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KAIP IR IŠ KUR ATSIRADO
„SAVIVALDYBIŲ ŽINIOS“
• Jau ne tik savivaldybininkai dabar neretai pacituoja ir tokį šalies apibūdinimą:
„Lietuva – tai 60 savivaldybių“.
• Visas savivaldybes vienija Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).
„Savivaldybių žinios“ yra LSA – kitaip tariant, visų Lietuvos savivaldybių – leidinys.
• Lietuvoje suformuota nuomonė, kad bet kokiai valdžiai (valstybei ar savivaldybėms)
turėti savo spaudą (savo tribūną) – didelė nuodėmė, o gal net nusikaltimas.
Bet 1995 m. vasarą įsteigta visų savivaldybių interesams atstovaujanti LSA suprato,
kad... organizacija be savo leidinio – tas pat, kas dainininkas be liežuvio.
Tad jau po metų – 1996 m. rudenį – ir buvo įsteigtos „Savivaldybių žinios“.
• Pirmasis „Savivaldybių žinių“ numeris išėjo 1996 m. lapkričio 14 d.
Pirmaisiais metais leidinio steigimą ir leidimą finansiškai parėmė Švedijos
savivaldybių asociacija, metodinę paramą suteikė šios asociacijos savaitinio
laikraščio žurnalistai.
• Verta priminti, kad prieškario Lietuvoje 1923 m. birželio mėnesį, praėjus beveik
ketveriems metams nuo savivaldos atkūrimo, Kaune buvo leidžiamas mėnesinis
savivaldos reikalams skirtas laikraštis „Savivaldybė“, ėjęs iki 1940 m.
• Lietuvos miestų ir miestelių sąjunga 1926–1927 m. leido mėnesinį laikraštį
„Savivaldybių balsas“, kurį redagavo žymusis Lietuvos savivaldybininkas
Jonas Vileišis.
„Savivaldybių žinių“ redakcijos kolektyvas, ieškodamas savivaldos ištakų ir kurdamas „Baltąjį
savivaldos metraštį“, 20 metų keliavo „bričkomis“, piliakalniais, užšalusiais ežerais, tulpių laukais,
automobiliais ir lėktuvais
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KUO „SAVIVALDYBIŲ ŽINIOS“ IŠSKIRTINĖS?
„Savivaldybių žinias“ skaito ne tik savivaldybininkai. Jas prenumeruoja centrinės valdžios
institucijos, politinės partijos, įvairios asociacijos ir bendruomenės, bibliotekos.
Kuo gi kitokios „Savivaldybių žinios“? Koks
jų išskirtinis bruožas? Paminėsime tik du faktus.
• Tai vienintelis Lietuvoje leidinys, pasiekiantis visas 60 savivaldybių ir per 500 seniūnijų.
• Leidinys vienintelis nesigardžiuoja skandalais, nesivaiko sensacijų, nedalyvauja „spektakliuose“ net ir tada, kai savivaldybininkai
išvedami iš kabinetų su antrankiais kaip patys
didžiausi nusikaltėliai ar žudikai.
KAS PADEDA MUMS IŠSILAIKYTI?
„Savivaldybių žinios“ save vadina savivaldos
metraščiu, savivaldos veiklos veidrodžiu. Visi jau
lyg ir apsiprato, kad esame „baltasis“ savivaldos
raidos metraštis, netiražuojantis skandalų. Tai
kaip mes per 20 metų nebankrutavome, nepraradome tiražo?
Taip, mes esame žinybinė žiniasklaida ir mus
iš dalies paremia LSA, LSA taryba. Bet pasirodo,
kad tiražą galima išlaikyti naudojantis ir baltojo
metraščio rašymo principais.
Laikas parodė, kad teigiamos patirties, reikšmingų darbų ir prasmingos veiklos aprašymas,
savivaldybių sėkmės istorijos, geros naujienos
Lietuvoje dar vertinamos ir skaitomos. O beskaitant tokius rašinius ir sveikas pavydas sukyla, stimulas pasitempti atsiranda.
„Kai paskaitai, ką kitos savivaldybės yra pasiekusios, norom nenorom pasitikrini, o ką gi
pats gero esi nuveikęs“, – yra prisipažinęs ne
vienos savivaldybės vadovas.
• Kad per 20 metų neprasmegome spaudos
leidinių jūroje, nulėmė ir redakcijoje dirbantys,
dirbę ir jau mirę žmonės.
• Šviesaus atminimo nusipelnė pirmoji leidinio radaktorė Ona Balčiūnienė, buvusi atsakingoji sekretorė Birutė Butkevičienė, išradingai
redakcijai talkinę docentas Romualdas Razauskas, plunksnos virtuozas rašytojas Leonardas
Grudzinskas, leidinio dizainą formavę dailininkai Henrikas Ratkevičius ir Kostas Katkus. Nebijokime šiandien ištarti ir skambesnio žodžio: jie
buvo „Savivaldybių žinių“ šviesuliai.
• Trys buvę leidinio žurnalistai yra tapę
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garbingos Jono Vileišio premijos laureatais. Tai Aurelija Arlauskienė, Valentina Zinkevičienė ir
Antanas Anskaitis. Romas Gurklys pelnė J. Vileišio konkurso komisijos diplomą. Beje, šis redakcijos darbuotojas yra „trys viename“ – jis fotografas, redaktorius ir vairuotojas.
• Ilgus metus „Savivaldybių žinių“ stiliumi ir korektūra rūpinasi Janina Malkenienė. Daugiau nei
dešimtmetį buhalteriją tvarko Jūratė Radzevičienė. Leidinio vaizdą kuria Vaidas Janutaitis. Kartais
talkina socialinių mokslų daktaras Antanas Petrauskas, politikos ir ekonomikos apžvalgininkas Arūnas Brazauskas, dr. Lilijana Astra, dr. Saulius Nefas, Klaipėdos rajono tarybos narys Albinas Klizas.
Neseniai pradėjo dirbti gabi žurnalistė Genovaitė Paulikaitė. Ir, be abejo, mūsų ištikimi talkininkai
– daugumos savivaldybių viešųjų ryšių atstovės ir atstovai. Visiems jiems didelis Ačiū.
• Visą vadybą ir redakcijos politiką jau 17 metų styguoja „Savivaldybių žinių“ direktorė Lina Belevičienė, kurią pažįsta beveik visi savivaldybininkai.
• Sakoma, kad vienas vaizdas gali atstoti tūkstančius žodžių. Tai liudija nuo 2000-ųjų „Savivaldybių žinioms“ piešiantis iliustracijas ir karikatūras dailininkas Mečislovas Ščepavičius.
Taigi kadrų kaita – redakcijai nebūdingas reiškinys.
KADA LEIDINYS IŠGRAIBSTOMAS
IR TAMPA NET DEFICITU?
• „Savivaldybių žinių“ dažnai pritrūksta, kai po rinkimų arba prieš LSA suvažiavimus išleidžiame... „sulankstomus“ visų savivaldybių merus. Tie mūsų redakcijos sugalvoti lankstinukai su visų 60
savivaldybių merų nuotraukomis byloja, kad apie visus merus beveik viską galima pasakyti trimis
sakiniais. Būtent: kada gimęs, ką baigęs, kur dirbo ir kokiai partijai priklauso.
• „Savivaldybių žinios“ padidinto dėmesio sulaukia, kai paskelbiamos savivaldybių nominacijos
ir pristatomi savivaldos riterių titulą pelniusieji.
Leidinio gyvastį daug nulėmė jame nagrinėjamos temos. 15 metų „Savivaldybių žinių“ puslapiuose buvo plaktasi dėl tiesioginių merų rinkimų. Štai keletas antraščių: „Kas bijo tiesioginių merų
rinkimų?“, „Šokis apie tiesioginius merų rinkimus“, „Ar tiesiogiai rinktas meras jau panacėja?“.
Kita beveik nuolatinė ir nesibaigianti „Savivaldybių žinių“ tema – „Ko trūksta iki tikrosios savivaldos?“. Ar tik pinigų...
Redakcijai teko būti daugelio temų, sukrėtusių savivaldą, metraštininke. Prie dešimties įvykių,
kurie sukrėtė savivaldą, prisimintina precedento neturėjusi istorija. 2000 m. 39 savivaldybės pradėjo bylą su valstybe dėl padarytos žalos atlyginimo ir pažeistų savivaldybių teisių. Po dvejų bylinėjimosi metų teismas pripažino, kad valstybė privalo savivaldybėms kompensuoti padarytą 30 mln.
litų žalą. Taip buvo paneigtas mitas, kad neįmanoma bylinėtis su Vyriausybe ir laimėti bylos.
Aršokai prie apskritojo stalo buvo diskutuota apie korupcijos savivaldybėse apraiškas, seniūnaičių atsiradimo peripetijas, vis paabejojant, ar seniūnaitis netaps... šeštuoju rankos pirštu.
Dar viena daug ginčų ir redakcijoje sukėlusi tema – socialinių pašalpų skirstymas. Tikrą bandymų poligoną praėjo savivaldybės, kol laimėjo mūšį dėl to, kad socialinių išmokų skirstymas eitų
tiesiogiai per vietos valdžios institucijas.
Prie „Savivaldybių žinių“ paklausos prisidėjo ir redakcijos išleisti priedai, kurie dabar, ko gero, jau
yra tapę sunkiai prieinami. Trumpa enciklopedija apie visas savivaldybes galima būtų pavadinti
redakcijos išleistą knygą „Lietuvos savivaldybės 2000“. Išgraibstytas buvo „Savivaldybių žinių“ parengtas ir išleistas lankstinukas „Ką nuveikė vietos valdžia?“. Tai istorijos vertinimui išliekantis visų
savivaldybių per vieną kadenciją nuveiktų gerų darbų ir patirtų nesėkmių sąvadas.
Kad Lietuvoje daugiau gėrio negu blogio, akivaizdžiai liudija redakcijos išleistas „Šviesusis 2005ųjų metraštis, arba 60 štrichų Lietuvai pagražinti“. Ir dabar, praėjus dešimtmečiui, labai smagu šį
leidinuką pastudijuoti. Deja, paminėtų „Savivaldybių žinių“ priedų eilinis skaitytojas jau su žiburiu
turėtų paieškoti. Tad „Savivaldybių žinios“ gali pasigirti išleidusios savotiškas bibliografines retenybes, kurios liks savivaldos istorijai.
PABIROS
Per 20 metų išėjo 770 „Savivaldybių žinių“ numerių. Nėra nė vienos savivaldybės, kurioje
nepabuvojo redakcijos darbuotojai. Ir bent pusė (iš 550) seniūnijų aplankyta.
„Savivaldybių žinios“, besisukiodamos visuose savivaldos frontuose, sudilino du automobilius,
tris fotoaparatus, septynis kompiuterius, nuvažiavo ar kitaip įveikė šimtus tūkstančių kilometrų.
„Kas iš to?“ – gali paklausti skeptikas. Filosofiškai atsikirskime: „Viskam teisėjas bus laikas“.
O mes, „Savivaldybių žinių“ darbuotojai ir visi, kas redakciją palaikė, per 20 metų jau įrodėme,
kad ir žinybinei, nepiktai spaudai yra vietos po saule.
Didysis Lietuvos savivaldybininkas, prieškario Kauno miesto burmistras Jonas Vileišis apie
savivaldą yra pasakęs taip: „Geriausia valdžia būtų tokia, kuri moko, kaip patiems valdyti.“
Su ironija tiktų pridurti, kad savivalda visų pirma turėtų prasidėti nuo imperatyvo „valdyk
save“. Visur ir visada...



Palinkėjimai jubiliejų švenčiančioms
Pasitikdami 20-metį paprašėme redakcijos kolegijos narių pasidalyti
mintimis, kokių temų ir rašinių jie pasigenda „Savivaldybių žiniose“

Valerijus Makūnas
Kauno rajono savivaldybės meras
„Auksinės krivūlės riteris“ 2016

Mieli
„Savivaldybių žinių“ kūrėjai!
Sveikinu Jūsų šaunų kolektyvą 20-ies metų
veiklos proga.
Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad turime savivaldai
skirtą leidinį. Jūs padedate sužinoti, kaip dirba kolegos kitose savivaldybėse, savaitraštyje galima
padiskutuoti apie problemas, pasidalyti gerąja
patirtimi, kartu pasidžiaugti laimėjimais. Ačiū,
kad nepamirštate ir Kauno rajono!
Kalbant apie opiausias problemas, reikėtų
daugiau diskutuoti apie savivaldos didinimą,
racionalesnius ir teisingesnius savivaldybių biudžeto formavimo principus, tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
Savivaldybės yra arčiausiai žmogaus. Tačiau
gerų rezultatų galima pasiekti tik tada, kai vieningai dirba visos valdžios grandys: Seimas, Vyriausybė, savivaldybės. Svarbu gerinti šių institucijų
komunikaciją. Šioje srityje Jūs tikrai galite daug
nuveikti!
Lietuvoje jau daug metų ieškoma geresnio ir
veiksmingesnio savivaldos modelio. Demokratinių šalių patirtis rodo, kad savivaldos modeliai
gali būti įvairūs. Ekspertai pažymi, kad bene didžiausią įtaką savivaldai daro politinė kultūra ir
susiklosčiusios tradicijos.
Manau, kad „Savivaldybių žinios“ galėtų supažindinti skaitytojus su geriausiais Europos šalių savivaldos modeliais. Ypač vertinga Austrijos,
Vokietijos, Olandijos, Skandinavijos šalių patirtis.
Būtų įdomu palyginti šiuos modelius, o vertingiausias idėjas panaudoti tobulinant savivaldą
mūsų šalyje.
Įsitikinome, kad lietuviškoji savivalda turi
nemažai trūkumų, apie kuriuos taip pat reikėtų
kalbėti. Politologai ir politikai dažnai diskutuoja
apie optimalų savivaldybių dydį. Mažesnės savivaldybės nors ir priartina sprendimų priėmimą ir
įgyvendinimą iki piliečių, bendruomenių, tačiau
joms dažnai kyla problemų dėl kokybiško paslaugų teikimo, stambių projektų įgyvendinimo ar
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investicijų pritraukimo.
Akivaizdu, kad mažos savivaldybės dažnai
neturi finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad galėtų
įgyvendinti svarbias programas.
Kita grupė – didžiuosius Lietuvos miestus juosiančios „žiedinės“ savivaldybės. Jos susiduria su
specifinėmis problemomis, tokiomis kaip urbanistinė ir verslo plėtra, didėjantis kelių tinklas, ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikis. Spręsti šias
problemas be Vyriausybės paramos labai sunku.
Inicijavę diskusijas šiais ir kitais opiais klausimais, galėsime prisidėti prie savivaldos tobulinimo, o kartu ir padėti spręsti gyventojams
aktualias problemas. Linkiu Jūsų redakcijai kūrybiškumo ir didėjančio skaitytojų būrio, o mums
visiems – būti arčiau žmonių, žinoti jų lūkesčius ir
laiku juos atliepti.

Artūras Margelis
Lazdijų rajono meras

Daugiau dėmesio
asociacijos iniciatyvoms
Leidinyje „Savivaldybių žinios“ būtų svarbu
pateikti kuo išsamesnę informaciją apie Lietuvos
savivaldybių asociacijos siūlomas iniciatyvas, veiklą ir priimtus nutarimus, sprendžiant bendrąsias
savivaldybių problemas. Siūlyčiau rengti rubrikas,
kuriose plačiau atsispindėtų atskirų savivaldybių
geroji patirtis tam tikrose veiklos srityse (švietimas, kultūra ir pan.).

Nijolė Dirginčienė
Birštono savivaldybės merė

Straipsniai padeda lengviau
spręsti problemas
Džiugina tai, kad „Savivaldybių žinių“ redakcija
jau daugiau kaip 20 metų rašo apie Lietuvos savivaldybių pasiekimus, naujoves, aprašo kiekvienos
savivaldybės išskirtinumą ir unikalumą. Kiekvieną
kartą malonu sužinoti apie kolegų planus, idėjas,
vizijas. Manau, kad leidinio turinys, rubrikos, temos yra aktualios, įdomios, ir labai tikiuosi, kad
problemų, apie kurias reikėtų rašyti, būtų kuo mažiau. Tačiau jeigu apie jas rašysite, visi kalbėsime
– taip lengviau rasime jų sprendimo būdus.
Manau, kad galėtų būti skiriama daugiau
dėmesio jaunimo, inovacijų taikymo savivaldybėse, miesto įvaizdžio, komunikacijos ir reklamos
temoms.
Linkiu „Savivaldybių žinių“ kolektyvui, kad ir
toliau rašytų aktualiomis temomis, pristatytų įdomias ir originalias rubrikas, atspindėtų tikrąjį Lietuvos savivaldybių gyvenimą ir vienytų Lietuvos
savivaldybių bendruomenę.

Antanas Černeckis
Rietavo savivaldybės meras
„Auksinės krivūlės riteris“ 2015

Vertėtų pristatyti
įstatymų pakeitimus
Mano manymu, „Savivaldybės žinios“ pakankamai geras leidinys, pateikiantis svarbiausius
savivaldybių įvykius, parodantis rezultatus, problemas. Žinoma, tobulumui ribų niekada nebūna.
Galbūt leidinyje vertėtų pristatyti įstatymų pakeitimus. Neprastai būtų ir viešos diskusijos apie
rengiamų įstatymų projektus, bet kita vertus, pritarti ar nepritarti projektui, reikia apsispręsti per
trumpą laiką, ir fiziškai nelabai įmanoma tokias
diskusijas rengti.
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Zdzislav Palevič
Šalčininkų rajono meras

Išsamus ir reikalingas
Malonu, kad turime „Savivaldybių žinias“
– išsamų ir reikalingą leidinį visiems savivaldos
atstovams. O kad leidinys būtų dar įdomesnis ir
savivaldai naudingesnis, manau, vertėtų paanalizuoti šias temas ir problemas:
1. Su problemomis susiduria ne tik savivaldybės, bet ir jų padaliniai – seniūnijos. Gal kartais
vertėtų prisiminti ir jų kasdienybę, gerąją patirtį ir
pasiekimus.
2. Siekiant pritraukti į savivaldą jaunus žmones, būtina parodyti, kad jie mums reikalingi. Tai
galima padaryti per šiuo metu savivaldoje dirbančių jaunų žmonių pasiekimus („Savivalda ir
jaunimas“).
3. Būtų pravartu rengti teminius leidinius arba
leidinio skyrius, kuriuose būtų pateikiama skirtingų savivaldybių patirtis tuo pačiu klausimu.
4. Galbūt vertėtų pagalvoti apie kultūros sklaidą.
5. Galbūt reikėtų leidinyje atrasti vietos naujam
skyreliui apie įdomias lankytinas vietas Lietuvoje.
Kiekvienoje savivaldybėje jų, be jokios abejonės,
esama.

Roma Žakaitienė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė

Leidinio svarumą padidintų
analitiniai straipsniai
„Savivaldybių žiniose“ galėtume plačiau pasvarstyti nacionalinės valdžios politinius sprendimus. Ypač svarbu būtų išsamiau paanalizuoti
savivaldybių finansinio savarankiškumo galimybes, disponavimo valstybine žeme teisę, kaip šios
teisės perdavimas savivaldybėms keistų jų veiklą,
kaip atsilieptų pritraukiant investicijas. Daugiau
dėmesio turėtume skirti savivaldos savarankiškumui, viešųjų poreikių tenkinimui. Apskritai kai
savivaldybės pakankamai ilgai diskutuoja kažkokiu klausimu ir su nacionaline valdžia niekaip nesuranda sprendimo, labai svarbu būtų straipsnių
ciklas, kuriame matytųsi nuomonių įvairovė.
Dabar formuojasi nauja Vyriausybė. Lietuvos
savivaldybių asociacija rengiame konkrečius
klausimus naujiesiems ministrams, organizuosime su jais susitikimus. Labai svarbu, kad ir ministrams pateikti klausimai, ir jų atsakymai atsispindėtų „Savivaldybių žiniose“. O klausimai bus
apie ilgą laiką besitęsiančias problemas, kurių
sprendimas neatsiejamas nuo savivaldybių veiklos tobulinimo.
Būtų puiku, jei leidinyje atsirastų ir analitinių
straipsnių, kuriuose būtų pateikiama užsienio patirtis, palyginama su mūsų savivaldybių padėtimi.
Straipsniams vertingumo suteiktų mokslininkų
įžvalgos.

O dar geriau – ne tik savivaldybes.
Reikėtų daugiau dėmesio daugiabučių
gyvenamųjų namų atnaujinimui, norisi žinoti, kaip kitos savivaldybės sprendžia žvyrkelių
tvarkymo problemą, kaip tvarkosi su pabėgėlių
apgyvendinimo ir įdarbinimo reikalais, kaip
pritraukia investicijas ir padeda plėtoti verslą.
Aktualios ir kitos problemos: emigracija, jaunimo užimtumas, kaimo mokyklų likimai, bendruomeniškumo skatinimas. Apie visa tai būtų
įdomu ir naudinga plačiau ir dažniau paskaityti
„Savivaldybių žinių“ puslapiuose.
Mano galva, „Savivaldybių žiniose“ yra pateikiama pakankamai informacijos apie visose
savivaldybėse vykstančius įvykius. Bet pasigendu analitinių straipsnių viena ar kita tema.
Norėtųsi matyti daugiau savivaldybių vadovų
ir specialistų pasisakymų, kuriuose kalbinamieji
ne tik girtųsi ir džiaugtųsi savo pasiekimais, bet
ir analizuotų aktualius klausimus, nagrinėtų
problemas, svarbias visoms savivaldybėms.
Galbūt laikas grįžti ir prie šviečiamosios veiklos, skirtos platesniam skaitytojų ratui. Kitaip
susidaro įspūdis, kad ne tik paprasti žmonės,
bet ir žurnalistai, aukšti valstybės ir teisėsaugos
pareigūnai nelabai suvokia, kuo savivaldos institucijos skiriasi nuo valstybės institucijų.

Gintautas Gegužinskas
Pasvalio rajono meras
„Auksinės krivūlės riteris“ 2011

Išlikite įdomūs

Juozas Bertašius
Šakių rajono meras
„Auksinės krivūlės riteris“ 2010

„Savivaldybių žinios“ –
puikus leidinys
Čia galima rasti visą svarbią informaciją.
Galbūt galėtų būti daugiau interviu su merais,
pavaduotojais, administracijos vadovais. Taip
pat kiekviename numeryje gal galėtų atsirasti
vedamasis straipsnis, kuriame būtų apžvelgti
svarbiausi įvykiai. Tačiau apskritai – viskas puiku.
Ir toliau taip darbuokitės. Nuoširdžiausi linkėjimai
visam redakcijos kolektyvui.
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Alvydas Katinas
Utenos rajono meras

Galbūt laikas grįžti prie
šviečiamosios veiklos?..
Pirmiausia noriu pasveikinti „Savivaldybių
žinias“, mininčias 20-ies metų sukaktį, ir palinkėti
joms lankyti savivaldybes dar tris kartus tiek metų.

Kiekvieną kartą paimu „Savivaldybių žinias“
žinodamas, kad rasiu įdomių straipsnių, pasvarstymų, komentarų, aktualios informacijos. Ar yra
tokių problemų, kurioms turėtumėte skirti daugiau dėmesio? Manau, kad leidinyje operatyviai
atspindimas savivaldos gyvenimas. Norėčiau
linkėti, kad ir ateityje išliktumėte įdomūs ir greiti,
informuodami Lietuvos savivaldybių darbuotojus
ir gyventojus.
Patinka Jūsų rašiniai apie konkrečias savivaldybes. Įdomu sužinoti, kuo gyvena kolegos ir kaip
tvarkosi. Iš to galima nemažai pasimokyti. Tokių
rašinių galėtų būti daugiau.
Su Jubiliejiniu gimtadieniu!


Lietuva nuo A iki Z
Mažosios Lietuvos kraštas,
sužavintis kiekvieną čia atvykusį...

Pagėgių savivaldybė

Lietuvoje sklando nerašytos legendos,
kad visi, kuriems teko lankytis buvusios
Prūsijos karalystės teritorijoje, Mažojoje
Lietuvoje esančiame krašte – Pagėgių
savivaldybėje, iš čia išsiveža nepakartojamas emocijas, giliai atmintin įsirėžiančius prisiminimus. Nežinia, ar čia sklandanti baltų dievų Perkūno, Patrimpo ir
Patulo dvasia, ar gili krašto istorija, siekianti Prūsijos karalienės Luizės laikus,
ar šviesuolių Martyno Jankaus, Vydūno
įspaudai istorijoje, galbūt senojo Rambyno kalno grožis, savita architektūra ar
tiesiog krašto žmonių nuoširdus paprastumas ir svetingumas užburia kiekvieną
čia užsukusį nepaaiškinama nuotaika,
pakilia dvasia.
Pagėgių savivaldybė dar visai jauna,
tik 2000 m. nuo Šilutės rajono atskirta
ir kaip savarankiška įkurta savivaldybė.
Čia ypač puoselėjamas Mažosios Lietuvos palikimas – savita kultūra, istorija
ir tradicijos. Penktasis regionas – pastaruoju metu vis dažniau turistų atrandamas Lietuvos kampelis.
Plačiau apie nuveiktus darbus, rūpesčius ir ateities planus šiame krašte pasakoja Pagėgių savivaldybės vadovai.



Meras Virginijus KOMSKIS
Tiesioginiuose merų rinkimuose Pagėgių savivaldybės meru buvau išrinktas jau trečiai kadencijai. Tai vienas didžiausių mano, kaip politiko, pasiekimų ir įvertinimų pastaraisiais metais.
Jaučiu žmonių palaikymą ir pasitikėjimą. Per
ilgus darbo metus žengėme daug savivaldybės
veidą pakeitusių žingsnių. Atsiskyrusi nuo Šilutės rajono Pagėgių savivaldybė įkurta palyginti
neseniai. Nuo to laiko susidūrėme su nemažai
iššūkių, turėjome daug ko išmokti, patirti, kad
taptume tuo, kas esame šiandieną. Ne tik Pagėgių miestas, bet ir visa savivaldybė gerokai pasikeitusi. Sovietmečiu sunykęs ir apleistas miestas
šiandieną stebina pokyčiais – sutvarkyta infrastruktūra, atnaujintos švietimo, kultūros įstaigos,
bendruomenių namai, krašto bažnyčios, pastatai, skirti socialinėms paslaugoms teikti, skiriama daug dėmesio kultūrai, turizmui. Tai pasiekta darniu savivaldybės administracijos, tarybos
darbu ir tinkamai panaudojant ES lėšas.

Pagėgių savivaldybė – žemės ūkio kraštas,
puoselėjantis pieno ir mėsos perdirbimo tradicijas. Žemės ūkio naudmenos sudaro apie 65
proc. visos teritorijos. Savivaldybės teritorijoje
veikia dvi stambios įmonės – AB Vilkyškių pieninė ir UAB Klaipėdos mėsinė, keli stiprūs žemės
ūkio kooperatyvai.
Kita prioritetinė ūkio šaka – turizmas. Pagėgių savivaldybės administracija ir vietos veiklos grupė ,,Pagėgių kraštas“ inicijuoja ir vykdo
nemažai projektų, susijusių su turizmo infrastruktūros plėtra ir gerinimu. Savivaldybėje 11
įmonių teikia įvairias turizmo paslaugas. Prie
turizmo paslaugų pasiūlos ir teikiamų turizmo
paslaugų kokybės užtikrinimo prisideda viešoji įstaiga Pagėgių krašto turizmo informacijos
centras, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus
muziejus, Pagėgių savivaldybės kultūros centras, Rambyno regioninio parko direkcija ir lankytojų centras. Vietinių turistų skaičius Pagėgių
savivaldybėje kasmet didėja.
Reprezentuodami savo kraštą stengiamės
skleisti mažalietuvių kultūrą, istoriją ir tradicijas. Šiemet sulaukėme ypač didelio mūsų kraštu
susidomėjusių turistų, turizmo įmonių srauto,
kuriuos galime priimti moderniame Turizmo
informacijos centre, pasiūlyti kraštą pažinti plaukiant Nemunu turistiniu laivu „Skalva“. Sėkmingai dirbo Martyno Jankaus muziejus, 2015 metų
pabaigoje įsigijęs knygrišyklą. Po šio projekto
įgyvendinimo muziejuje, atstatytoje Martyno
Jankaus klėtyje, kurioje įsikūręs edukacinis cen-
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tras, planuojama rengti su knygos istorija (nuo
popieriaus gaminimo, spausdinimo proceso iki
knygos įrišimo) susijusius edukacinius užsiėmimus. Taigi pažinti knygos kelią nuo popieriaus
gamybos, spausdinto teksto iki knygrišio preso
įmanoma tik Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejuje Bitėnuose. Praplėtę savo
ekspozicijas, įsigiję knygrišyklą, krašto svečius
muziejininkai stebina aukšto kultūrinio lygio
renginiais, suburiančiais šalies mokslininkų,
šviesuolių bendruomenę. Palyginti su 2012
metais, Martyno Jankaus muziejus pritraukė du
kartus daugiau lankytojų iš užsienio šalių ir Lietuvos. Lankytojų skaičius statistiškai auga apie
1000 per metus.
Viešoji biblioteka šiandieną lankytojams
gali pasiūlyti patogią ir modernią aplinką ne tik
ugdytis, bet ir turiningai praleisti laisvalaikį. Aktyviai dirba bibliotekininkai: pastebėti ir autoriniais leidiniais įamžinti talentingi krašto literatai,
vykdomos edukacinės veiklos vaikams, savo
kūrybą pristato žymiausi Lietuvos ir pasaulio
autoriai, kūrėjai.
Vienuose moderniausių vakarų Lietuvos
kultūros centrų – Pagėgių savivaldybės kultūros centre – vykdoma ir profesionali veikla.
Šiais metais centras savo kategorijoje iškovojo
geriausio Lietuvos kultūros centro vardą. Sertifikuotas autentiškas renginys „Kalėdinis žąsų turgus Mažojoje Lietuvoje“, kuris Liaudies kultūros
centro rengtoje konkursinėje apžiūroje „Tradicija šiandien“ savo kategorijoje iškovojo pirmąją
vietą. Šalyje garsiais renginiais – Joninėmis ant
Rambyno kalno „Tradicijų pynė pagal Vydūną“,
krašto švente „Pagėgiai – laiko labirintuose“ ir
kitomis – skiepijamas patriotizmas savo šaliai,
savam kraštui.
Viena skausmingiausių mūsų krašto problemų – emigracija. Tuštėja mokyklos, dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo sunku į kraštą pritrauktį verslą, ypač dėl to, kad esame kaimiška
vietovė. Skaudžias pasekmes pajautė ir vietos
verslininkai pakitus politiniams santykiams su
Rusija. Nors savivaldybėje turime keletą stambių įmonių, krašto ūkininkų, pasienio tarnybas,
kurios suteikia gyventojams nemažai darbo
vietų, vienas svarbiausių mūsų prioritetų – verslumo skatinimas. Ieškome naujų investicijų
taikydami visas galimas mokestines lengvatas.
Žengėme pirmuosius žingsnius įkurdami pramoninę zoną, kurioje įrengti aptarnavimo keliai
ir šaligatviai, pakloti ryšių, kanalizacijos, lietaus
kanalizacijos, vandentiekio, elektros koridoriai.
Džiaugiamės, kad į vėjuotą vakarų Lietuvos
kraštą – Pagėgius verslininkai dėmesį atkreipė
dėl „žaliosios“ energijos panaudojimo. Čia statomos vėjo jėgainės naudingos ne tik investavusiems verslininkams, bet papildys ir savivaldybės biudžetą. Pagėgių savivaldybės vadovai
siekia pritraukti ne tik stambiuosius investuotojus, bet ir smulkųjį verslą – priimtas sprendimas
atnaujinti smulkiojo verslo rėmimo fondą, kuris
leistų sumažinti finansinę naštą.
Savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su
nevyriausybinėmis organizacijomis, remia jų
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veiklą ir iniciatyvas skatinti verslumą. Viena
sėkmingiausių įgyvendintų verslo vizijų – penkių savivaldybės bendruomenių prieš kelerius
metus įgyvendintas projektas, kuris leido joms
įsukti mažą vaistingųjų augalų versliuką, ne tik
garsinantį Pagėgių kraštą, bet ir leidžiantį užsidirbti. Kitas sėkmingai įgyvendintas projektas
– graviravimo lazerio įsigijimas.
Tikimės, kad mums pavyks veiksmingai panaudoti 2014–2020 metų ES fondų paramos laikotarpiu teikiamas galimybes pritraukti į kraštą
naujų investuotojų.
Verslo ir kitų bendradarbiavimo galimybių
aktyviai ieškome ir už Lietuvos ribų – daugiau
nei dešimt metų sėkmingai vykdomi projektai
su Lenkijos Ilawos savivaldybe, Sovetsko miesto
administracija, Vokietijos Bad Iburgo savivaldybe, džiaugiamės užsimezgusia draugyste su
Punsko valsčiumi (Lenkija), dar šiemet pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos
Zbaražo rajonine administracija, su Estijos Kose
savivaldybe.
Netrukus sukaks aštuoneri metai, kai esu savivaldybės vadovas. Apžvelgęs visą šį laikotarpį,
negaliu nepaminėti ir čia dirbančių žmonių ir
nepadėkoti jiems už tai, kuo šiandieną galime
džiaugtis.

gavimo dienomis lankosi socialinės rizikos šeimose. Prabėgus daugiau nei pusei metų nuo
šių darbo grupių subūrimo, jau galime stebėti
realius teigiamus pokyčius probleminėse šeimose. Dar 2011 m. įkurtas socialinės globos
padalinys, teikiantis dienos ir trumpalaikę socialinę globą slaugos ir senelių namuose. Vienas
didžiausių ateities projektų socialinėje srityje
– pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų
atnaujinimas ir modernizavimas, slaugos ligoninės prijungimas.
Nors esame nedidelė savivaldybė, bet mūsų
vardas neretai girdimas Lietuvoje ir pasaulyje
dėl sportinių pasiekimų. Pergales skina Meno
ir sporto mokyklos ugdytiniai, įvairias sporto
varžybas nuolat rengia VšĮ Sporto ir turizmo
centras. Prieš keletą savaičių laisvojo stiliaus
imtynių veteranų pasaulio čempionate sidabro
medaliu pasipuošė pagėgiškis Antanas Merkevičius. Rugsėjo mėnesį vykusi simbolinės kapsulės įkasimo ateities kartoms ceremonija pažymėjo baseino statybos pradžią. Planuojama,
kad per porą metų pastatytas baseinas labai
pagerins ne tik sportininkų, bet ir visų savivaldybės gyventojų ugdymosi kokybę. Planuojama Pagėgiuose įrengti dviračių takų, vienoje iš
seniūnijų statyti sporto salę.

Mero pavaduotojas Sigitas STONYS
Džiugu, kad socialinėje srityje matome ženklius pokyčius. Svariausi, nuveikti pastaruoju
metu – vaikų globos namų perkėlimas į naujas,
geriau pritaikytas patalpas. Džiugina sumažėjęs
globojamų vaikų skaičius. Vaikai gyvena trijose
šeimynose, kiekviena jų turi savo atskirus namus su atskirais įėjimais. Vaikai gyvena modernioje, jiems pritaikytoje aplinkoje, patys gamina
maistą, mokosi kitų socialinių įgūdžių.
Turime veiklų, „užaugusį“ ir sustiprėjusį Socialinių paslaugų centrą, kurio vykdomi projektai
jau peržengė Lietuvos ribas ir geba pritraukti lėšas ir vykdyti projektus su užsienio partneriais,
nuolat tobulėja, didėja ir teiktinų paslaugų sąrašas. Socialinio centro laimėti projektai padėjo
vaikų darželius įsteigti kaimiškose vietovėse.
Vienas šių darželių pasibaigus projektui veikia
dar ir šiandieną.
Savivaldybės vadovai daug dėmesio skiria
socialinių problemų sprendimui. Dar metų pradžioje norint užkirsti kelią girtavimui, smurtui
artimoje aplinkoje savivaldybės iniciatyva suburtos prevencinės darbo grupės, kurios neįprastu laiku – po 17 val., savaitgalio ar pašalpų

Administracijos direktorė
Dainora BUTVYDIENĖ
Pagėgių savivaldybėje nuveikta tikrai nemažai, įgyvendinta daugybė projektų. Pagerinome
sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikams perkeldami vaikų lopšelį-darželį į naujas, erdvesnes
patalpas, padidinome grupių skaičių, įrengėme
daugiau erdvių vaikų ugdymui. Visos savivaldybės ugdymo įstaigos aprūpintos žaidimų aikštelėmis, sporto aikštynais. Tiesa, kai kuriose iš
švietimo įstaigų dar numatomi remonto darbai,
sporto salės statyba. Artimiausiu metu planuojame sąlygas gerinti Meno ir sporto mokyklos
bendruomenei – numatoma, kad įstaiga persikels į naujas patalpas, bus įsigyta naujų ugdymui reikalingų instrumentų.
Deja, susiduriame su vaikų mokyklose mažėjimo problema. Ieškodami geriausio sprendimo įsteigėme daugiafunkcį centrą viename
iš savivaldybės kaimų. Erdviame pastate šiuo
metu dirba ikimokyklinio ugdymo grupė, jungtinis pradinių klasių komplektas, po pamokų čia
vyksta dailės ir muzikos užsiėmimai, bendruomenės nariai gali naudotis sporto sale, įsikūrė
Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro


medicinos kabinetas, Neįgaliųjų draugijos nariai, kaimo biblioteka.
Vienas svarbiausių ateities projektų – Pagėgių miesto turgavietės įrengimas: prekiautojams patogūs paviljonai, stoginės, automobilių
stovėjimo aikštelės, privažiavimo keliai, apšvietimas, elektros tiekimo tinklai, viešieji tualetai.
Numatoma miesto širdy sukurti pagrindinį
traukos centrą, buriantį krašto bendruomenes
renginiams, sueigoms, laisvalaikiui praleisti. Čia
bus formuojami vandens telkiniai, pėsčiųjų ir
dviračių takai, aktyvi poilsio zona „Veloparkas“,
žaidimų aikštelė vaikams, aktyvaus poilsio sporto aikštelė, amfiteatras ir kita renginiams, parodoms, koncertams pritaikyta infrastruktūra.
Planuojama, kad restauruotose senosiose
Vilkyškių dvaro arklidėse veiks keletą edukacijų vykdysiantis amatų centras. Ši naujovė leis
padidinti turistų skaičių, teikti jiems didesnę
pasiūlą. Planuojame gerinti sąlygas senelių
globos namų gyventojams ir darbuotojams
rekonstruojant pastatą. Nuolat rūpinamės kelių
tiesimu ne tik Pagėgių mieste, bet ir seniūnijose,
aktyviai atliekame vandentvarkos darbus.

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas Alvidas EINIKIS
Pokyčius ir savitą savivaldybės „evoliuciją“ stebėjau savo akimis, nes nuo 2003 metų
aštuonerius metus buvau Pagėgių seniūnijos
seniūnu. Nuo 2011 metų dirbu administracijos direktoriaus pavaduotoju. Kaip tik šiuo
laikotarpiu įvyko didžiausios pertvarkos savivaldybėje. Senųjų Pagėgių vaizdą mena tik
išlikę senosios architektūros pastatai. Visa kita
– rekonstruota, atnaujinta, modernizuota. Bėgant metams keitėsi ne tik estetinis Pagėgių

savivaldybės vaizdas, bet ir buvo pagerintos sąlygos čia dirbantiems ir gyvenantiems
žmonėms.
Ir toliau tęsiame darbus šia kryptimi – šiuo
metu vyksta remonto darbai buvusiuose vaikų globos namuose. Šio pastato dviejuose
aukštuose remontuojami kabinetai ir koridoriai, keičiami elektros, interneto, telefono įvadai. Pritaikyti erdves kitoms reikmėms buvo
nuspręsta, kai po vaikų globos namų iškėlimo
į kitas patalpas, esančias gražiame, turinčiame turtingą istoriją ir kultūrinę vertę pastate,
senajame liko daug nenaudojamos vietos.
Numatoma, kad į atnaujintas patalpas persikels savivaldybės skyriai, seniūnija, Meno ir
sporto mokykla.
Žingsnis po žingsnio keliaujame į priekį,
pokyčių ir idėjų įgyvendinimo link, kad mūsų
kraštas būtų dar patrauklesnis, kad atskleistume savitą jo grožį. Kad gera būtų ir gyventojams, ir miesto svečiams.

Tauragės baseinas bus orientuotas į šeimas
Tauragės rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimo projektui dėl
baseino statybos organizavimo. Planuojama, kad buvusiame kariniame
miestelyje duris atvers viešasis miesto baseinas. Įgyvendinant projektą
ketinama įrengti dviejų takelių (5 m), 25 m ilgio baseiną, aukštą konstrukcinę arką su vandens ar rūko užuolaida, ant kurios būtų galima žiūrėti 3
D filmus-vaizdus, sūkurinę vonią, vaikų ir šeimos baseiną, čiuožyklą ir tris
pirtis. Baseino projektas bus orientuotas į šeimas su vaikais.
„Atlikus rinkos tyrimą išsiaiškinome, kad Tauragei reikalingesnis pramoginis, šeimoms su mažais vaikais skirtas, o ne profesionalaus sporto
baseinas. Tauragė turės dar vieną traukos objektą, kurio teikiamas pramogas, o svarbiausia, naudą sveikatai pajus ne tik mūsų krašto gyventojai, bet ir kitų rajonų žmonės, miesto svečiai“, – teigė savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis.
Statybos darbus planuojama atlikti iš 2017–2019 m. Tauragės rajono
savivaldybės biudžeto lėšų. Atsižvelgus į darbų apimtis, vertę ir sudėtingumą numatoma darbų trukmė – 36 mėnesiai nuo rangos darbų sutarties pasirašymo. Planuojama statybos darbų vertė pagal parengtą techninį projektą – per 2 mln. eurų su PVM.

Vytautė Čėsnaitė

Savivaldybė ketina ieškoti baseino operatoriaus. Įvykdžius baseino
statybos pirkimo konkursą, bus rengiamas konkursas ir dėl baseino operatoriaus paslaugų pirkimo.

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

„Savivaldybių žinioms“ – 20! Junkitės ir sekite mus facebook savzinios
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Įteiktos „Auksinio fenikso“ statulėlės

Lapkričio 11 d. Vilniaus rotušėje jau penktą kartą įteiktos didžiausių šalies kultūrinės bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų asociacijos (LKCA) – apdovanojimų „Auksinis feniksas“
statulėlės.
Įsteigusi apdovanojimus LKCA pirmoji Lietuvoje ėmėsi vienyti įvairius visuomenės sluoksnius bendrai veiklai kultūros labui. Nominacijų įvairovė atspindi, kiek daug reikia skirtingų
sričių žmonių pastangų, kad visi galėtume džiaugtis kultūros ir meno kūriniais. Vienų iš reikšmingiausių visos šalies kultūros srities apdovanojimų tikslas ir yra pagerbti fizinius ar juridinius
asmenis, nusipelniusius šalies kultūros kūrimui, plėtrai, perdavimui, saugojimui ir kultūros centrų sistemos vystymuisi, tobulinimui ir viešinimui. Organizatoriai taip pat pabrėžia, kad vienas
iš apdovanojimų kriterijų – pačių kūrėjų socialinis atsakingumas ir gebėjimas vertinti jų veiklos
poveikį aplinkai. Šiemet siūlyta daugiau nei penkiasdešimt pretendentų į šį prestižinį apdovanojimą: rajono merai, verslininkai, pramonės, verslo ir visuomeninės organizacijos, žurnalistai,
vadybininkai, dvasininkai, meno kolektyvų vadovai, kultūros ir meno kūrėjai. Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos dalyvius pasveikino LKCA prezidentas Romas Matulis. Jis pasidžiaugė
nepaprastai svarbia ir reikšminga šalies kultūros centrų misija ir pabrėžė, kad šiandien kultūros
centruose vyksta daugybė svarių meno projektų, o juose dirbantys kūrėjai yra šalies kultūros
gerovės pamatas.
Šiais metais „Geriausio metų kultūros ir meno kūrėjo“ apdovanojimas skirtas Gintarui Zareckui – Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatoriui ir režisieriui. Nugalėtoją

paskelbė ir įspūdingą auksinio fenikso statulėlę įteikė Seimo narys, kultūros mecenatas
Ramūnas Karbauskis. Kultūros ministras Šarūnas Birutis apdovanojimą „Metų kultūros
mecenatas ar rėmėjas“ įteikė verslininkams
Aurelijai ir Aurelijui Rusteikoms. „Geriausiu
metų kultūros centro partneriu“ paskelbtas
Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonas
Saulius Filipavičius. Jį LKCA vardu sveikino
Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. „Metų politiku“ tapo
Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis (antras iš kairės), jį atsiimti apdovanojimo ant scenos pakvietė Vilniaus savivaldybės mero pavaduotojas Linas Kvedaravičius.
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Roma Žakaitienė apdovanojimą „Metų kultūros centro vadovas“ su pasididžiavimu įteikė
Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorei Janinai Ališauskienei.
Iškilmingoje LKCA apdovanojimų „Auksinis feniksas“ ceremonijoje dalyvavo ne tik šalies kultūros ir meno atstovai, kultūros centrų
vadovai, bet ir Seimo nariai, politikai, rajonų
merai, vicemerai, savivaldybių administracijų
direktoriai, verslo ir pramonės atstovai, įvairių
visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų nariai. Šventėje koncertavo žinomi šalies
menininkai ir pirmą kartą scenoje prisistatęs
jungtinis Lietuvos kultūros centrų vadovų
choras.
Lietuvos kultūros centrų asociacijos inf.

geriausi metų Radviliškio rajono verslininkai
Radviliškio miesto kultūros namuose susirinkę rajono verslininkai pasidžiaugė sėkme ir
rezultatais. Jiems įteikti tradiciniai apdovanojimai – „Verslo burės 2016“.
Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis (kairėje) padėkojo verslininkams už svarų
indėlį į rajono savivaldybės ekonominį vystymąsi. „Jūs kuriate produktą, kuris labai svarbus
rajono ekonominiam vystymuisi, be jūsų nebus
rajono ateities“, – sakė meras. Jis pasveikino ir
renginyje dalyvavusį verslininką iš Baisogalos
Aurimą Gaidžiūną, gyventojų išrinktą į Seimą.
Šiais metais šventėje Mero padėkos ženklu už
ilgametę patirtį vadovaujant įmonei, už verslo
plėtrą, svarų indėlį kuriant Radviliškio rajono
savivaldybės gyventojų ekonominę gerovę
apdovanotas UAB „Regejus“ vadovas Arūnas
Kvėglys.
UAB „Termosrovė“ vadovas Darius Jurėnas
už aktyvų dalyvavimą savivaldos veikloje ir
verslumo skatinimą rajone apdovanotas ženkleliu „Už nuopelnus savivaldai“.
Nugalėtojus kasmet išrenka Radviliškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo
rėmimo komisija, atsižvelgdama į verslininkų
veiklos rezultatus, jų indėlį į Radviliškio rajono
savivaldybės ekonominį vystymąsi, jų socialinę
veiklą ir pan. Mero pavaduotojas, SVV komisijos
pirmininkas Kazimieras Augulis sako, kad apdovanojimas – simbolinis. „Visi suprantame, ką

Eligija
Zoltnerienė

reiškia burė. Tai palankaus vėjo gaudymo įrankis. Tegul jums visiems pučia palankus vėjas ir neša
jūsų verslo laivą į naujas platumas“, – sakė jis.
Šiais metais UAB „Salvika“ apdovanota už tvirtą žingsnį į eksporto rinką, UAB „Augevidus“ – už
stabilų verslą, UAB „Balt“ – už verslo plėtrą kaimo vietovėje, UAB „Movidus transportas“ – už bendruomeniškumą, MB „Rekmanta“ – už inovatyvius sprendimus versle.
UAB „Senjorų namai“ direktorei Aistei Janovič „Verslo burė“ įteikta kaip sėkmingiausiai 2016
metų jaunajai verslininkei, UAB „Godlija“ vadovei Rimai Banaitienei – kaip sėkmingiausiai 2016
metų moteriai verslininkei. Verslininkus sveikino ir savivaldybės administracijos direktorė Jolanta
Margaitienė, direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, tarybos nariai, įvairių valstybės įmonių vadovai, Radviliškio verslininkų asociacijos prezidentas Gediminas Lipnevičius.
Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus apdovanojimas atiteko UAB Šeduvos kepyklos direktorei Vidai Dauneckienei. UAB „Donkis“, užsiimanti krovinių gabenimu tarptautiniais
maršrutais, kaip jauna ir sparčiai besiplečianti įmonė, kaip stabiliai plečianti savo verslą ir sumokanti
daug mokestinių pajamų į biudžetą, apdovanota VšĮ „Versli Lietuva“ ir Šiaulių apskrities VMI Radviliškio poskyrio padėkomis. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus padėka
skirta Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojui, SVV rėmimo komisijos pirmininkui Kazimierui Auguliui.
Verslininkams koncertavo „Šeduvos bernai“ ir jaunasis dainininkas Šeduvos gimnazijos mokinys Rapolas Meškauskas. Renginys organizuojamas nuo 2005 m.

