir miesto svečių naudojimui planuojama atverti jau artimiausiomis dienomis.
„Piliavietės papėdėje esančios aikštelės rekonstrukcija – tai dar
vienas svarus žingsnis tęsiant viso Klaipėdos piliavietės ir jos prieigų
komplekso sutvarkymo bei atgaivinimo darbus, – pažymėjo Klaipėdos
miesto mero pavaduotojas Artūras Šulcas. – Praėjusiais metais atstatyta piliavietės rytinė kurtina, kurioje įrengtas modernus konferencijų
centras. Ateinančiais metais čia duris turėtų atverti naujos Mažosios
Lietuvos istorijos muziejaus ekspozicijos „Muziejus 39/45“. Šiuo metu
jau vykdomi ir šiaurinės kurtinos atstatymo darbai.“
Rekonstruotoje aikštelėje atnaujinti želdynai, sutvarkytas apšvietimas, įrengti nauji suoliukai, šiukšliadėžės ir kt. Nuo naujai įrengtos
autobusų stotelės iki Priešpilio g. įrengti įspėjamieji ir vedimo paviršiai
neįgaliesiems. Aikštelės viduryje suformuotas buvusio Klaipėdos pilies ravelino kontūras, jo viduje įrengta apžvalgos ir poilsio aikštelė.
Planuojama, kad ravelino centre ateityje atsiras Klaipėdos pilies ir senamiesčio maketas.

Bendra aikštelės rekonstrukcijos darbų vertė – kiek daugiau nei
1 mln. eurų. Pagrindiniai aikštelės įrengimo darbai kainavo 807 tūkst.
eurų. Papildomus beveik 200 tūkst. eurų kainavo aikštelės prieigų
sutvarkymo darbai. Aplink aikštelę esanti teritorija ir toliau bus plėtojama – ateinančiais metais planuojama demontuoti Klaipėdos laivų
remonto įmonei priklausančius senus gamybinius pastatus, o 2018 m.
– pradėti Priešpilio g. rekonstrukciją.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos inf.

Investicijų ir turistų pritraukimu į Kauną
rūpinsis nauja agentūra
Arnoldas Bukelis

„Kaunas IN“ – šį pavadinimą ilgainiui pamatys vis daugiau užsienio investuotojų ir turistų akių. Kauno miesto savivaldybė pertvarko
Turizmo informacijos centrą, kurio pagrindu bus kuriama nauja įstaiga. Ji bus atsakinga už užsienio investicijų ir turistų pritraukimą ir
Kauno miesto tarptautinę rinkodarą. Šiuo metu ieškomas naujos įstaigos „Kaunas IN“ vadovas. Spalio11 d. visuomenei pristatytas naujas
kokybės ženklas „Kaunas IN“ – įstaiga, kuri, kaip tikimasi, duos impulsą verslo pritraukimui į laikinąją sostinę. Kauno turizmo informacijos
centrą ir viešąją įstaigą „Technopolis“ sujungsianti agentūra bus atsakinga už užsienio investicijų pritraukimą, turizmą ir Kauno miesto
tarptautinę rinkodarą. „Naujai kuriama agentūra „Kaunas IN“ papildys
ir išplės Kauno turizmo informacijos centro veiklas ir apims kur kas
daugiau sričių. Šiomis miestui labai svarbiomis sritimis turi rūpintis
profesionalai, kuriuos bursime po naujos įstaigos stogu“, – teigė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
„Mūsų planas – sukurti kompetencijų centrą su aiškiai pamatuojamais tikslais, novatoriška vadovybe, iš kurios galėsime reikalauti
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atsakomybės“, – teigė Kauno savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Petrauskas.
„Šį pavasarį tiesioginių užsienio investicijų analizės centro „fDi Intelligence“ sudarytame reitinge Kauno regionas pateko tarp geriausių
Europos ateities regionų. Norėdami būti matomi, turime nuosekliai
ir daug dirbti, todėl tarptautinei rinkodarai bus skiriamas ypatingas
dėmesys. Miesto žinomumas pasaulyje tiesiogiai prisideda tiek prie
investicijų, tiek prie turistų pritraukimo“,– sakė Kauno mero pavaduotojas Povilas Mačiulis.
Pasak Kauno vicemero Simono Kairio, „Kaunas IN“ rūpinsis ir skrydžių pritraukimu, turistų aptarnavimu, miesto žinomumo didinimu.
Naujoji įstaiga nedirbs viena. Bus bendradarbiaujama tiek su „Investuok Lietuvoje“, tiek su aukštosiomis mokyklomis ir kitais partneriais.
Tarp Lietuvoje veikiančių įstaigų, atliekančių panašią veiklą, tikimasi
sukurti platų partnerių tinklą. Jis apimtų Turizmo departamentą, Lietuvos ambasadas, tarptautines asociacijas, investicinius fondus, mokslo parkus.
„Tokios agentūros turėtų veikti trijuose didžiausiuose šalies
miestuose. Pagrindinė jų užduotis – kurti miestą kaip produktą,
pradedant investicijų lokacijų vystymu, baigiant specialistų iš užsienio šalių vaikams skirtų darželių ir mokyklų tinklo plėtra. Be to,
bendradarbiaudamos su „Investuok Lietuvoje“ ir nedubliuodamos
funkcijų, jos perimtų dalį investuotojų užklausų, padėtų spręsti problemas, su kuriomis šiose savivaldybėse susiduria užsienio
investuotojai. Sostinėje jau veikia „GO Vilnius“. Apie tokios organizacijos poreikį su Kauno miesto savivaldybe diskutavome daugiau nei metus, ir štai turime rezultatą. Tikimės, kad iki metų galo
uostamiestis paseks didžiausių šalies miestų pavyzdžiu ir patvirtins
planus reformuoti Klaipėdos ekonominės plėtros agentūrą“, – teigė
užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Mantas Katinas.
Artimiausiame tarybos posėdyje ruošiamasi priimti sprendimus
dėl Turizmo informacijos centro pertvarkymo. Planuojama, kad „Kaunas IN“ savo veiklą pradės dar šiemet.
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Žvilgsnis

Barbora Gaudutė

į keturių sostinių sostinę – Vievį

Paklaustas, kas yra Vievis, Vievio seniūnijos seniūnas Zenonas
Pukėnas ilgai negalvoja: į panašius klausimus jau seniai turi atsakymą – tai keturių sostinių sostinė. Iš vienos pusės – Vilnius, iš kitos
– Kaunas, ranka pasiekiami Trakai ir Kernavė. Ir šio ketvertuko centre
– Vievis.
Populiariausia – logistika
Geografinė padėtis nulėmė ir seniūnijos verslo kryptį. Nedaugelis šalies vietovių gali pasigirti logistinių įmonių gausa, kokia yra Vievio seniūnijoje. „Be logistikos įmonių, turime paukštyną, nemažai medžio apdirbimo
įmonių. Vievyje yra įsikūrusi valstybės įmonė „Automagistralė“, – seniūnijoje įsikūrusias įmones peržvelgia seniūnas. – Taigi tie gyventojai, kurie
nori dirbti, darbą susiranda.“
Tačiau, pasak seniūno, tai nereiškia, kad Vievio seniūnijoje nėra nedarbo. Apie 8 proc. seniūnijos gyventojų – bedarbiai.„Yra kategorija gyventojų, kurie užuot dirbę mieliau renkasi pašalpas. Ir tam yra labai suprantama
priežastis. Įsivaizduojate, kai už keturias darbo dienas žmogus gauna beveik 200 eurų. Anksčiau už gaunamą pašalpą reikėdavo tik vieną dieną
dirbti visuomenei naudingą darbą. Vėliau tarybos sprendimu visuomenei
naudingas darbas pailgintas iki keturių dienų. Žinoma, priėmus šį sprendimą seniūnijoms dirbti trigubai sunkiau, bet teritorijai naudingiau. Anksčiau dalis gaunančiųjų pašalpą kur linksmindavosi, ten ir šiukšlindavo, o
dabar ne tik patys tvarkingiau elgiasi, bet ir kitus sudrausmina, nes žino,
kad patiems teks tas šiukšles surinkti“, – seniūnijos kasdienybę apibūdina
seniūnas.
Gražiau ir patogiau
Akivaizdūs pokyčiai visame Vievio mieste. „Jau daug metų gyventojai
priekaištaudavo, kad neturime normalaus turgaus. Pernai mieste atsidarė
„Maximos“ parduotuvė, kartu buvo įrengta turgavietė. Pagaliau gyventojų pageidavimas turėti turgų išsipildė. Sutvarkyta ir aplinka. Įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, – seniūnas rodo sutvarkytą miesto erdvę ir priduria.
– Prieš kurį laiką lankydamasis užsienyje pasvajodavau, kad būtų gerai,
jei ir Vievyje atsirastų apsauginė sienutė, apsauganti miesto gyventojus
nuo autostrados triukšmo. Dabar ją turime. Tačiau, kai pastatė sienutę,
dalis gyventojų ėmė reikšti nepasitenkinimą. Vieni piktinosi, kad sienutė
padalijo miestą į dvi dalis, kiti – kad problemiškesnis tapo išvažiavimas į
autostradą.“
Dviejų dalių miesto jungtimi tarnauja valstybės įmonės „Automagistralė“ pastatytas per autostradą pėsčiųjų tiltas. O seniūnas pajuokauja,
kad nuo tilto galima stebėti, kas vyksta Kaune ir Vilniuje.
Mieste tvarkomos gatvės, šaligatviai, kitos viešosios erdvės. Priešais
Šv. Onos bažnyčią pernai pastatyta popiežiaus Jono Pauliaus skulptūra.
Prie seniūnijos pastato įrengta treniruoklių aikštelė. „Kaip ir paprastai, ne
visi gyventojai patenkinti. Buvo sakančių, kad treniruoklius reikia statyti
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Vievio seniūnijos seniūnas Z. Pukėnas išskleidžia seniūnijos vėliavą su herbu
atokesnėje vietoje, nes susirinkusieji, ypač jaunimas, gali ir garsiau pakalbėti ar vieną kitą nelabai tinkamą žodį pasakyti. Tačiau dauguma gyventojų treniruokliais džiaugiasi ir ateina čia pasimankštinti. Neseniai užėjęs
per septyniasdešimt perkopęs vyriškis dėkojo, kad mėnesį pasportavęs
ant treniruoklių kur kas geriau jaučiasi. Net pats batus gali užsirišti, ko
anksčiau negalėdavo. Kaip žmogus sakė, jei treniruokliai stovėtų toliau
nuo centro, iki jų nelabai būtų ryžęsis eiti“, – įspūdžiais dalijasi seniūnas.
Herbe – spaustuvės fragmentas
„1999 metais pasitvirtinome herbą, – seniūnas praskleidžia vėliavą,
ant kurios išsiuvinėtas Vievio simbolis. – Tai spaustuvės fragmentas. Būtent Vievyje gimė slaviškoji abėcėlė. 2011-aisiais spaustuvę įamžinome
atminimo lenta.“
Apie 1600 m. kunigaikščiai Oginskiai Vievyje pastatė unitų bažnyčią ir
įkūrė Šventosios Dvasios vienuolyną, prie kurio XVII a. pradžioje įsteigta
spaustuvė, 1611–1660 m. spausdinusi knygas kirilica. Pirmieji jos leidiniai
buvo maldaknygės bažnytine slavų kalba. 1619 m. čia išspausdinta Meletijaus Smotrickio „Slavų gramatika“ – viena pirmųjų bažnytinės slavų
kalbos gramatikų. Kaip teigia istorijos šaltiniai, iš šios gramatikos mokėsi
ir Michailas Lomonosovas. Iki 1660 m. spaustuvė išleido 25 knygas rusų ir
lenkų kalbomis.
„Tačiau kol kas niekas nežino, nei kur buvo vienuolynas, nei kur spaustuvė. Vieni teigia, kad prie ežero, nes kažkada ten rastas gabaliukas šrifto,
bet konkrečių įrodymų, kur buvo spaustuvė, kol kas neturime“, – pasakoja Z. Pukėnas.
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Tūkstančiui – vienas darbuotojas
Pasak seniūno, Vievis – tik dalis visų jo rūpesčių. Seniūnijoje yra
90 pavadinimų kaimų. Iš jų šešių likęs tik pavadinimas, bet visi kiti
gyvi. Ir kiekvienu kaimu reikia pasirūpinti. Viename vykdomas projektas, kitame, žiūrėk, kaimynai kažkuo nepasidalija, dar kitur kažkokia nelaimė atsitinka. Seniūnijoje gyvena 8 tūkst. gyventojų, o
juos aptarnauja aštuoni seniūnijos darbuotojai. Daugelis jų seniūnijoje dirba jau ne vieną dešimtmetį. Didelę patirtį spėjo sukaupti
ir seniūnas, šiose pareigose dirbantis nuo 2000 m.
Seniūnijos gyventojai buriasi į bendruomenes. „Lietuvoje
veikia dviejų tipų bendruomenės – kuriančios ir kovojančios.
Atokiau nuo didelių miestų susikūrusios bendruomenės yra
labiau kuriančios, nes žmonės susiburia norėdami paįvairinti
savo kultūrinį gyvenimą. Vievio seniūnijoje vyrauja kovojančios. Čia pat Vilnius. Kas nori, nesudėtingai gali nuvažiuoti į koncertus, spektaklius, kitus kultūros renginius. Tad bendruomenė
suaktyvėja kažkam priešindamasi. Vienas pastarųjų sujudimų
– pasipriešinimas krematoriumo statybai Kurkliškių kaime“,
– sako seniūnas.
Šalyse, turinčiose senesnes palaikų kremavimo tradicijas,
viskas kur kas paprasčiau, kuo lankydamasis Skandinavijoje
įsitikino seniūnas, bet Lietuvoje krematoriumo kaimynystė
žmonėms kelia ne pačias geriausias emocijas. Prieš kurį laiką
nepalankiai buvo sutiktas ir Kazokiškių sąvartynas. Dabar panaudojant sąvartyne atsirandančias dujas Vievio gyventojams
atpiginta šiluma. „Tik labai negerai, kad nors sąvartynas yra visai šalia, už šiukšlių išvežimą esame priversti mokėti daugiau“,
– apgailestauja seniūnas.
Už vienodą modelį
Šiuo metu Lietuvoje vyrauja kelių tipų seniūnijos, nes jų
modelio pasirinkimas paliktas savivaldybių taryboms. Tai,
Z. Pukėno manymu, nėra geras sprendimas. „Turi būti vienodas valdymo modelis. Juk jei važiuojame dešiniąja kelio puse,
nereiškia, kad kažkurios savivaldybės taryba gali pakeisti eismo
kryptį, tačiau seniūnijų modelis paliktas tarybų sprendimui.
Manau, valdyme toks įvairavimas nėra geras dalykas, – svarsto
seniūnas. – Kol kas Lietuvoje pirma priimamas įstatymas, o paskui aiškinamasi, kas ką turi daryti. Manau, būtina prieš priimant
įstatymą išsiaiškinti, koks bendruomenių, seniūnaitijų vaidmuo,
ką turi daryti seniūnijos, ką savivaldybės. O dabar jau net nebestebina, kai Seimo narys visai nenutuokia, ką daro seniūnijos.“
Vievio seniūnas Z. Pukėnas linkęs palaikyti dviejų pakopų
savivaldą ir tikisi, kad anksčiau ar vėliau šis modelis, kuris sėkmingai gyvuoja kaimynėje Lenkijoje, bus įgyvendintas ir Lietuvoje. Tada seniūnas būtų renkamas tiesiogiai. Būtų išrenkama taryba. Seniūnija turėtų savo finansinius asignavimus. „Tik,
žinoma, neturėtų būti įteisinta nuostata, kad tiesiogiai išrinktas
seniūnas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos
direktoriui. Juk merai nėra atskaitingi Seimui ar Vyriausybei,
– mintimis dalijasi seniūnas. – Žinoma, prieš tai pozicijas susiderinti turėtų pačios seniūnijos, nes dalis seniūnų visai nenori
savarankiškumo. Juk kuo daugiau savarankiškumo, tuo didesnė atsakomybė.“
Z. Pukėno teigimu, Elektrėnų savivaldybės seniūnijos turi
nemažai savarankiškumo ir sugedus durų spynai seniūnui nereikia lėkti į savivaldybę. Yra numatytos lėšos seniūnijų veiklai ir
tomis lėšomis jos disponuoja. Tačiau šalyje yra nemažai savivaldybių, kuriose iš seniūnijų atimtas bet koks savarankiškumas.
Pašnekovo nuomone, seniūnijos turi spręsti savo teritorijos
problemas, o savivaldybė turėtų rūpintis strateginiais dalykais,
svarbiais visam rajonui ar miestui.
„Paradoksas – ir seniūnams, ir seniūnijų darbuotojams keliami išsilavinimo reikalavimai. Norėdamas dirbti seniūnijoje
privalai mokėti bent dvi užsienio kalbas, turėti aukštąjį išsilavinimą. Seimo nariu gali tapti žmogus, atėjęs iš gatvės. Ir tokie
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Seimo nariai priiminėja įstatymus, kuriuos vėliau mes skaitome, juokiamės, verkiame, bet esame priversti vykdyti. Kai tokiam Seimo nariui bandai paaiškinti, kad
įstatymas netinkamas, išgirsti atsakymą: aš Seimo narys ir žinau geriau, – įstatymų
leidybos spragas, kai prieš priimant nėra pakankamai išdiskutuojama su žmonėmis,
kurie gyvens ir dirbs pagal tą įstatymą, kelia Z. Pukėnas. – Dar vienas paradoksas
– seniūnijų darbuotojų atlyginimas. Juk prisigyvensime iki to, kad nebus kas dirba seniūnijoje, nes iš gaunamo atlyginimo žmogus negali pragyventi. Kultūros
darbuotojams atlyginimai didinami. Po didelių tragedijų padidinti atlyginimai socialiniams darbuotojams, o seniūnijų specialistams jau daugelį metų mokamas tas
pats atlyginimas. Ar žmogus, į rankas gaudamas kiek daugiau kaip 350 eurų, gali
pragyventi?“
Sportui ir poilsiui
Vievio seniūnija įsikūrusi nuostabiame kraštovaizdyje, kuriuo galima pasigrožėti einant Neries regioniniu parku. Vis daugiau poilsiautojų suranda Vievio ežerą.
Pasinaudojant ES parama poilsiui pritaikyta jo pakrantė. Vievio ežerą pamėgo buriuotojai. Norinčius geriau pažinti šalį kviečia Lietuvos kelių muziejus.

Vievio seniūnijos komanda

Prie seniūnijos pastatytus treniruoklius pamėgo ir jaunimas, ir vyresni miesto gyventojai
Schema, kurioje pristatomas seniūnijos kultūros paveldas
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