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Lietuva nuo A iki Z
Molėtų rajono vadovų tandemas:

tik krašto žmonių labui

Nebe pirmi metai iš esmės ir pastebimai keičiasi Molėtų ir Molėtų krašto veidas. Molėtai tampa
patrauklesni, gražesni, juose randasi daugiau socialinio teisingumo, labiau saugomos ir puoselėjamos krašto dabarties ir praeities vertybės, mūsų gyvenimo būdo savitumas, kultūra, papročiai,
tradicijos. Žmonių pasitikėjimo jau trečiai kadencijai suteiktos mero pareigos Stasiui Žviniui ir
visai Molėtų rajono savivaldybės vadovų komandai yra tarsi įrankis daryti visiems reikšmingus
ir reikalingus darbus.

Rajono meras Stasys Žvinys
„Esu realistas ir suprantu, kad gyvenimas yra norų ir galimybių balansas, todėl niekada nežadėjau ir nežadu žmonėms to, ko negaliu įvykdyti. Molėtų rajono meru dirbu šešerius metus. Visą tą
laiką stengiuosi būti kuo arčiau žmonių arba būti kartu su žmonėmis, kad pamatyčiau, kaip jie gyvena, kad išgirsčiau jų problemas, kad galėčiau jiems patarti ir padėti“, – pabrėžia meras S. Žvinys.
Pagrindinis mero darbo akcentas – strateguoti Molėtų krašto plėtrą ir telkti savivaldybės tarybą,
administraciją, krašto bendruomenę išsikeltiems strateginiams tikslams įgyvendinti. Molėtų rajono
savivaldybės vadovų komandos strateginis tikslas – didinti Molėtų, kaip rekreacinio ir medicininio
turizmo krašto, patrauklumą, panaudojant gausų gamtinių išteklių potencialą; skatinti investicijų pritraukimą, sudarant investuotojams palankią investicinę aplinką; skatinti smulkųjį ir vidutinį
verslą; toliau plėtoti socialinę, kultūrinę aplinką, aplinkos, inžinerinę, turizmo infrastruktūrą; skatinti
verslumą, turint tikslą, kad jauni žmonės kurtųsi Molėtų krašte. Rajono vadovai mato kraštą kaip
žalią, natūralų, turintį gausius rekreacinius išteklius, patrauklų turizmui, kur teikiamos rekreacinės,
pažintinio ar aktyvaus turizmo paslaugos, esantį netoli Vilniaus, su išvystyta turizmo infrastruktūra,
kuriame saugu ir gera gyventi, investuoti, dirbti, kurti ir ilsėtis.
Molėtai socialiniu atžvilgiu yra jaunimui gyventi palankus kraštas: išgrynintos miesto mokyklos
(pradinė mokykla – 1–4 kl., progimnazija – 5–8 kl.; gimnazija – 9–12 kl.); optimizuotas kaimų mokyklų tinklas, visiškai išspręstos vaikų pavėžėjimo į mokyklas problemos; nėra eilių į darželius-lopšelius, visi norintys lanko pasirinktą ugdymo įstaigą; gerai išvystyta rajono infrastruktūra (sporto,
socialinė, kultūros, turizmo).
Palankios sąlygos ūkininkauti (nevaržomos galimybės įsigyti žemės, ją konsoliduoti; yra parengti planiniai rajono plėtros dokumentai), aktyviai bendruomenių veiklai (patalpos, sporto aikštės,
socialinių paslaugų įvairovė ir prieinamumas).
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Savivaldybės administracijos direktorius
Saulius Jauneika
„Molėtų rajono savivaldybėje užtikrinome darnų visų rajono biudžetinių įstaigų darbą, finansinį
stabilumą, esame viena savivaldybių, turinčių mažiausią vidaus skolą, ir tai suteikia gerokai didesnes galimybes būti aktyviems, įgyvendinant ES
lėšomis finansuojamus projektus. Mums pavyko
išlaikyti ir vieną mažiausių šalyje viešųjų paslaugų
(šildymo, atliekų tvarkymo) kainą. Tai ypač reikšminga čia gyvenantiems žmonėms, ir tai didina
krašto patrauklumą“, – teigia savivaldybės administracijos direktorius S. Jauneika.

Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Karolis Balčiūnas
„Šiandien galime pasidžiaugti, kad mūsų seniūnijos įgyja savo veidą, tampa savitos, aktyviai
veikia bendruomenių centrai. Daug nuveikta gerinant seniūnijų infrastruktūrą (gatvių asfaltavimas,
stadionų, parkų, paplūdimių įrengimas, geriamojo
vandens kokybės gerinimas, daugiafunkcių centrų
įkūrimas Joniškyje, Arnionyse, bendruomenėms
– patalpų rekonstravimas). Siekiant veiksmingai
valdyti turimą nekilnojamąjį turtą daugelyje seniūnijų veikiančios įstaigos jau perkeltos po vienu
stogu į gyventojams ir darbuotojams patogesnes
patalpas“, – sako savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas K. Balčiūnas.

Mero pavaduotojas
Mindaugas Kildišius
„Naudojant ES lėšas, valstybės investicijas, į
rajono plėtrą pritraukta daugiau nei 11 mln. eurų.
2007–2014 metais per regioninio planavimo priemones įsisavinta daugiau kaip 7,6 mln. eurų, valsSavivaldybių žinios 2016 11 05

tybinio planavimo priemonėmis – daugiau kaip
1,8 mln. eurų. Pasinaudojant 2007–2014 metų
kaimo plėtros programa įgyvendinta 16 projektų. Džiugu, kad šiais metais jau pradėti įgyvendinti du e. rinkodaros projektai, kurie interaktyviai trauks turistus ir reklamuos mūsų kraštą
elektroninėmis priemonėmis. Džiaugiamės
ir aktyviai veikiančia jaunimo erdve, kuri šiais
metais atvėrė duris naujose patalpose ir kartu
su projekto „Atrask save“ vykdytojais traukia ir
buria jaunimą. Dalyvaujame įgyvendinant Lietuvos–Latvijos ir Latvijos–Lietuvos–Baltarusijos
programas. Koordinuojame „Žvejybos rojaus“
ir „Širvintų–Giedraičių istorinio karinio parko“
projektų įgyvendinimą“, – vykdomas veiklas
vardija mero pavaduotojas M. Kildišius.
Rajone nuosekliai kuriama užimtumo ir
laisvalaikio bazė. Sukurta ir atnaujinta sporto
infrastruktūra, turime puikias sporto sales, teniso, padelio teniso aikšteles, aktyviai veikiančius
sporto klubus. Baigiame rekonstrukcijos darbus
ir miesto stadione. Jau parengtas ir modernaus
miesto baseino projektas. Teritoriniu principu
įrengti stadionai (Inturkė, Balninkai, Videniškiai,
Giedraičiai, Joniškis, Suginčiai, Bekupė), Molėtų
mieste baigta rekonstruoti sporto salė, kurioje
įrengtos atletizmo ir treniruoklių erdvės. Visos
rajono vadovų komandos ateities tikslas – pastatyti sveikatingumo kompleksą, į apgyvendinimo namus rekonstruoti senąjį moksleivių
bendrabutį. Pokyčiai laukia ir buvusių vaikų
globos namų ir senojo teismo pastatų.
„Rajonas tampa patrauklus ir investuotojams, ir žmonėms nuolat gyventi. Per pastaruosius šešerius metus savivaldybės teritorijoje
investuota daugiau negu 8 mln. eurų ir privačių
investicijų (Žalktynės kaime įkurtas žirgynas su
išplėtota turizmo infrastruktūra ir pradėtu statyti nauju SPA kompleksu; Antagaluonės kaime
atidarytas modernus paukštynas, Skudutiškio
kaime atidaryta ekologiška ungurių auginimo
ferma ir t. t.). Sukurta keliasdešimt naujų darbo
vietų“, – džiaugiasi meras S. Žvinys.
Aktyviai bendradarbiaujant ir veikiant kartu
su VĮ Utenos regiono keliais, Molėtų kelių tarnybos vadovais ir centrine valdžia, Susisiekimo
ministerija kryptingai gerinamas rajono kelių
tinklas, įrengtos šiuolaikiškos žiedinės sankryžos. Tačiau Seime vis dar nerandama sprendimų
dėl kelio Vilnius–Utena rekonstrukcijos. Tai pagrindinė rajoną kertanti transporto ašis, galinti
paskatinti ir taip svarbią verslo plėtrą.
„Pastebimai keičiasi ir Molėtų miestas. Išjudintas daugiabučių namų modernizavimo procesas. Džiugu, kad žmonės patikėjo atnaujinimo
nauda, ir šiandien turime jau 43 modernizuotus
daugiabučius namus. Gerėja viešųjų paslaugų
kokybė ir jų prieinamumas. Sutvarkytas miesto
stadionas, rekonstruotas daugiafunkcis Molėtų
kultūros centras ir Molėtų ligoninė, atnaujinti
miesto vaikų darželiai – tai darbai, kurie sukuria
visiems patogias veiklos ir gyvenimo sąlygas.
Toliau reikia visame rajone plėtoti socialinių
paslaugų įvairovę, kad krašto žmonės jaustųsi
saugūs ir šios paslaugos jiems būtų prieinamos. Laukia nauji iššūkiai – tai startuojanti integralios pagalbos paslauga, kuri leis atsikvėpti

šeimų nariams, namuose globojantiems savo
artimuosius“, – apie rajono pasikeitimus kalba
administracijos direktorius S. Jauneika.
„Molėtuose nuosekliai kuriama turizmo
infrastruktūra, svetinga aplinka turistui ar
mūsų krašto svečiui. Sėkmingiausias ir priimtiniausias mūsų krašto žmonėms įgyvendintas
projektas yra Molėtų miesto paežerių sutvarkymas, įrengiant paplūdimius, pėsčiųjų takus,
skulptūrų parko, sutvarkant vasaros estradą,
išvalant miesto ežerus. Stiprėja saviti mūsų
krašto traukos centrai: Dubingiai, Mindūnai,
Balninkai, Joniškis ir t. t. Aktyviai veikiant
pavyko įtikinti Valstybės saugomų teritorijų
vadovybę, kad Lietuvoje būtų tolygiai plėtojama saugomų teritorijų infrastruktūra,
todėl Mindūnų kempingo teritorijoje pastatytas gražios architektūros, beveik 40 metrų
aukščio apžvalgos bokštas. Naujų galimybių
atveria „Žvejybos rojaus“ projektas. Jo įgyvendinimas sukurs patrauklią aplinką ne tik
žvejams, o Mindūnuose įkurtas Ežerų žvejybos muziejus, jame vykstančios edukacijos,
unikalus A. Truskausko medžioklės ir gamtos
muziejus ar analogų ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje neturintis Etnokosmologijos muziejus
tik didina Molėtų krašto patrauklumą“, – nuveiktais darbais džiaugiasi meras.
Nors kultūrinis turizmas rajone įsibėgėja,
tačiau visos galimybės dar neišnaudotos. Plenerai, kūrybinės stovyklos, amatų dirbtuvės,
festivaliai, tradicinės rajono šventės – gražūs
tokios mūsų veiklos pavyzdžiai. Krašto kultūros
paveldui panaudoti šiems tikslams galimybių
suteiks naujojo etapo ES parama.
„Rajonas sensta, mažėja gyventojų skaičius, darbo rinkoje vyrauja tradicinis samdomas darbas, tuštėja kaimiškos vietovės.
Neišvengiamai ir vietos politika turi būti
orientuota į žmonių rūpesčius ir lūkesčius,
įtraukdama bendruomenę spręsti rajono
problemas. Kita vertus, rajonas, būdamas šalia sostinės, turi aktyviau panaudoti šią aplinkybę ir verslo plėtrai, ir užimtumui didinti, ir
demografijai atnaujinti bei jauniems specialistams pritraukti. Naujas iššūkis, kuris mūsų
laukia – veiksmingas naujo etapo europinės
paramos panaudojimas taip, kad ji generuotų pridedamąją vertę, skatintų aktyvų
gyventojų verslumą, taip kurtų naujas darbo
vietas, plėstų užimtumą, kurtų europietišką
gyvenimo kokybę. Neišvengiamai privalome
ieškoti naujų būdų, kaip „įdarbinti“ turtingą
rajono rekreacinį potencialą, kaip panaudoti rajono plėtrai turtingą gamtos ir kultūros
paveldą. Šiandien šiems darbams yra padėti tvirti pamatai. Aiškiai suprantame, kokie
svarbūs yra tęstinumas ir nuosekli rajono raidos strategija, nesiblaškant į nereikšmingas
šalikeles“,– apibendrina meras S. Žvinys.
„Molėtai šiandien – tai mes visi: esantys valdžioje ir opozicijoje, jaunesni ir vyresni, kaimiečiai ir miestiečiai. Esame įsitikinę, kad tik veikdami kartu, vieningai mes padarysime dar geriau
ir daugiau mūsų visų mylimo Molėtų krašto
labui“, – vieningai teigia Molėtų rajono vadovų
komanda.



Šeši savivaldybininkų klausimai

būsimiems Seimo nariams,
vadovavusiems savivaldybėms
Prieš rinkimus į Seimą Lietuvos savivaldybių asociacija, siekdama centrinės ir
vietos valdžių partnerystės, pateikė būtinus spręsti klausimus:
1. Ar, jūsų nuomone, savivaldybėms
suteikta pakankamai savarankiškumo
gyventojų viešiesiems poreikiams
tenkinti?
2. Kokiais konkrečiais veiksmais
ketinate mažinti ekonominę ir socialinę
atskirtį tarp šalies regionų?
3. Kokiomis priemonėmis
numatote stiprinti savivaldybių
finansinį savarankiškumą mažinant
jų priklausomybę nuo valstybės
biudžeto? Ar bus sudarytos galimybės
savivaldybėms turėti nuosavus
finansinius išteklius investicijoms?
4. Ar manote, kad savivaldybėms
turėtų būti suteikta teisė disponuoti
valstybės žeme tam, kad jos galėtų
aktyviau pritraukti investicijas ir tolygiai
plėtoti teritorijas?
5. Kaip ketinate užtikrinti verslo,
mokslo ir savivaldos bendradarbiavimą
didinant gyventojų užimtumą?
6. Lietuvos atliekų rinką siekia
pasidalyti kelios privataus kapitalo
įmonės, išstumdamos savivaldybių
įmones, todėl kaina gyventojams
už atliekų tvarkymą didėja kone kas
mėnesį. Kaip ketinate keisti situaciją?
Į šiuos klausimus paprašėme atsakyti
naujai išrinktus Seimo narius, dirbusius

Juozas Imbrasas
Partija Tvarka ir teisingumas
1999–2000 m. dirbo Vilniaus miesto meru
1. Toli gražu iki savivaldybių savarankiškumo. Lietuvoje savivalda nemaža dalimi yra dar
tik pavadinime, bet ne pačiame turinyje.



2. Atsakydamas į šį klausimą pacituosiu
buvusio finansų ministro Rimanto Šadžiaus
Europos Parlamente, skirstant paramos lėšas,
pasakytus žodžius, kad ES paramos lėšos naudojamos regionams sulyginti ir išvystyti. Tada
jo paklausiau, kaip pasiekti, kad tie ES pinigai
būtų naudojami pridėtinei vertei kurti, nes
Briuselyje itin pabrėžiama, kad paramos lėšos skirtos naujoms darbo vietoms steigti ir
verslo sąlygoms gerinti. Tada R. Šadžius atsakė, kad Vyriausybėje svarstoma galimybė
sudaryti darbo grupę, kuri, išanalizavusi ES
paramos panaudojimo geriausias patirtis,
sudės jas į vieną dokumentą, kuriuo bus
vadovaujamasi panaudojant vėlesnę ES paramą. Tačiau tai buvo tik gražūs žodžiai. To
turėtų imtis naujoji Vyriausybė, kad ES pinigai nebūtų mėtomi medžio skulptūroms,
takams ir kitiems nei darbo vietų, nei verslui
geresnių sąlygų nesukuriantiems dalykams.
Didžioji dalis Lietuvoje įgyvendinamų projektų yra labai toli nuo svarbiausio tikslo.
Manau, bent paskutiniame ES paramos teikimo etape reikia labai griežtai kontroliuoti
šių pinigų panaudojimą. Seimas turi susigrąžinti Konstitucijos perduotą Vyriausybės
kontrolės funkciją. Ne Vyriausybė ir ministerijos turi primetinėti sprendimus Seimui,
bet Seimas turi priiminėti sprendimus ir
kontroliuoti, kaip Vyriausybė ir ministerijos
juos vykdo. Tai košei atsirasti sąlygas sudaro
tai, kad Seimo nariai gali būti ir ministrais.
3. Reikia iš esmės subalansuoti valstybės ir
savivaldybių biudžeto proporcijas, paliekant
savivaldybėms daugiau galimybių papildyti
savo biudžetą.
4. Visiškas nesusipratimas, kai iš savivaldybių
atimta teisė valdyti žemę. Kiekviena savivaldybė
turi turėti galimybę tvarkyti žemės reikalus.
5. Turime sukurti švietimo sistemą, kuri
rengtų laikotarpį atitinkančius specialistus. Ir
nereikia išradinėti dviračio. Galime pasimokyti
iš suomių, kurių švietimo sistema yra viena pažangiausių Europoje ir kurią estai jau yra beveik
perėmę. Mokslininkai turi kurti pridėtinę vertę,
o ne gavę daktaro vardą visą likusį gyvenimą
kišti senienas studentams į galvas. Mokslininkų
sukurtas produktas turi tarnauti gamybai. Užtenka apsimetinėti modernia valstybe, iš kurios
pabėgo beveik trečdalis gyventojų.
6. Atliekų tvarkymas yra viešoji paslauga, ir ji
turi likti savivaldybių rankose. Viešosios paslaugos negali būti atiduotos bizniui, kurio tikslas
siekti didesnių pelnų.

Jonas Jarutis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
2003–2007 m. dirbo
Kupiškio rajono mero pavaduotoju,
2007–2015 m. – rajono meru
1. Be jokių abejonių, savivaldybėms labai
trūksta savarankiškumo. Reikia daugiau pasitikėti savivalda, suteikiant daugiau galimybių
skatinti verslą, panaudoti savivaldybėms priklausančias patalpas ir pastatus.
2. Daugybę metų kalbama apie tai, kad į
regionus turi būti nukreipiama daugiau investicijų, bet kol kas nėra jokių konkrečių veiksmų.
Mano manymu, reikalingas ES paramos intensyvumo diferencijavimas. Pavyzdžiui, didmiesčiuose paramos intensyvumas galėtų būti 30
proc., o regionuose – 70 proc. Tai, žinoma, tik
sąlyginiai skaičiai ir dėl jų reikėtų diskutuoti.
Taip pat reikėtų priimti teisės aktus, kurie leistų
savivaldybėms aktyviau dalyvauti pritraukiant
investicijas, suteikiant galimybę savo teritorijoje
didinti ar mažinti gyventojų pajamų mokestį,
„Sodros“ įmokas. Dabar savivaldybė gali laisviau priimti sprendimus tik dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio, o tai nei biudžetui
turi didelės įtakos, nei investuotojams suteikia
patrauklumo. Norint į regionus pritraukti investuotojus, reikalingos patrauklios sąlygos, nes
šiuo metu regionai nėra patrauklūs – ir žmonių
smarkiai mažėja, ir darbuotojų kvalifikacija neatitinka gyvenamojo meto reikalavimų.
3. Jei savivaldybės bus suinteresuotos verslo plėtra, daugiau įplaukų bus ir į savivaldybės
biudžetą, tik labai svarbu, kad tos lėšos nebūtų
nusavintos ir kad formuojant kitų metų biudžetą jos nebūtų išskaičiuojamos.
4. Savivaldos atstovai prieš daug metų kėlėme galimybės disponuoti žeme klausimą, bet
pokyčių nesulaukiame. Tai, kas vyksta su Nacionaline žemės tarnyba ir Nacionaliniu žemės
fondu, netenkina nei savivaldybių, nei verslo.
Dirbdamas meru beveik trejus metus vargau,
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kol suformavome du sklypus verslui. Gerai, kad
investuotojas nepabėgo, nes verslui toks laikas
yra labai nepatrauklus. Ir Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga, ir aš asmeniškai esu pasirengęs
daryti viską, kad pagaliau savivaldybės turėtų galimybę laisvai disponuoti jos teritorijoje
esančia žeme ir sklypų sutvarkymas būtų kuo
trumpiausias.
5. Verslo ir mokslo bendradarbiavimas šiandien būtinas. Verslui reikalingos aukštos technologijos, kurios neateis be mokslo. Kadangi
darbui su aukštomis technologijomis reikalingi
aukštos kvalifikacijos žmonės, kurie labiau susitelkę didmiesčiuose, regionuose jiems turės
būti sukurtos patrauklios sąlygos. Ir viso to ašis
– savivaldybė.
6. Mūsų partijos programoje, remiantis
Skandinavijos pavyzdžiu, yra numatyta, kad
vandens, elektros tiekimas, atliekų tvarkymas,
šildymas turi būti savivaldybės arba valstybės
rankose ir šios sritys neturi būti perduotos privačiam verslui.

Ričardas Juška
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
2009–2015 m. dirbo Jurbarko rajono meru
1. Kai dirbau Jurbarko rajono meru, tiek
savivaldybės taryboje, tiek Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyboje ir taryboje visą laiką
kalbėdavome, kad savivaldybėms suteikta
per mažai savarankiškumo, bet kol kas mažai
kas pasikeitė. Norint pagerinti esamą savivaldybių viešųjų paslaugų teikimą, reikia teisės
aktuose sumažinti per didelį reglamentavimo
sudėtingumą ir pagerinti metodinį vadovavimą. Paslaugų organizavimo srityje supaprastinti sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras,
leisti pasirinkti ir vystyti alternatyvius paslaugų teikimo metodus. Reikia sudaryti teisines
sąlygas visuomeninėms nevyriausybinėms
organizacijoms teikti vietos visuomeninę
reikšmę turinčias paslaugas. Dėl mažų administravimo išlaidų kainos būtų mažesnės nei
privataus ir viešojo sektoriaus. Palankesnis
NVO turėtų būti ir Viešųjų pirkimų įstatymas,
nes bendruomenės negali konkuruoti su privačiu sektoriumi.
2. Niekada nesutikau ir nesutinku su vykdoma regionine politika. Rengiantis 2007–
2013 m. ES paramos panaudojimui buvo
išskirti probleminiai rajonai ir jiems skiriamas
finansavimas iš ES paramos lėšų. Skirstant
2014–2020 m. ES finansinės paramos lėšas,
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nebuvo atlikta stebėsena ir nebuvo atlikta
išsami analizė, ar tas lėšas gavusiose savivaldybėse sumažėjo socialinė ir ekonominė
atskirtis. Tiesiog jos buvo eliminuotos iš gaunančiųjų paramą, numatytos tikslinės teritorijos ir joms nukreipta dalis ES paramos. Tačiau
ir be didesnio stebėjimo akivaizdu, kad ne visose buvusiose probleminėse savivaldybėse
padėtis pasikeitė, o finansavimas skiriamas už
jas ekonomiškai stipresnėms savivaldybėms.
Dabar jau 2014–2020 m. ES paramos lėšas
perskirstyti per vėlu. Vyriausybė turi parengti
atskirties mažinimo programą, o Seimas – įstatymiškai reglamentuoti. Tragiškai atrodo ir
VIP lėšų skirstymas bei dalijimas visiškai neatsižvelgiant į regionų vystymosi perspektyvas
ir galimybes.
3. Kadangi beveik visos savivaldybės yra
dotuojamos, kalbėti apie jų nepriklausomybę nuo valstybės biudžeto gana sudėtinga.
Dauguma savivaldybių tikrai nepajėgs pačios
save išsilaikyti. Manau, reikia sudaryti galimybes savivaldybėms sudaryti palankesnę
mokestinę aplinką smulkiajam ir vidutiniam
verslui, sukuriančiam daugiau kaip 70 proc.
bendrojo vidaus produkto. Tai skatintų ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, didėtų ir įplaukos į biudžetą. Dabar regioninės
politikos kaip ir nėra. Kiekviena savivaldybė
„tempia“ ES paramos lėšas į savo teritoriją.
Savivaldybės jau pasiekusios lėšų skolinimosi
limito maksimalias ribas dėl investicinių projektų bendrojo finansavimo. Valstybė turi šia
našta dalytis su savivaldybėmis. Apie nepriklausomybę nuo valstybės biudžeto kalbama tada, kai savivaldybėms dėl ekonominės
krizės buvo sumažinti biudžetai, lygiagrečiai
reikėjo imti kreditus ir savo dalimi prisidėti
prie investicijų ir šiandien beveik visos skendi
skolose. Dviejų paskutinių vyriausybių pažaduose girdėjome, kad projektų bendrajam
finansavimui bus ieškoma lėšų ir taip padedama savivaldybėms. Nežinau, ar ieškojo ir
nerado, ar neieškojo... Tik verslumo skatinimas per mokesčius gali artinti savivaldybes
nepriklausomumo link. Savivaldybių biudžeto formavimas taip pat taisytinas, nes jei savivaldybės verčiasi per galvą ir lengvatomis
(žemės nuomos, nekilnojamojo turto) prisivilioja investuotoją, kitais metais tokia dalimi
sumažinamos skiriamos pajamos. Pastangos
veltui. Išlošia ne savivaldybės, bet valstybės
biudžetas. Net motyvacijos dėl savivaldybės
biudžeto pajamų dalies nėra. Taisytina? Tikrai
taip.
4. Visada pasisakiau už tai, kad savivaldai
būtų suteikta teisė laisviau disponuoti žeme.
Deja, iki šiol to padaryti nepavyko. Jei bus galimybė, sieksiu tai įteisinti įstatymo pataisa.
Tada savivaldybėms būtų lengviau kalbėtis ir
su investuotojais.
5. Gana sudėtinga susieti verslą, mokslą ir
savivaldą, bet, manau, gyventojų užimtumas
didės, jei bus sudarytos palankios mokestinės
sąlygos verslui, kuris pagal trišales sutartis

priims dirbti studentus, ruoš juos kaip būsimus specialistus. Jau dabar susiduriama su
aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumu regionuose. Savivaldybė gali prisidėti prie konferencijų ir seminarų verslininkams rengimo,
sudarydama galimybę dalyvauti parodose,
susirasti partnerius užsienyje, bet tam reikalinga valstybės pozicija.
6. Niekada nesutiksiu, kad atliekų tvarkymas būtų perduotas privatininkams. Savivaldybės yra atsakingos už atliekų tvarkymą.
Jos numato tvarkas, yra įsteigusios atliekų
tvarkymo įmones, savivaldybės ir turi tą veiklą vykdyti. Veiklą tobulinti visuomet galima
ir reikia, nes sąlygos nuolat kinta, tačiau keisti
įstatymus, perduodant šias paslaugas privatininkams – nevalia.

Edmundas Pupinis
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai
1997–2001 m. dirbo Utenos rajono meru
1. Dabar savivaldybės savarankiškumo
turi šiek tiek daugiau negu tada, kai dirbau
Utenos rajono meru, bet ne tiek, kiek reikėtų.
Kita vertus, savivaldybėms reikia ne tik reikalauti daugiau savarankiškumo, bet ir tinkamai
atlikti savarankiškąsias funkcijas, peržiūrėti,
kokias funkcijas perduoti seniūnijoms, bendruomenėms, kad, atsižvelgiant į subsidiarumo principą, visos paslaugos būtų kiek
įmanoma arčiau žmogaus. Taigi kalbant apie
dalies valdymo funkcijų perdavimą savivaldybėms reikia kalbėti ir apie dalies funkcijų perdavimą seniūnijoms ar net bendruomenėms.
2. Ekonominės ir socialinės atskirties mažinimas labai priklauso nuo bendradarbiavimo tarp centrinės valdžios ir savivaldybių. Žinoma, pagrindą tam bendradarbiavimui turi
sukurti centrinė valdžia, bet ir savivaldybės
turėtų kuo aktyviau veikti sudarant galimybes verslo investicijoms, skatinant smulkiojo verslo steigimąsi. Tik konkurencija darbo
rinkoje gali sukurti prielaidas žmonių atlyginimams didinti. Taip pat, siekiant viešųjų paslaugų kokybės, labai svarbus ir racionalus lėšų
naudojimas. Tam reikia racionaliai pertvarkyti
švietimo, sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų politiką. Suprantama, minėtų sistemų
racionalizavimas turėtų būti vykdomas ne iš jėgos pozicijos, bet aptariamas su bendruomenėmis ir ieškant kuo racionalesnio sprendimo. Taip
pat savivaldybės savo išlaidas turėtų orientuoti
ne tik į infrastruktūrinių projektų vykdymą,


kas pastaruoju metu tapo labai patrauklu,
nes duoda nemažai politinių dividendų, bet
ir į paslaugų sritis, kad savivaldybės įstaigų
paslaugos taptų kuo aukštesnio lygio.
3. Į savivaldybių finansinį savarankiškumą
reikia žiūrėti kompleksiškai. Negalima įvedinėti naujų mokesčių nemažinant kai kurių
esamų ir dar labiau žmonėms padidinti mokestinę naštą. Turiu galvoje turto mokesčių
mokėtojų skaičiaus didinimą. Jei didiname šio
mokesčio mokėtojų skaičių, manau, kartu reikėtų pagalvoti apie darbo jėgos apmokestinimo mažinimą. Aš iš esmės pritarčiau savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimui,
tik tos lėšos nebūtinai turėtų būti skiriamos
vien investicijoms. Žmonėms labai svarbu ir
paslaugų prieinamumas bei jų kokybė.
4. Per ankstesnes kadencijas dirbdamas
Seime buvau už tai, kad savivaldybės galėtų laisviau disponuoti žeme. Deja, tuo metu
nugalėjo kita nuomonė. Tačiau tikrai ne visos
savivaldybės aktyviai išnaudoja jau esamas
galimybes, steigdamos teritorijas verslams ir
investicijoms pritraukti. Žinoma, būtina pagalvoti, kaip pakeisti dabartinę teisinę bazę,
kad kuo paprasčiau ir greičiau būtų galima
perduoti savivaldybei valstybės žinioje esančią žemę konkrečiam tikslui. Esu atviras diskusijoms dėl disponavimo valstybės žeme
perdavimo savivaldybėms.
5. Būtų labai puiku, jei verslas, mokslas ir
savivaldybės dirbtų išvien, bet čia, manyčiau, labai daug kas priklauso nuo savivaldybės aktyvumo. Savivaldybė turi būti ašis,
aplink kurią viskas sukasi. Švietimo įstaigos
turėtų pertvarkyti savo mokymų programas,
pritaikydamos jas vietinio verslo poreikiams.
Tai turėtų būti daroma savivaldybėms bendradarbiaujant su specialistus rengiančiomis
mokyklomis, švietimo ir mokslo įstaigomis,
Ūkio ministerija. Manau, ir mokslas, kuris
šiuo metu koncentruojasi didžiuosiuose
miestuose, turėtų ieškoti veiklos galimybių
regionuose.
6. Savivaldybės ir jų dispozicijoje esantys
regioniniai atliekų tvarkymo centrai turėtų
patys atlikti kuo daugiau funkcijų, o savivaldybėms nereikėtų skubėti perdavinėti atliekų tvarkymo sistemos ar jos atskirų dalių
privačioms įmonėms. Galima būtų perduoti
atliekų tvarkymo sritis, susijusias su atliekų
perdirbimu, bet tai neturėtų didinti atliekų
surinkimo kainos. Taip pat, manau, reikėtų
atkreipti dėmesį ir į tai, kad įvedus atliekų deginimo įrenginius didžiuosiuose miestuose
konkurencija dėl atliekų tik didės. Todėl šiuo
metu labai svarbu planuoti atliekų tvarkymo
sistemą taip, kad pernelyg didelė konkurencija ir neveiksmingas esamos sistemos panaudojimas nedidintų atliekų tvarkymo sąnaudų.
Ir šioje vietoje reikalingas visų valdžios grandžių bendradarbiavimas, kad ES parama būtų
sukuriama veiksmingesnė sistema, kuri nereikalautų vartotojams didinti paslaugų kainos.


Levutė Staniuvienė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
2011–2015 m. dirbo Skuodo rajono mero
pavaduotoja

Antanas Vinkus
Lietuvos socialdemokratų partija
2011–2013 m. dirbo
Neringos savivaldybės meru

1. Manau, savivaldybėms savarankiškumo
labai trūksta ir teikiant daugelį viešųjų paslaugų jos yra įspraustos į valstybinės valdžios
rėmą. Kad savivaldybės gali puikiai tvarkytis
savarankiškai, jos įrodė perėmusios socialinės
paramos teikimą savo gyventojams. Dirbdama kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, sieksiu savivaldybėms kuo didesnio
savarankiškumo, kaip ir numatyta mūsų rinkimų programoje.
2. Viena svarbiausių partijos programos
nuostatų – regionų gaivinimas, stiprinimas
ir plėtra. Šiandien mes matome, kad mūsų
šalyje yra tarsi dvi Lietuvos: regionai ir Vilnius. Skatinant regionų vystymąsi, pirmiausia būtina nusimatyti, kas tinka konkrečiam
regionui. Pavyzdžiui, Kuršo žemė, kurioje
esu išrinkta į Seimą, yra žemės ūkio kraštas,
tad čia labai tiktų žemės ūkio produkcijos
perdirbimas ir tą sritį vertėtų stiprinti panaudojant ES paramą. Kiekvienam regionui
labai svarbus bet koks darbo vietų kūrimas,
investicijų atėjimas, verslo vystymasis.
3. Didinant savivaldybių finansinį savarankiškumą, reikia keisti biudžeto sudarymo tvarką. Savivaldybės biudžetai turi būti
formuojami ne tik nuo gyventojų pajamų
mokesčio, bet ir nuo verslo aktyvumo, pelno ir pridėtinės vertės mokesčių.
4. Jei kalbame apie savivaldybių savarankiškumo stiprinimą, būtina savivaldybėms
suteikti ir teisę disponuoti jų teritorijoje esančia žeme.
5. Seniai pribrendusi būtinybė reformuoti bedarbių perkvalifikavimą, skatinti
kaimo verslumo programas, į jų įgyvendinimą reikia plačiau įtraukti vietos savivaldą,
regionuose esančias kolegijas, profesines
mokyklas, vietos verslą, nevyriausybines
organizacijas, bendruomenes. Visiems
tiems dalykams suderinti būtinas valstybinis požiūris.
6. Atliekų tvarkymas yra strateginės
reikšmės klausimas, ir dabar apie konkrečias priemones nesiryžčiau kalbėti. Darysime viską, kad šių paslaugų kaina gyventojams nedidėtų ir kad jos nepereitų į kelių
privatininkų rankas.

1. Savivaldybės turi konkrečias funkcijas,
numatytas Vietos savivaldos įstatyme, tačiau
visi nori, kad jos dėtų daugiau pastangų pritraukdamos investicijas, didindamos gyventojų
užimtumą, o tai būtų lengviau įgyvendinama,
jei jos turėtų daugiau savarankiškumo šiose
srityse: a) turėdamos pasitikėjimo teisę, disponuotų valstybine žeme – tai palengvintų
teritorijų planavimą ir investicijų pritraukimą,
b) mažesniuose miesteliuose kartu su Švietimo ir mokslo ministerija sujungtų profesines
mokyklas su bendrojo lavinimo mokyklomis,
kad būtų rengiami tos savivaldybės ar regiono
verslui reikalingiausi specialistai, c) turėtų daugiau teisių ir įtakos darbo biržoms, tada kartu su
verslo įmonėmis ir švietimo įstaigomis galėtų
geriau valdyti situaciją darbo rinkoje ir didinti
gyventojų užimtumo politikos lankstumą.
2. Reikia stiprinti regionų plėtros tarybas, suteikti joms daugiau teisių, įgyvendinti darnią jų
plėtrą, sujungiant tiek ekonominius, tiek socialinius, švietimo, jaunimo užimtumo bei kitus interesus. Už regionų tolygų vystymąsi ir plėtrą turėtų būti atsakinga ne tik Vidaus reikalų ministerija,
bet ir bendras vyriausybinis darinys. Visų ministerijų investicijos turi būti tikslingai nukreiptos
konkretaus regiono unikalumui plėtoti.
3. Siekiant didinti savivaldybių finansinį
savarankiškumą ir suteikti joms motyvaciją
dar aktyviau skatinti užimtumą, investicijas,
ūkinę veiklą, mažinti emigraciją, visoms savivaldybėms būtina suteikti galimybę auginti
jų biudžeto pajamas. Jos bus labiau suinteresuotos tai daryti, jei bus tiesioginis ryšys tarp
savivaldybės teritorijoje generuojamo gyventojų pajamų mokesčio ir jo įplaukiančio dydžio
į konkrečios savivaldybės biudžetą. Bendrosios
dotacijos kompensacijas reikėtų pakeisti pastovaus dydžio bendrosiomis dotacijomis. Tai
valstybės biudžetui kainuotų apie 20 mln. eurų,
bet savivaldybėms suteiktų didžiules paskatas
didinti investicijas.
4. Tikrai būtina savivaldybėms suteikti galimybę laisvai disponuoti jų teritorijoje esančia žeme.
5. Į šį klausimą atsakiau kalbėdamas apie savivaldybių savarankiškumo didinimą.
6. Būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją,
kai greta privataus kapitalo galėtų dalyvauti ir
savivaldybės įmonės.
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Investiciniai projektai –

kad būtų gera ir gyventi, ir lankytis
sklaidos, o tai prisidėtų prie lankytojų skaičiaus jame didėjimo. Projektas
prisidės prie„Vakarų kranto“ galimybių studijos sprendinių įgyvendinimo.
Perimant gerąją kitų valstybių patirtį bus stiprinami Klaipėdos regiono
mažųjų uostelių valdymo gebėjimai, sukuriama bendra duomenų bazė,
Klaipėdos regiono uosteliai bus pristatomi šalyse, esančiose prie Baltijos
jūros ir ne tik, mugių ir kitų renginių metu.
Kitas projektas – „Baltijos jūros turizmo centras“. Šio projekto partnerė
– asociacija „Klaipėdos regionas“, kurios steigėjos – visos regiono savivaldybės. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ilgalaikę komunikavimo
struktūrą tarptautinio turizmo plėtrai ir bendradarbiavimui palaikyti bei
skatinti tvarų, atsakingą ir inovatyvų turizmą Baltijos jūros regione. Šio
centro sukūrimas yra numatytas Europos Sąjungos Baltijos jūros strategijos 2014–2020 m. veiksmų plane. Taip bus stiprinamas Klaipėdos regiono
įvaizdis ir didinamas žinomumas, ugdomos savivaldybių turizmo srities
specialistų kompetencijos, kuriama turizmo rinkodaros rodiklių ir rinkodaros priemonių įgyvendinimo sistema, skatinamas aktyvesnis bendradarbiavimas su turizmo verslo atstovais.

Klaipėdos rajono savivaldybė nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, teikia projektinius pasiūlymus ir paraiškas, kad Klaipėdos
rajone būtų ne tik gera gyventi, bet ir įdomu bei naudinga atvykti
svečiams iš užsienio. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai,
jos plėtrai ir stiprinimui „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimą
pelnęs Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas teigia,
kad, garsinant rajono vardą tarptautiniu lygmeniu, svarbiausia nepamiršti gerinti gyvenimo sąlygų rajono žmonėms.
Klaipėdos rajonas Lietuvoje yra žinomas kaip puikioje geografinėje
vietoje esantis keturių vandenų kraštas, kuriame gera lankytis. Kaip
bus bandoma į mūsų rajoną pritraukti daugiau užsienio turistų?
Labiausiai užsienio turistus vilioja mūsų istorija, gamta, vandenys. Šiuo
metu vykdome net tris e. rinkodaros projektus, per kuriuos apie Klaipėdos rajoną sužinos daugiau užsienio turistų. Vienas jų – kartu su Kauno
rajono turizmo ir verslo informacijos centru, Kauno ir Klaipėdos miestų
ir Plungės rajono savivaldybėmis įgyvendinamas projektas „Gynybinio
ir gamtos paveldo keliai“. Pagal projektą bus viešinami visų laikotarpių
gynybiniai įtvirtinimai ir jų liekanos – piliakalniai, pilys, fortai, blindažai,
redutai, baterijos ir pan., įsikūrę vaizdingose vietose.
Kitas projektas – „Pažink Vakarų krantą“, kuriuo, pasitelkus e. rinkodaros priemones, bus siekiama didinti Klaipėdos regiono, kaip unikalaus
turizmo vieneto, gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą. Taip pat svarbus e. rinkodaros projektas, skatinantis kulinarinio
kruizo „Žuvies kelias“ gamtos ir kultūros paveldo objektų lankomumą ir
žinomumą, „Laisva, skanu, unikalu – žuvies keliu“. Projekte numatytos e.
rinkodaros priemonės leis virtualioje erdvėje „pačiupinėti“ ir įvertinti produktą planuojant savo kelionės tikslą ir vertinant pasirinkimo galimybes.
Kokie projektai dar bus vykdomi?
Norisi pasidžiaugti, kad skirtas finansavimas net dviem projektams pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą, padėsiantiems
pagarsėti tarptautiniu lygmeniu.
Vienas iš projektų – „Pietų Baltijos krantas – ilgalaikių laivybos krypčių tarp šalių kūrimas MARRIAGE bendradarbiavimo tinklų pagrindu“.
Šio projekto partnerė – mūsų savivaldybės administracija, atstovaujanti
Klaipėdos regiono savivaldybėms, turinčioms prieplaukas ar uostus. Projekto vertė – beveik 2,5 mln. eurų. Šiuo projektu norima pasiekti naujas
rinkas, tokias kaip Skandinavija, Olandija ir kt. Gavus finansavimą bus
siekiama kuo didesnės informacijos apie mažųjų laivų uostelį Drevernoje
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Klaipėdos rajonas taip pat žinomas ir kaip viena geriausių vietų gyventi Lietuvoje. Ar yra teikiami projektai, kuriais būtų stengiamasi dar
labiau gerinti žmonių gyvenimo sąlygas?
Garsinant rajono vardą užsienyje, svarbiausia nepamiršti ir vietinių
žmonių, stengtis, kad jiems ir toliau čia būtų gera gyventi, todėl nuolat
teikiame įvairius projektinius pasiūlymus, dalyvaujame konkursuose,
kuriais siekiama ne tik didinti turistų srautus, bet ir pagerinti čia nuolat
gyvenančių žmonių buitį.
Pavyzdžiui, šiuo metu yra pateikta ir vertinama paraiška projektui „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Klaipėdos rajono savivaldybės pastatuose Mokyklos g., Endriejave“. Šio projekto vertė – daugiau
nei 141,5 tūkst. eurų. Gavus finansavimą Endriejavo bibliotekoje, kultūros
namuose ir seniūnijoje bus įrengta geoterminio šildymo sistema ir sumažintas į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekis ir šildymo sąnaudos.
Taip pat pateiktas ir vertinamas projektinis pasiūlymas „Endriejavo kultūros namų ir bibliotekos pastatų modernizavimas“, kurio vertė 250 tūkst.
eurų. Tai reiškia, kad gavus finansavimą abiem projektams Endriejave šie
pastatai bus ne tik šilti, bet ir modernūs.
Žmonių gyvenimas pagerės ir todėl, kad kaip tik dabar įgyvendinamas
Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros projektas,
kuriam skirta ES investicijų fondų parama. Atsižvelgiant į tai, kad didžiausia darbų pasiūla yra Gargždų mieste, didžioji dalis asmenų, prašančių
socialinio būsto, jo pageidauja būtent čia. Todėl projekto metu socialinio
būsto fondo plėtra numatoma įsigyjant butus Gargždų mieste. Numatyta
įsigyti: 1 kambario butus – 7 vnt. (iš kurių 1 pritaikytas neįgaliesiems);
2 kambarių butus – 7 vnt. (iš kurių 2 pritaikyti neįgaliesiems); 3 kambarių
butus – 2 vnt.
Kokie dar projektai ir investicijos pasieks mūsų rajoną?
Iš tiesų Klaipėdos rajono laukia daugybė projektų ir investicijų. Rengiama paraiška geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimui ir plėtrai rajone, vertinamos paraiškos dėl Gargždų
miesto paviršinio lietaus vandens valymo įrenginių projektavimo ir statybos, projektiniai pasiūlymai dėl Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimo,
eismo saugumo ir aplinkos apsaugos priemonių diegimo rajone, pėsčiųjų
ir dviračių takų rekonstrukcijos ir plėtros rajone bei daugybė kitų projektinių pasiūlymų ir paraiškų.
Siekiame pritraukti kuo daugiau investicijų į Klaipėdos rajoną, kad čia
būtų gera ir gyventi, ir lankytis. Klaipėdos rajono ir mūsų krašto žmonių
klestėjimas – pagrindinis savivaldos tikslas.
Kalbėjosi Ernesta Strakšytė
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Patirtimi dalytasi tarptautiniu mastu
Akmenės rajono savivaldybė – viena iš aštuonių
šalies savivaldybių – buvo pakviesta kaip ekspertė dalyvauti Trakuose vykusiame tarptautiniame seminare
,,Migrantų integracija savivaldybėse: europinė patirtis
ir Lietuvos praktika“. Akmenės rajono meras Vitalijus
Mitrofanovas vienintelis iš šalies savivaldos vadovų
drauge su užsieniečiais ir Lietuvos mokslininkais skaitė
pranešimą ir perteikė gerąją patirtį bei įžvalgas. Meras
labiausiai vadovavosi į Akmenės kraštą atvykstančių
ukrainiečių, kitų užsieniečių integravimo patirtimi ir
šioje srityje patiriamais nesklandumais, kurių dauguma
kyla dėl nepakankamos teisinės bazės, kol kas nepriimtų būtinų teisės aktų.
Seminaras skirtas prieglobsčio prašytojų, prieglobstį gavusių užsieniečių ir kitų iš užsienio atvykusių
asmenų integracijai aptarti. Renginyje pristatyta Europos šalių patirtis pabėgėlių ir kitų migrantų integracijos
klausimais, diskutuota apie užsieniečių integracijos
iššūkius, su kuriais susiduriama Europoje ir Lietuvoje,
pateikta metodinė mokymų medžiaga, skirta darbuotojams, dirbantiems prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos srityje.

Jolanta Šiurkuvienė

Seminare Akmenės krašto delegacija diskutavo drauge su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių vadovais ir atstovais, Švedijos ir Estijos specialistais.
Dviejų dienų seminaras surengtas Švietimo ir mokslo ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iniciatyva. Seminaras organizuojamas kartu su Švietimo
mainų paramos fondu, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie SADM ir bendradarbiaujant su Švedijos ambasada.

Lazdijuose – vestuvių jubiliejus

Jau ne vienus metus Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Civilinės metrikacijos skyrius organizuoja rajono gyventojams išskirtinį renginį, skirtą sidabrinėms ir auksinėms vestuvėms paminėti. Šiemet šventę praturtino ir garbingas deimantines vestuves švenčiantys
sutuoktiniai. Lydimi artimųjų spalio 22 d. jubiliatai rinkosi į Lazdijų
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salę, kur tradiciškai buvo
sutikti su duona ir druska. Pasidžiaugti vedybine sukaktimi ir pasidalyti laimingos santuokos receptu atvyko 14 porų – viena deimantinė,
devynios sidabrinės ir keturios auksinės poros.
Pasveikinti šeimų garbingų vestuvių jubiliejų proga atvyko Lazdijų rajono meras Artūras Margelis ir administracijos direktorius Audrius

Neringa Rasiulienė

Klėjus. Sveikindami šventės dalyvius rajono vadovai teigė, kad džiaugiasi matydami tiek daug sutuoktinių porų, saugojančių tradicinę
lietuvių šeimą, puoselėjančių savo šeimose mūsų šalies papročius ir
tradicijas, perduodančių savo gerąją patirtį vaikams ir anūkams. Vadovai linkėjo sukaktuvininkams stiprios sveikatos, santarvės ir dar ilgų
bendro gyvenimo metų.
Skambant Mendelsono maršui, ekrane besikeičiant archyvinėms
šeimos nuotraukoms, sutuoktiniai dar kartą parašu patvirtino savo
santuoką. Merui A. Margeliui įteikus simbolinius santuokos žiedus, užrišus austas jubiliejinių vestuvių juostas, visos šeimos buvo pakviestos
šventinio valso.

Turite savo viešąją tribūną – leidinį „Savivaldybių žinios“. Stiprinkime jį kartu
Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdžiuose ne kartą buvo pritarta „Savivaldybių žinių“ redakcijos kolegijos siūlymui užsakyti leidinį visiems tarybų nariams ir pavaldžioms savivaldybių įstaigoms.
Savaitraštis „Savivaldybių žinios” tapo vienu populiariausių žinybinių leidinių. Savivaldybių tarybų narių ir
darbuotuojų apklausa parodė, kad leidinys jiems reikalingas ir yra laukiamas. Dalis savivaldybių užsako leidinį
visiems tarybų nariams, skyriams, bibliotekoms ir seniūnijoms. Siūlome prenumeruoti SŽ leidinį 2017 metams.
• 2017 m. leidinio su priedais prenumeratos mėnesio kaina – 2,60 Eur.
• Jūsų pageidavimu tarybų nariams „Savivaldybių žinias“ atsiųsime nurodytais adresais.
• „Savivaldybių žinias“ galima užsisakyti pašte. Leidinio indeksas 0262.
Naujovė:
SŽ elektroninę versiją galima prenumeruoti redakcijoje.
Elektroninės versijos (PDF formatu) mėnesio komplekto kaina 1,60 Eur.
Mūsų tel./ faks. (8 5) 262 2083, el. paštas info@savzinios.lt

