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Lietuva nuo A iki Z
Analogų Lietuvoje neturinčiame mieste

Palangoje gera ir gyventi, ir ilsėtis

Palanga – vienas populiariausių Lietuvos klimatinių, balneologinių ir purvo
terapijos kurortų. Jo išskirtinumas – daugiau kaip 20 km besitęsianti Baltijos
jūros smėlėta pakrantė ir kopos. Pačioje
miesto šiaurėje broliams latviams ranką
tiesia Būtingė. Už jos ramesnio poilsio
ieškantiems savo paslaugas siūlo Šventoji, Kunigiškės, Monciškės. Tiems, kam
patinka kurortinis siautulys, vis daugiau
pramogų siūlo senoji Palanga. Šiuo metu
Palangoje gyvena apie 15 tūkst. gyventojų. Šiaurinei miesto daliai administruoti yra įsteigta Šventosios seniūnija.
Apie pastarųjų metų pokyčius ir planus dalijasi Palangos savivaldybės vadovai.

Meras Šarūnas Vaitkus
Palangos miesto vizija – ištisus metus atviras
tarptautinis kurortas su išvystyta sveikatingumo, sporto ir poilsio infrastruktūra, aktyviu kultūriniu gyvenimu. Tai saugus ir švarus miestas,
patogus gyventi ir ilsėtis. Dedamos visos pastangos, kad Palangoje atsirastų kuo daugiau
uždarų kultūros, sporto, pramogų, sveikatinimo
objektų, kuriuose laiką leisti būti galima ne tik
vasarą, bet ir ištisus metus. Tad pastaruoju metu
Palanga atsinaujina itin intensyviai.
Didelis dėmesys skiriamas kultūros paslaugų infrastruktūros plėtrai. Prieš metus lankytojus pirmą kartą pakvietė moderni Koncertų salė.
Prieš kelerius metus restauruotas Kurhauzas,
atnaujintas Palangos Birutės parkas ir Gintaro
muziejus. Šį rudenį duris po restauracijos atvėrė ir istorinė kurorto vila „Anapilis“. Čia įsikūrė
Palangos kurorto muziejus. Visi šie objektai
– kultūrinės erdvės, kurios vilioja ne tik vietos
gyventojus, bet ir svečius iš kitų šalies miestų ir
užsienio.
Pajūrio regioninio parko teritorijoje – Nemirsetoje įrengtas modernus, europinius standartus atitinkantis kempingas, galintis priimti
svečius, atvykstančius kemperiais ar norinčius
apsistoti palapinėse. Netolimoje ateityje kempinge bus pastatyta ir 12 poilsio namelių, ku

riuose bus galima apsistoti ne tik vasarą, bet ir
šaltuoju metų laiku. Šią vasarą kempingas jau
priėmė pirmuosius poilsiautojus ir sulaukė itin
teigiamų kurorto svečių įvertinimų.
Išskirtine gamta ir klimatinėmis sąlygomis
pasižyminti Palanga – puiki vieta ne tik ilsėtis,
bet ir sportuoti. Būtent todėl šį kurortą sporto
stovykloms, treniruotėms ir varžyboms renkasi garsiausi ne tik mūsų šalies, bet ir užsienio
sportininkai. Siekiant sukurti kuo geresnes
sąlygas sportui, kurorte intensyviai plėtojama
sporto infrastruktūra: 2014 m. balandį duris
atvėrė daugiafunkcis sporto kompleksas. 2015
m. vasarą rekonstruotas miesto lengvosios atletikos stadionas. Jis dabar atitinka tarptautinius
lengvosios atletikos standartus. Greta stadiono
planuojama įrengti dirbtinės dangos futbolo
aikštę.
Palangoje didelis dėmesys skiriamas susisiekimo ir infrastruktūrai gerinti. Siekiant nukeipti
transporto srautus nuo kurorto centro, 2015 m.
nutiestas Palangos aplinkkelis, pastatyta nauja
autobusų stotis. Intensyviai rekonstruojamos ir
remontuojamos miesto gatvės. Per pastaruosius 5 metus kurorte atnaujinta 17 gatvių.
Palangos ir Šventosios pokyčiams įtakos turi
ne vien tik savivaldybės, valstybės bei ES investicijos, bet ir verslininkai. Sezoniškumą mažina
gydymo ir sveikatinimo paslaugų plėtra. Palangos kurortas pasižymi rekreacinių ir apgyvendinimo paslaugų įvairove. Čia gerai išvystyti
viešbučių, sanatorinio, kempingų ir privataus
apgyvendinimo sektoriai. Tokia pasirinkimo
įvairovė didina ir teigiamai atsiliepia turistiniam
konkurencingumui. Palanga yra viena iš lyderių
tarp kurortinių miestų statusą turinčių miestų
pagal poilsio namų, SPA, sanatorijų, taip pat nekilnojamojo turto plėtrą.
Noriai į Palangą investuoja privatus verslas.
Pradėtas įgyvendinti modernaus sanatorinio
komplekso, teiksiančio sveikatinimo paslaugas,
projektas – buvusių purvo gydyklų pastatų,
esančių Vytauto g. 170, vietoje neilgai trukus
prasidės moderniausios šalyje „Eglės“ sanatorijos statybos. Vietoj buvusio „Jūratės“ baseino
išaugs tarptautinio tinklo viešbutis „Marriott“.
Savo objektus aktyviai atnaujina vietos verslininkai. Džiugu, kad jie vis aktyviau įsijungia ir
į kultūrinius bei socialinius projektus. Palangoje
dirbančios įmonės ir bendrovės savanoriškai
skyrė lėšų Pasakų parko skulptūroms įrengti.
Vasarą didžiulio verslininkų palaikymo savivaldybė sulaukė organizuodama socialinę akciją
visos Lietuvos vaikams „Pasveikink jūrą Palangoje“, per kurią jūrą pirmą kartą pamatė ir nekasdienėmis pramogomis Palangoje mėgavosi
per 200 socialiai remtinų šeimų vaikų iš visos
Lietuvos.

Mero pavaduotojas
Rimantas Mikalkėnas
Į Palangos plėtrą žvelgiame strategiškai
– ateityje automobilių mieste turėtų būti kuo
mažiau. Kadangi žmonės čia atvyksta pailsėti,
pagerinti sveikatą, turiningai praleisti atostogas
ar laisvalaikį, kurortas turi būti orientuotas į ekologišką transportą.
Palanga – specifinis, analogų Lietuvoje neturintis miestas. Čia, priklausomai nuo metų
laiko, gyventojų skaičius, o kartu ir transporto
srautai itin ženkliai kinta. Būtina ieškoti būdų,
kaip suderinti labai skirtingus vietos gyventojų
ir poilsiautojų poreikius. Siekiant įvertinti Palangos miesto savivaldybės gyventojų, turistų
ir įmonių susisiekimo poreikius, sukuriant integruotą įvairių transporto rūšių susisiekimo sistemą ir prioritetą teikiant viešajam keleiviniam,
bevarikliam ir aplinką tausojančiam transportui, baigiamas rengti darnaus judumo Palangos
mieste planas.
Prieš pusantrų metų pastatytas Palangos
aplinkkelis ženkliai pagerino miesto ekologinę
situaciją. Kol jo nebuvo, vien per tris vasaros
mėnesius miestą kirsdavo apie 75 tūkst. tranzitu pravažiuojančių automobilių, tarp jų ir sunkiasvorių.
Savivaldybės tikslas yra ne tik sumažinti
automobilių eismą miesto centre, bet ir propaguoti sveikatinimo idėjas, skatinti žmones
rinktis ekologiškas transporto priemones – važinėti dviračiais, riedučiais ir kt. Senąją Palangą
kertančios Vytauto gatvės dalį planuojama pritaikyti vienpusiam eismui, įrengiant joje dviejų
krypčių dviračių taką, kuris nuo važiuojamosios
dalies būtų atskirtas eismo juostų ribotuvais.
Jau parengtas Kretingos gatvės atkarpos rekonstrukcijos techninis projektas. Po jos gatvė
taps 4 eismo juostų, bus įrengti nauji pėsčiųjų
ir dviračių takai, apšvietimas. Šie darbai turėtų
prasidėti jau kitais metais.
Rengiama ir daugiau kurorto gatvių rekonstrukcijų techninių projektų, svarbių ne tik
palangiškiams ir šventojiškiams, bet ir visiems,
atvykstantiems į Palangą pailsėti.
Vienas iš svarbiausių savivaldybės uždavinių
– rūpintis vietos gyventojų gerove. Savivaldybei
valdant visas „Palangos komunalinio ūkio“ akci2016 11 26 Savivaldybių žinios

jas, galime geriau kontroliuoti komunalininkų
darbą ir džiaugtis tvarkingu, švariu kurortu.
Daugiabučių namų gyventojams pasiūlyta
alternatyva renkantis namo administratorių
– be privačių įmonių, šią paslaugą ėmė teikti ir
UAB „Palangos komunalinis ūkis“. Gyventojai,
administratoriumi pasirinkę savivaldybės įmonę, teigia esantys patenkinti savo namo priežiūra, administravimo kaina ir geresne administratoriaus kontrole.
Šiais metais Palanga susidūrė su nauju iššūkiu – birželį pasibaigus šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarčiai su UAB „Litesko“,
ji savivaldybės tarybos sprendimu nebuvo
pratęsta, ir Palangos šilumos ūkis perduotas
savivaldybės įmonės „Palangos šilumos tinklai“
žinion. Tokiu sprendimu miesto taryba siekė
šilumos ir karšto vandens kainos Palangoje sumažėjimo ir šilumos tiekimo infrastruktūros ir
turto efektyvesnio ir skaidresnio panaudojimo.
Nors šildymo sezonas dar tik prasidėjo, miesto
gyventojai netruko pajusti skirtumą – šildymas
kurorte atpigo.

Savivaldybės administracijos direktorė
Akvilė Kilijonienė
Palangos miesto tikslas – tapti ištisus metus
aktyviai veikiančiu kurortu su gerai išvystyta viešojo turizmo infrastruktūra įvairiems kultūros,
pasilinksminimo, sporto renginiams, išplėtotomis konferencinio turizmo, sporto, reabilitacijos bazėmis, SPA, sanatoriniu gydymu, dideliu
aktyvaus poilsio galimybių bei gausiu įvairaus
pobūdžio kultūrinių, pramoginių renginių pasirinkimu bet kuriuo metų laiku. Be abejonės,
Palangos miesto savivaldybės administracija
siekia kurortą padaryti kuo patrauklesnį ir privačioms investicijoms, todėl rengiamos investicinės erdvės, kurias būtų galima pasiūlyti verslui.
Ateinantiems metams taip pat esame susiplanavę nemažai miesto infrastruktūros gerinimo darbų, iš kurių bene svarbiausias – miesto
baseino su poilsio zona ir pirčių kompleksu
statyba. Esame išsikėlę tikslą pastatyti baseiną,
kuris tarnautų ir pramogoms, ir mokymui. Planuojame, kad miesto baseine bus galima ne tik
pramogauti ar sportuoti – čia vyks ir kūno kultūros pamokos Palangos mokiniams, kad prie
jūros gyvenantys vaikai išmoktų plaukti.
Tvarkomos ir viešosios kurorto erdvės. Prieš
metus miesto centre įrengtas modernus muzikinis fontanas. Šį rudenį visuomenei pristatytas naujas Pasakų parkas, vyresnius lankytojus
viliojantis sutvarkyta infrastruktūra bei puikia
gamta, o mažuosius – interaktyviomis lietuviškų pasakų skulptūromis ir naujove Lietuvoje
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– galimybe išklausyti lietuviškai bei angliškai
įgarsintas pasakas. Atnaujintas ir treniruokliais
praturtintas sveikatingumo takas „Labrytys“. Didelis dėmesys skiriamas dviračių takų remontui
ir priežiūrai.
Ne mažiau svarbu ir paplūdimių priežiūra
bei tvarkymas, pritaikant juos neįgaliesiems.
Palangoje sėkmingai įgyvendinama Pajūrio
juostos tvarkymo 2014–2020 m. programa.
Siekiant pristabdyti intensyvų Lietuvos Baltijos
jūros kranto degradavimą, kiekvieną pavasarį
kopose pinamos apsauginės žabtvorės, paplūdimiuose atnaujinami mediniai takai, jautriausiose kopagūbrio vietose klojami šakų klojiniai,
miesto savivaldybės teritorijos krantuose įdiegtos krantotvarkos priemonės.
Šventojoje taip pat nesustos darbai. Jau
turime patvirtintą Šventosios centrinės aikštės
rekonstrukcijos techninį projektą. Aikštės tvarkymo darbai prasidės kitąmet.
Džiaugiamės kasmet augančiu Palangos
žinomumu už Lietuvos ribų bei tarptautiniu
kurorto įvertinimu. Už aktyvų bendradarbiavimą su užsienio miestais-partneriais 2014 m. Palanga įvertinta Europos miesto diplomu. 2015
m. kurortui įteikta Europos tarybos „Garbės
vėliava“. Jau daugiau nei dešimtmetį Palangos
Birutės parko paplūdimiui suteikiama aukščiausius kokybės standartus patvirtinanti Mėlynoji
vėliava.
Palangos kurorto svečiams ir turistams kasmet yra siūlomas platus renginių spektras. Platėjantis pramogų asortimentas, poilsiautojus
vilioja įvairios šventės, koncertai, spektakliai ir
kiti renginiai. Tarp svarbiausių žiemos renginių
Palangos kurorte verta išskirti šventes „Palangos stinta“ ir „Palangos ruoniai“. Šylant orams
turistus vilioja Šv. Velykų renginiai ir velykinių
margučių alėjos atidarymas, gegužės mėnesį
populiariausios šventės – „Gintarinis savaitgalis“ ir Palangos kurorto šventė. Birželio, liepos,
rugpjūčio mėnesį didelio populiarumo sulaukia
istorinis ir tradicinis pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara“. Kurorto svečiai ir visi
pučiamųjų muzikos mylėtojai gali pasiklausyti
klasikinės, populiariosios bei originalios pučiamųjų muzikos koncertų Palangos Birutės parke.
Išskirtinę vertę turi nuo liepos mėnesio vykstantis renginys „Birutės parko istorijos atspindžiai“.
Tai teatro akcijos, kurių tikslas supažindinti parko lankytojus su Palangos Birutės parko ir Tiškevičių rūmų istorija. Liepos mėnesį kasmet organizuojami M. K. Čiurlionio muzikos ir sakralinės
muzikos „Ave Marija“. festivaliai. Nuo rugpjūčio
mėnesio vyksta klasikinės muzikos koncertų ciklas „Nakties serenados“. 2019 m. Palangoje planuojama surengti visame pasaulyje žinomą Europos varinių pučiamųjų orkestrų čempionatą.
Kad pasirengimas šiam prestižiniam renginiui
vyktų sklandžiai, Palangos miesto savivaldybė
yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų
asociacija.
Palangoje gerai turi jaustis visi – tiek poilsiautojai, tiek ir miesto gyventojai, todėl ne-

mažą dėmesį skiriame gyvenimo kokybės ir
socialinio saugumo gerinimui. Mieste intensyviai tvarkoma daugiabučių gyvenamųjų namų
aplinka, plečiamas automobilių stovėjimo vietų
skaičius, modernizuojami daugiabučiai. Tvarkant daugiabučių namų kiemų infrastruktūrą,
įrengiamos naujos, modernios vaikų žaidimų
aikštelės, lauko treniruokliai, prie atnaujintų
daugiabučių gyvenamųjų namų pagal galimybes įrengiamos papildomos automobilių stovėjimo vietos, tvarkoma kiemų infrastruktūra.

Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja Violeta Staskonienė
Net ir besibaigiant rudeniui kurorto infrastruktūros tvarkymas nestovi vietoje. Darbai verda Grafų Tiškevičių alėjoje. Ji po rekonstrukcijos
pavirs į kurorto įkūrėjų grafų Tiškevičių laikus
menančią alėją, jungiančią Kurhauzą su Kęstučio gatve. Greta jos bus įrengtas fontanas.
Šiuo metu baigiamas remontuoti ir link jūros vedantis Lino takas. Jis bus ne tik atnaujintas, bet ir pritaikytas neįgaliesiems. Šventojoje
baigiama vienos iš pagrindinių miestelio gatvių
– Jūros gatvės – rekonstrukcija. Tvarkoma ir
gyvenamųjų rajonų aplinka, atnaujinami daugiabučiai, modernizuojamos miesto ugdymo
įstaigos, atliekami ir kiti Palangos gyventojams
itin svarbūs miesto tvarkymo darbai.
Atsižvelgiant į neįgaliųjų bei juos slaugančių
palangiškių poreikius, mieste įsteigtas Socialinių paslaugų centras. Jo lankytojams, prižiūrint
kvalifikuotiems specialistams, sudarytos puikios
sąlygos ne tik leisti laiką, bet ir lavėti. Siekiant
plėsti ir gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę
ir saugią aplinką pagyvenusiems palangiškiams
ir neįgaliesiems, modernizuoti Palangos miesto
globos namai. Atsižvelgiant į gyventojų prašymus, Palangos asmens sveikatos priežiūros
centre pradėtos teikti ambulatorinės antrinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
Palangos miesto gyventojai yra aktyvūs ir
noriai dalyvauja visuomeniniame gyvenime.
Todėl, siekiant telkti vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų
pastangas ieškoti tinkamiausių sprendimų ekonominei, socialinei ir kultūrinei gerovei Palangos mieste kelti ir bendruomenės inicijuojamai
vietos plėtrai įgyvendinti, Palangoje įsteigtos
vietos veiklos grupės, kasmet rengiami įvairių
bendruomenių teikiamų projektų atrankos
konkursai, geriausiems projektams įgyvendinti
skiriamas finansavimas.


Zarasai –

Genovaitė Paulikaitė

rytiniai Lietuvos vartai

Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su Lietuvos istorijos institutu, Zarasų krašto
muziejumi, bendradarbiaujant su Vitebsko apskrities kraštotyros muziejumi, planuoja teikti paraišką bendram projektui pagal 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Šis projektas padėtų didinti lankytojų skaičių
Lietuvos–Latvijos–Baltarusijos pasienyje, atskleisti vertingiausių kultūros paveldo objektų potencialą, paslaugų inovacijas ir infrastruktūrą. Lietuvoje pasirinktas kultūros paveldo objektas – senoji
Stelmužės dvarvietė nuo sėlių genties, Livonijos ordino, Rusijos imperijos iki šių laikų.
Kaip „Savivaldybių žinioms“ teigia Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas ir savivaldybės
administracijos direktorius Ramūnas Keršys, jų vizija – kurorto ir turizmo vystymas.
Beveik prieš metus su Jumis kalbėjomės apie pirmuosius darbus, planus, sumanymus. Kuo
dabar galite pasidžiaugti?
N. Gusevas. Vienas reikšmingiausių Zarasų rajono savivaldybės veiklos rezultatų – jau ryškiai
matomos projektinės veiklos, pasinaudojant 2014–2020 metų ES parama ir kitais finansavimo šaltiniais, galimybės. Baigti praėjusio finansavimo laikotarpio ir startuoja nauji regiono ir savivaldybės
projektai. O jų – apie 30. Tarp jų vis sparčiau įsibėgėjantis daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas, tvarkomas švietimo įstaigų vidus, modernizuojamas Zarasų kultūros centras. Šiuo metu
esame atsinaujinę beveik visus visuomeninius pastatus.
Kadangi Zarasai siekia tapti kurortu ir vystyti turizmą, labai svarbus ryšys su mūsų krašto „senaisiais“ turistais, kurie atvykdavo iš Sankt-Peterburgo, Maskvos, kitų rytų miestų. Tad daug dirbame
atgaivindami turistinius ryšius tiek bendradarbiaudami su konsulatais, kelionių organizavimo operatoriais, tiek pristatydami savo kraštą.
Yra įsibėgėjęs Didžiosios salos renginių infrastruktūros vystymo projektas. Šiais metais pabaigėme vandens lynų – „cableway“ – trasą. Įvyko koncesijos konkursas, kuriam pritarė rajono taryba.
Tikimės, kad kitais metais turėsime funkcionuojantį pramogų objektą. Tai bus didžiausia ir moderniausia vandenlenčių trasa Baltijos šalyse. Baigiama projektuoti ir Mažojo slėnio infrastruktūra. Šiuo
metu kuriama kraštovaizdžio programa. Tai pėsčiųjų ir dviračių takų išvystymas, kad tiek svečiai
atrastų patrauklią poilsiui erdvę, tiek atsirastų patogumas vietos gyventojams.
Šių metų pradžioje atidarytas rajono viešosios bibliotekos priestatas, iš kurio atsiveria nuostabūs Zarasų vaizdai. Tad žmonės į biblioteką užsuka ne tik paskaityti, bet ir ramiai pabūti, atsipalaiduoti. Biblioteka tapo bendruomenės ir miesto svečių traukos tašku.
Žinoma, rajono neaplenkia šaliai bendros problemos. Viena jų – gyventojų skaičiaus mažėji-

mas, nedarbas, nes rajonas yra šalies pakraštyje,
rinka nedidelė ir labai sunku pritraukti investuotojus, kurie imtųsi kurti darbo vietas. Esame kraštas, kuriame, norėdami gauti panašų į
kitų regionų, esančių arčiau didmesčių, turistų
traukos efektą, turime dirbti dvigubai daugiau.
Džiugina gražus bendradarbiavimas su Daugpiliu, Visaginu, Utena.
Nepaisant, kaip keičiasi politinė padėtis ir kas
yra valdžioje, mes esame už projektų tęstinumą.
Juolab kad tai yra mūsų rajono gyventojų lūkesčiai. Kai mes kalbame apie turizmą, mes kalbame
apie įvairiapusį turizmą. Tai ir žmonių sveikatinimo, ir gastronominis, ir sportinis turizmas. Šiais
metais esame pasivadinę renginių miestu. Tai dar
viena turizmo vystymo galimybė.

Asmenukė su meru Nikolajumi Gusevu (dešinėje)
Paminėjote bendradarbiavimą su Sankt
Peterburgu. Kuo ypatingas šis projektas ir kas
padaryta?
N. Gusevas. Šiemet Zarasai mini 510
metų sukaktį. Miesto istorija susieta su istoriniu traktu Sankt Peterburgas–Daugpilis–Kaunas–Varšuva. Tai yra mūsų ir Sankt Peterburgo
ryšys. Prieš dvejus metus Zarasų rajono savivaldybė, kartu su kitomis Lietuvos kurortinėmis savivaldybėmis nuvykusi į Sankt Peterburge vykstančią turizmo parodą, padedama
Lietuvos konsulato darbuotojų susipažino su
turizmo operatoriais. Tos pažinties rezultatas
– turistinis autobusas aplanko Zarasų rajoną,
papusryčiauja Šlyninkos vandens malūne,
susipažįsta su mūsų krašto istorija, pakeliauja
mūsų įdomiais maršrutais ir toliau vyksta į Vilnių, Trakus, Varšuvą ir Krokuvą. Kiek žinau, jie
aplanko ir kitus miestus: Anykščius, Ignaliną.
Taigi iš rytų Zarasai yra vartai į Lietuvą.
Per Valstybinį turizmo departamentą, per
Lietuvos konsulatą Sankt Peterburge ir atsirado
glaudesnis mūsų bendradarbiavimas. Konsulate vyko Zarasų pristatymas, kuriame dalyvavo
ir žurnalistai, ir turizmo operatoriai. Neseniai
Sankt Peterburge surengtas mūsų rajono prista-

Zarasų rajono savivaldybės delegacija „Auksinių krivūlių“ įteikimo šventėje
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tymas „Zarasai – tarytum vasara“. Jame dalyvavo ir savivaldybė, ir turizmo organizatoriai
bei kitas turizmo paslaugas teikiantys verslininkai. Konsulas Dainius Numgaudis siūlo
pačioje ambasadoje savivaldybėms įsirengti savo stendus, kuriuose lankytojai surastų
svarbiausią informaciją apie kraštą.
Zarasų rajono savivaldybė vieninteliai iš Lietuvos dalyvavote Maltos projekte.
Kokia šio projekto esmė ir svarba?
N. Gusevas. Tai projektas, padedantis suvokti, kaip Antrąjį pasaulinį karą išgyveno
moterys, kaip jos augino vaikus, kokius išgyvenimus patyrė per bombardavimus. Projekte dalyvavo Maltos, Latvijos Daugpilio ir Lietuvos Zarasų rajono savivaldybės. Mūsų, kaip
projekto partnerio, pasirinkimą nulėmė tai, kad tiek per Pirmąjį, tiek per Antrąjį pasaulinį
karą per Zarasų rajoną ėjo fronto linija. Tai labai reikšminga tema, nes karuose dalyvavusių žmonių lieka vis mažiau. Kitas dalykas – labai svarbu, kad apie karo išgyvenimus
sužinotų ir jaunoji karta.
Kai lankėmės Maltoje, buvome dalyviai įvairių paminklų šventinimo ir atidengimo
ceremonijų, kitų situacijų, tapusių įspūdinga pamoka jaunajai kartai. Projekto dalyviams, atvykusiems į Zarasus, pasakojome apie Lietuvos žmonių išgyvenimus, patirtus
ir iš fašistinės Vokietijos, ir iš Sovietų Sąjungos pusės. Projektas akivaizdžiai parodė, kad
kiekviena tauta turi savitą santykį su pasauliniais įvykiais. Įgyvendinant šį projektą modernizuotas Maltos muziejus – jame karo vaizdai ir įvykiai atkuriami pasinaudojant naujausiomis technologijomis.
Šis projektas padėjo pažinti vieni kitų istoriją, kultūrą, papročius, nes ir karo metais
žmonės mylėjo, kūrė šeimas, gimdė ir augino vaikus.
Kadangi projekto partneriai esate savivaldybės, gal buvo galimybių iš arčiau pažinti Italijos savivaldybių ypatumus?
N. Gusevas. Išties, tam neturėjome daug laiko. Pirmiausia mūsų dėmesį atkreipė
tai, kad savivaldybė, kurioje lankėmės, gerokai mažesnė už mūsiškes. Ji labiau prilygsta
vienam Vilniaus mikrorajonui. Visa Malta prilygsta Vilniaus miestui, o joje yra kelios savivaldybės, ir kiekvienoje yra taryba, meras, kitos valdymo struktūros.

Rajono meras Nikolajus Gusevas su Dakaro ralio
lenktynininku Benediktu Vanagu
N. Gusevas. Kadangi pats dirbau Zarasų miesto seniūnu, neblogai žinau seniūnijų padėtį. Esame priklausomi
ir nuo geografinės, ir nuo demografinės padėties, tad yra
seniūnijų, kuriose gyvena keli tūkstančiai gyventojų, ir yra
tokių, kuriose gyvena vos per tūkstantį. Mažėjant gyventojų skaičiui, seniūnijų optimizavimas reikalingas. Kadangi vis labiau aktyvėja bendruomenės, manau, jos turėtų
aktyviau dalyvauti sprendžiant seniūnijų optimizavimą.
Žinoma, tai labai priklauso ir nuo seniūno, ir nuo pačios
bendruomenės.
Kaip pritraukiant investicijas atsiliepia šiuo metu
esama valstybinės žemės disponavimo tvarka?
N.Gusevas. Jei savivaldybėms būtų suteikta teisė disponuoti jų teritorijoje esančia valstybine žeme, ir kai kurių
projektų vykdymas, ir investuotojų pritraukimas žymiai supaprastėtų ir sutrumpėtų.
R. Keršys. Apskritai yra nemažai sričių, kuriose susiduriame su pertekliniais biurokratiniais reikalavimais. Atsitinka ir taip, kad žaidimo taisyklės keičiamos žaidimo metu.
Ir tada savivaldybei atsiranda papildomų išlaidų, atsiranda
projektų koregavimas. Neretai patys sau reikalavimų kartelę išsikeliame žymiai aukščiau, negu numatyta ES teisės
aktuose.

Bendro su maltiečiais ir latviais projekto dalyviai Maltoje
Gyvename laiku, kai iš esmės keičiasi nacionalinė valdžia, žadanti nemažai permainų. Kokio nacionalinės valdžios ir savivaldos santykio tikitės?
R. Keršys. Pirmiausia tikimės daugiau aiškumo biurokratinėse procedūrose. Kol kas
pasigendame atviresnio kontakto su atsakingų institucijų pareigūnais, trūksta aiškumo
kai kuriems savivaldą reglamentuojantiems teisės aktams, jų įgyvendinimo mechanizmui. Būna atvejų, kai iš aukštesnės valdžios institucijų išgirsti nusistebėjimą: kaip to
dalyko nežinojote, nors apie tai nebuvo kalbama jokiame dokumente, nes klausimas
sprendžiamas lyg ir iš seno nusistovėjusiomis ministerijos ir savivaldybės santykių tradicijomis.
Reikėtų aiškesnio nacionalinio valdžios požiūrio dėl kai kurių socialinių klausimų,
kad ir dėl globos namų. Manau, globos namų reorganizavime turėtų būti daugiau konkretaus vertinimo. Yra puikiai veikiančių globos namų. Yra kai kur kylančių problemų
vaiką perdavus šeimai. Kiekvienas atvejis turi būti vertinamas individualiai. Turi būti
pereinamasis laikas su aiškiais finansiniais saugikliais. Tas pats dėl seniūnijų. Palaikyčiau
mintį, kad seniūnai būtų tiesiogiai renkami, bet reikia apsispręsti ir dėl seniūnijų dydžio,
ir dėl jose gyvenančių žmonių skaičiaus. Dabar įstatymas leidžia seniūnijas optimizuoti
gyventojams pritarus. Tačiau kuris iš gyventojų pritars, kad reikia naikinti seniūniją, kurioje jis gyvena.
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Žuvis – neatsiejama Zarasų kulinarijos paveldo dalis

Zarasiečių simboliu tampantis Baltriškių kaime įsikūrusios
Tibiriados bendruomenės vienuolynas ir asiliukas


Biurokratiniai antrankiai
savivaldai ir jos verslo iniciatyvoms
Genovaitė Paulikaitė

Lapkričio 18 d. Naujojoje Akmenėje buvo pagerbti rajono verslininkai. Rajono
meras Vitalijus Mitrofanovas (kairėje) apdovanojimus įteikė keturioms rajono įmonėms. Kitų verslininkų pasiekimus dovanomis įvertino Akmenės rajono verslininkų
sąjunga, „Sodra“, VMI, Darbo birža. Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai „Darbo žvaigždės“ medalį įteikė inžinieriui technologui Vincui Montvilai (apačioje).
Dėmesys socialiniam verslui
„Kasmet rengdamiesi Verslo dienai, parenkame konkrečias temas. Šiais metais orientavomės į socialinį verslą, – pabrėžia rajono meras V. Mitrofanovas. – Nors pastaruoju
metu ypač daug kalbama apie socialinį verslą, bet kol kas net tikslaus jo apibūdinimo nėra. Savivaldybės įsteigtu prizu apdovanota VšĮ „Prieglobstis“ yra tipinės socialinės įmonės pavyzdys. Įstaiga, pasinaudodama ES parama, įkūrė reabilitacijos centrą
kenčiantiems nuo priklausomybės narkotikams. Yra įkūrusi vaikų dienos centrą. Bendruomenėms neretai pabrėžiu, kad jos irgi gali tapti socialinio verslo dalimi. Konkretus
pavyzdys: bendruomenė savivaldybės prašo parke įrengti apšvietimą. Bet juk galima
įsirengti apšvietimą ir iš to užsidirbti, nenaudojant savivaldybės biudžeto lėšų. Kelias
paprastas: bendruomenė parengia projektą, gavusi jam finansavimą įrengia apšvietimą, o lankytojas, atėjęs į parką, į aparatą įmeta, tarkime, vieną eurą ir pusei valandos įsijungia apšvietimas. Atsiranda lėšų ir parkui prižiūrėti, ir jo apšvietimo sistemai išlaikyti.
Ir bendruomenei būtų tam tikra finansinė nauda.“

Skatinamas jaunimas
Meras pasidžiaugia, kad pastaruoju metu į
verslą ateina nemažai jaunų žmonių. Jaunimo
verslumas skatinamas dar mokyklos suole. Tradiciniam Akmenės rajono verslininkų asociacijos
ir savivaldybės inicijuotam jaunimo verslo idėjų
konkursui, kuriame dalyvavo jaunuoliai iki 30
metų, buvo pateiktos pačios įvairiausios idėjos.
Vieni pristatinėjo sumanymus, kaip paskatinti
Akmenės rajono turizmą ir žinomumą, kiti dalijosi
mintimis, kaip pagerinti jaunimo užimtumą, treti
pateikė įvairias su gamyba susijusias idėjas. Geriausios verslo idėjos apdovanojimą pelnė Akmenės gimnazijos moksleivio Justo Varanavičiaus
pristatytas ,,Pabėgimo kambarys“.
Trukdantis būtų atleistas
Meras nusijuokia, kad verslo šventė žavi ne
tik verslininkų pagerbimu. Šią dieną gerų žodžių
skiriama ir savivaldybei. „Dažniausiai girdime,
kad esame trukdžiai verslui vystytis. Pareiškus
tokius priekaištus per forumus, konferencijas,
neretai pasiūlau pavardėmis įvardinti tuos, kurie
trukdo. Dabar žmonės, išgirdę per televiziją savivaldybėms ir merams mestus kaltinimus, kad
jie trukdo verslui, susidaro įspūdį, kad taip yra ir
Akmenėje. Jei vienas kunigas prastai atlieka savo
darbą, visos katalikybės ar net krikščionybės nekaltiname. Per visą darbo meru laiką siekiu, kad
savivaldybėje dirbantys specialistai suvoktų,
jog tik verslas kuria pridėtinę vertę, sprendžia
žmonių užimtumą, kitas socialines problemas.
Ir jei šiandien kas man pasakytų, kad konkretus
specialistas trukdo verslo kūrimui ir pateiktų tai
patvirtinančių įrodymų, iškart inicijuočiau jo atleidimą iš darbo“, – savivaldybės ir verslo santykius apibūdina meras.
TrukdŽIAI – viešieji pirkimai
Kaip teigia meras, norint padėti regionuose
besikuriančiam verslui, mechanizmų galima surasti. Vienas tokių – sudaryti sąlygas savivaldybėms bent 10 proc. reikalingų prekių ir paslaugų
pirkti iš smulkaus ir vietos verslo. „Kodėl rašomąjį popierių savivaldybė turi pirkti iš didmiestyje
esančios stambios kompanijos, jei gali pirkti iš
savame mieste esančio knygyno ar kanceliarinių
prekių parduotuvės, net jei ten tos prekės kainuoja vienu kitu euro centu brangiau. Sumokėti
pinigai juk lieka savivaldybės teritorijoje. Knygynas ar parduotuvė išlaiko kelis darbuotojus,
– pamąstymais dalijasi Akmenės rajono meras.
– Ar valstybė dėl to pralošia? Patikėkite, parandamos žymiai didesnės sumos per įvairius stambius projektus, tad šios išimtys yra tik mažytės
smulkmenos.“
Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongreso narys V. Mitro-
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fanovas pabrėžia, kad viešųjų pirkimų ir jų skaidrumo klausimas jau
svarstomas ES institucijose. Pavyzdžiui, Prancūzija pageidauja, kad savivaldybės turėtų tam tikrą pirkimų iš savo teritorijoje esančių įmonių
kvotą. „Suprantu, gal kažkur kažkas papiktnaudžiaus, bet tai vyksta ir
dabar. Tuos atvejus reikia viešinti, – sako V. Mitrofanovas ir priduria.
– Kiekviena savivaldybės turime savo specifiką. Paribio rajonai esame
žymiai sunkesnėse sąlygose, negu kitos. Jau pagal geografinę padėtį
esame kitokie. Todėl nacionalinė valdžia turėtų sugalvoti mechanizmą, kuris leistų pasienio verslui gauti didesnę paramą.“ V. Mitrofanovo
manymu, nacionalinei valdžiai, skatinant verslą, nereikėtų visoje Lietuvoje taikyti tų pačių prioritetų. Jei sostinėje galima skatinti verslą,
grindžiamą aukštomis technologijomis, regionuose vertėtų lengvatas
suteikti atsižvelgiant į sukuriamas darbo vietas.
Gimsta nauja pavėžėjimo idėja
Nors viešuose pasisakymuose tenka išgirsti aukštų pareigūnų teiginius, kad Lietuvoje gerai sutvarkytas viešasis transportas, pasak
V. Mitrofanovo, šios paslaugos regionuose beveik nebeliko. Retsykiais
pravažiuojantis autobusas vargiai tenkina gyventojus. „Pagalvojau, o
kodėl į Akmenės rajoną nepasižiūrėjus kaip į Vilnių. Mes turime keturias stambesnes gyvenvietes – Naująją Akmenę, Ventą, Akmenę ir Papilę. Kodėl į jas nepasižiūrėjus kaip į Vilniaus mikrorajonus ir kodėl nepaleidus miesto tipo autobuso, kuris kursuotų kas valandą, o bilietas,
nepaisant, kur važiuoji, kainuotų vieną eurą. Tada rajono gyventojams
būtų lengviau nuvažiuoti į darbą. Vien Ventoje yra įsikūrusių keliolika
įmonių, kuriose dirba po kelis šimtus žmonių. Plečiant veiklą, žmonių
poreikis dar labiau didėja, – planais dalijasi meras, vildamasis, kad ši
idėja taps realybe. – Ir vaikams atsiveria visai kitokios neformaliojo
švietimo galimybės. Jie galės lengvai pasiekti patinkantį užsiėmimą ir
nebebus būtinybės kiekviename kaime įrenginėti skyparką ar sporto
salę. Manau, kad važiuojantiems su moksleivio pažymėjimu kelionė
galėtų būti ir visiškai nemokama.“

Akmeniškiai, sudarydami sąlygas verslui vystytis, įvairina ir vaikų
darželių darbo laiką, priderindami jie prie mamos darbo laiko.
Įstatymai – pagal tautybę?
Akmenė rajonas – vienas iš tų rajonų, kurie atvėrė duris lietuviškos kilmės ukrainiečiams, ir ne tik. „Netrukus važiuosime į Ruklą pasiimti dar dvi šeimas. Kiekviena jų augina po devynis vaikus.
Abejojantiems, ar tai nėra asocialios šeimos, meras turi atsakymą:
jei jau sugebėjo atvykti iki Lietuvos, jos šiai grupei nepriklauso. „O
atsivežame visą klasę – 18 vaikų, – nusijuokia meras. – Tačiau, jei
mūsų rajone nebus verslo, nebus darbo, nebus kuo užsiimti, jie neužsilaikys.“
Mero pastebėjimu, jei atvykstantys ukrainiečiai turi lietuviškų šaknų, jiems taikomos įvažiavimo lengvatos. Tačiau jei jų nėra,
susiduriama su nenormalia situacija. „Niekaip nesuprantu mūsų
valstybės pozicijos. Kad ir dėl verslo. Jei ukrainietis Akmenėje nori
atidaryti įmonę, jis būtinai privalo įdarbinti tris Lietuvos piliečius
ir mokėti jiems pusantro Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimą. Ne minimalaus, ne to rajono, bet šalies vidutinio
uždarbio, kurį gerokai išaugina Vilnius. Kodėl lietuvis, atidaręs įmonę, gali mokėti minimalų atlyginimą, o ukrainiečiui keliami kitokie
reikalavimai? Atvykę ukrainiečiai negali užsiregistruoti transporto.
Protu nesuvokiami reikalavimai, – valstybės politika stebisi neatsistebi V. Mitrofanovas. – Matant tokį elgesį su žmonėmis, atvykstančiais iš trečiųjų šalių, neretai peršasi mintis: kas gali paneigti, kad
tie trukdžiai nėra sudaromi dirbtinai, nes kažkas nori gauti kyšius.
Dar vienas pavyzdys. Migracijos tarnyba reikalauja paso kopijos ir
paso vertimo į lietuvių kalbą. Kam tas paso vertimas? Visos tos procedūros reikalauja labai daug laiko ir daug ką atbaido. Jei sprendžiant šiuos klausimus savivaldai būtų suteikiama daugiau teisių,
viskas vyktų paprasčiau ir sparčiau.“

Keliama Šiaulių regiono vienijimo idėja

Šiaulių verslo inkubatorius ir Šiaulių miesto savivaldybė surengė konferenciją
,,Verslo situacija bei verslumas Šiaulių regione – dabartis, iššūkiai, aktualijos ir perspektyvos“, skirtą Tarptautinei verslo dienai. Renginyje dalyvavo regiono savivaldybių
merai, asocijuotų verslo struktūrų atstovai, akademinės bendruomenės atstovai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai. Siekdami stiprinti bendradarbiavimą
pritraukiant į regioną investicijas, savivaldybių merai pasirašė jungtinės veiklos ketinimų protokolą.
Konferencijos dalyvius pasveikinęs Šiaulių meras Artūras Visockas (centre) pabrėžė, kad norint pritraukti užsienio investicijas, dažnai nepakanka vien savivaldybių
pastangų, todėl būtina kooperuotis ir veikti kryptingai.
„Mokslo institucijos ir verslas jau pradėjo jungtis – formuojami klasteriai. Taip galima tinkamai išnaudoti išteklius ir pasiekti geriausių rezultatų. Turime iš to pasimokyti
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Vitalis Lebedis

ir mes – savivaldos atstovai. Linkiu, kad vieningo regiono siekis išaugtų į labai konkrečius planus, neliktų
tik kalbų lygio“, – atidarydamas konferenciją sakė
A. Visockas.
Mokslininkai ir praktikai konferencijos dalyviams
pateikė tyrimų duomenis ir įžvalgas. Diskutuota apie
ekonominę demografinę regiono situaciją, Vilniaus ir
Klaipėdos regionų atotrūkį, verslo lūkesčius renkantis
vietą investicijoms, aktyvių bendruomenių reikšmę,
vyresnio amžiaus žmonių sugrąžinimą į darbo rinką,
mokslo institucijų vaidmenį. Konferenciją moderavo
,,Verslo angelų fondo“ valdytojas Arvydas Strumskis.
Konferencijoje dalyvavusių savivaldybių atstovai
sutarė pasirašyti ketinimų protokolą. Sutarta, kad regiono savivaldybės, kovodamos dėl užsienio investicijų,
sieks:
1. Sukurti ir įgyvendinti regiono ekonominės plėtros strategiją.
2. Suformuoti ir pritaikyti regiono įvaizdžio koncepciją.
3. Kuriant ir įgyvendinant regiono ekonominės
plėtros strategiją, plėtoti bendradarbiavimą su kitomis suinteresuotomis šalimis (švietimo įstaigomis,
verslo asocijuotomis struktūromis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kt.).
4. Sukurti bendradarbiavimo sistemą, kuri leistų
partneriams efektyviai keistis informacija, stebėti ekonominę situaciją ir jos tendencijas investicijų pritraukimo atžvilgiu.
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Latvijos
nepriklausomybės
diena
Vilniečiai labai originaliai pasveikino kaimynus latvius Nepriklausomybės dienos proga – Žvėryno rajono Latvių gatvę papuošė užrašu latvių kalba – Latviešu iela. „Latvių gatvės stilizuotas pavadinimas latvių kalba mums yra ne tik gatvės puošybos
elementas, bet ir nuoširdus pasveikinimas, draugiškumo ženklas
margame daugiataučiame ir kultūrų dialogais garsėjančiame
mieste. Graži kaimynystė ir bendras tikslas sujungia žmones Vilniuje, tad būkite pasveikinti latvių kalba Latvių gatvėje“, – sakė
Vilniaus meras Remigijus Šimašius (nuotr.)
Lietuvių ir latvių bendrystę palaiko istorijos ir kultūros palikimas, kalbiniai ryšiai, artima kaimynystė, baltiška stiprybė. Šiemet
Latvija ir Lietuva švenčia 25-ąsias atkurtų diplomatinių santykių
metines.
Ypatingą latviams dieną Latvių gatvės lentelės atidengimo
ceremonijoje dalyvavęs Latvijos Respublikos ambasadorius Einaras Semanis, Vilniuje gyvenantis vos vienus metus, susirinkusiuosius pasveikino gražia lietuvių kalba. „Esame likę dvi vienintelės
baltų tautos. Latvijos ir Lietuvos likimai susipynę laiko erdvėje
Mus vienija tarpusavio pasitikėjimas, vyksta nuostabus bendradarbiavimas kultūros, švietimo ir mokslo srityse. Tai, be abejonės,
reiškia, kad mūsų tautų dvasios yra labai artimos, – kalbėjo Jo
Ekscelencija, poetiškai palygindamas Latviją ir Lietuvą su dviem
šakom Europos Sąjungos medyje. – Nors ir kiekviena šaka pasižymi savo ypatinga reikšme ir stiprumu, vis dėlto jos kartu ir praturtina viena kitą ir šiam medžiui suteikia tvirtybės.“

Renginyje dalyvavusi Lietuvos latvių visuomeninių organizacijų koordinacinės
tarybos pirmininkė Gunta Rone priminė, kad po dvejų metų visi kartu švęsime
jau 100 metų, kai susikūrė Latvijos valstybė. „Vilniuje gyvena apie 500 latvių, čia
kuriasi lietuvių ir latvių šeimos, auga jaunoji karta – baltų vaikai. Vilniuje labai aktyviai jau beveik tris dešimtmečius veikia Vilniaus latvių draugija. Kartu su lietuviais
dalyvavome mitinguose už laisvę, drauge puoselėjome nepriklausomą gražų Vilnių – savo namus“, – sakė G. Rone. Prieš daugiau nei metus meras R. Šimašius
Užupyje, Paupio gatvės sienoje, atidengė Konstituciją latvių kalba. Tuomet buvo
pažymėtas Latvijos pirmininkavimas ES Tarybai.
Latvių gatvė, kurioje atidengtas meninis gatvės akcentas, šiuo vardu Vilniaus
apylinkės žemėlapiuose buvo pažymėta dar prieš 200 metų. Kad čia ir anksčiau
gyventa latvių, rodo ir latviškai skambantis ankstesnis žinomas šios gatvės istorinis
pavadinimas – Dzielna. Vilniaus mero R. Šimašiaus iniciatyva gatvės puošybos elementų kitomis kalbomis šiemet atsirado Islandijos, Varšuvos, Rusų, Žydų, Totorių,
Vokiečių, Karaimų gatvėse, Vašingtono skvere.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

ryškus pasaulio startuoliS ekosistemOJE
Lapkričio 16 d. Vilniuje duris atvėrė „Vilnius
Tech Park“ – didžiausias technologijų startuolių
parkas Baltijos šalyse ir Skandinavijoje. Technologijų miestelis Antakalnyje įkurtas per pusantrų
metų, rekonstravus ir atnaujinus istorines XIX a.
patalpas, kuriose anksčiau veikė Sapiegų ligoninė.
Į pastatų atnaujinimą jau investuota daugiau
nei 4 mln. eurų privačių lėšų, o jų tvarkymo darbai
atlikti išsaugant istorines vertybes. Po vienu stogu
parke jau kuriasi šimtai žaidimų kūrimo, metaduomenų, kibernetinės apsaugos, išmaniųjų sprendimų, finansų technologijų. skaitmeninio dizaino ir
kitų sričių talentų iš Lietuvos ir užsienio.
„Atviras ir greitas Vilnius tampa vis patrauklesnis technologijų vystymui – atidarytas „Vilnius
Tech Park“ telkia didžiulį žmonių kūrybinį potencialą ir kviečia kurti ir išbandyti naujus, vilniečių kasdienį gyvenimą palengvinančius produktus ir paslaugas. Puikiai išvystytoje startuolių ekosistemoje
atvirų duomenų sostinė augins talentus, pritrauks
jų iš užsienio, kvies bendradarbiauti ir išnaudoti
gabių studentų bei moksleivių potencialą“, – sako
Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Technologijų miestelyje įsikurs daugiau nei
700 pradedančiųjų verslininkų ir laisvai samdomų
profesionalų. Parkas siūlo ne tik pilnai įrengtus
biurus, bet ir plačią verslo vystymo infrastruktūrą,
sales renginiams, Teo Omnitel HUB bendradarbystės erdvę. Visame parke veiks itin sparti ir patikima
„Teo“ ir „Omnitel“ ryšio infrastruktūra: 1G siekianti
vietinė ir 1G tarptautinė greitaveika, dubliuotas
šviesolaidinis internetas, prie kurio Wi-Fi ryšiu visoSavivaldybių žinios 2016 11 26

je parko teritorijoje prisijungti gali tiek parko svečiai, tiek nuomininkai. IT saugumo sprendimai verslui
suteiks ugniasienę, antivirusinę programą ir įsilaužimų kontrolės sistemą. Atidarymo dieną jau išnuomota apie 90 proc. patalpų.
„Tai – išskirtinis projektas regiono mastu, kuris jau padeda garsinti Vilniaus ir Lietuvos vardą ir
tampa kontaktų centru užsienio kompanijoms bei investuotojams, kurie domisi Lietuvos startuolių ekosistema. Kartu „Vilnius Tech Park” yra realus įrodymas, kad dirbdami kartu su miestu, verslu
ir talentingais jaunais kūrėjais galime didelius tikslus paversti realybe”, – teigia „Vilnius Tech Parko”
direktorius Darius Žakaitis (dešinėje).
Pagal susitarimą su savivaldybe, pirmaisiais veiklos metais 15 proc. darbo vietų parke turi būti
skirtos iki šiol Vilniuje nedirbusiems startuoliams, šiuo metu tokių yra 16 proc. Jie Vilniuje sukuria
130 aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų.
Įsikūrus technologijų miesteliui, 8 hektarų ploto Sapiegų parko teritorija išliko atvira visiems
miesto gyventojams, yra jauki ir draugiška pėstiesiems, dviratininkams, mamoms su vežimėliais ir
mokinių grupėms, vedžiojantiems augintinius. Savivaldybė Sapiegų parko sutvarkymui ir pritaikymui lankymui yra suplanavusi skirti daugiau kaip 600 tūkst. Eur lėšų iš ES struktūrinių fondų ir miesto biudžeto. Iki 2020 metų numatyta sutvarkyti ne tik želdinius, parko takus, bet ir infrastruktūrą:
įrengti apšvietimą, laistymo sistemą, fontaną, įsigyti suoliukų, šiukšliadėžių, – kad barokinis Sapiegų rūmų, parko ir technologijų miestelio ansamblis taptų atvira, vilniečių lankoma erdve, kurioje
bus patogu tiek mėgstantiems aktyviai leisti laisvalaikį, tiek ieškantiems ramaus poilsio kampelio.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.
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Neringai – 55

Lapkričio 18–20 dienomis 55-ąją įkūrimo sukaktį minėjo Neringos
miestas ir jo bendruomenė. Šimtmečius Kuršių nerijoje gyvuojančios
gyvenvietės – Nida, Juodkrantė, Preila ir Pervalka – į vieną administracinį
vienetą sujungtos 1961-ųjų lapkričio 15-ąją, išleidus įsaką dėl Neringos
miesto sudarymo. „Kuršių nerijos gyvenvietės į vieną administracinį vienetą sujungtos tam, kad pasitelkiant pusiasalio kraštovaizdžio unikalumą
būtų atgaivintos kurortinio verslo tradicijos, XIX a. pabaigoje – XX pr. garsinusios šį kraštą Europoje ir už jos ribų“, – pabrėžia Neringos savivaldybės
meras Darius Jasaitis.
Pirmųjų miesto vadovų rūpesčiai buvo aprūpinti Neringą elektros
energija, telefono ryšio linijomis, rekonstruoti kelią Nida–Smiltynė, plėtoti gyvenamųjų namų statybą, vystyti švietimo ir kultūros įstaigas. Kryptingas čia gyvenančių žmonių darbas puoselėjant senųjų Kuršių nerijos
gyventojų palikimą ir vystant kurortinę infrastruktūrą lėmė, kad Neringa
55-ąją sukaktį sutinka pasaulyje garsėdama kaip išskirtinio kraštovaizdžio
ir darnios aplinkos pajūrio kurortas su kokybiškomis ir išskirtinėmis paslaugomis turistams, išpuoselėtu kultūros, istorijos paveldu ir savita etnine
kultūra. „Penkiasdešimt penktąją sukaktį sutinkame kaip kurortas, kuriame per metus apsilanko apie 600 tūkst. lankytojų iš įvairiausių pasaulio
šalių, tad šis tikslas čia gyvenančių ir miestui vadovavusių žmonių dėka,
mano nuomone, tikrai buvo pasiektas“, – pasidžiaugia meras.
Šias Neringos vertybes tradiciškai atspindėjo 55-ajai miesto sukakčiai
skirta renginių programa. Į didįjį šventinį savaitgalį Neringa žengė kvies-

Utenoje – visa Lietuva

Lolita Kaminskienė

Utena viena pirmųjų šalyje pradėjo minėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šios svarbios datos paminėjimo pirmoji kregždė – lapkričio
19 d. Utenos daugiafunkciame sporto centre vykusi respublikinė dainų ir
šokių ansamblių šventė „Lietuva – tu man viena esi“, skirta artėjančiam
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Joje dalyvavo net 22 kolektyvai
iš visos Lietuvos. Šokėjėliai, dainininkai, muzikantai sukūrė tikrą šokio,
dainos, kostiumo ir muzikos pasaką, kurioje netrūko jaunatviško dūkimo,
per kraštus besiliejančių emocijų, vaikų šėliojimo, pagarbos lietuviškoms
tradicijoms ir istorinei atminčiai.
Šventės rengėjai – Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Utenos
rajono savivaldybė ir Utenos kultūros centras. Meno vadovė, režisierė ir
vyriausioji baletmeisterė – Leokadija Dabužinskaitė, kuriai talkino muzikos vadovas Giedrius Svilainis, asistentė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė,
dailininkė-scenografė Daiva Samajauskaitė ir visas būrys baletmeisterių
ir dirigentų.
Dainų ir šokių ansamblių šventė„Lietuva – tu man viena esi“ prasidėjo
jaudinančia ugnies įžiebimo ceremonija. Pati šventė buvo suskirstyta į keturias dalis, pavadintas „Lietuvos žemė“, „Gentys“, „Darbas – duona mūsų

SANDRA VAIŠVILAITĖ
dama saviškius ir svečius į pramoginės retro muzikos koncertą „Neklauskit meilės vardo“. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ vykusiame koncerte neapolietiškas dainas, šlagerius, miuziklų, kino filmų ir
populiarias lietuvių kompozitorių – estrados klasikų dainas atliko Virgilijus
Noreika, Gintarė Skerytė, Dainius Puišys. Koncerte pasirodė ir tarptautinės
klasės sportinių šokių šokėjai Katerina Voropaj ir Vadimas Šuško.
Po koncerto Neringos gimtadienio dalyviai buvo kviečiami klaidžioti
iniciatyvos „Kitokia Neringa“ maršrutu. Šios iniciatyvos metu kiekvienas,
užsukęs į vėlyvą vakarą veikiančias ir daugeliui įprastas kultūros, švietimo,
verslo paslaugų įstaigas, išvydo kiek neįprastą jų veiklą. Pavyzdžiui, rašytojo Thomo Manno memorialiniame muziejuje vyko kavos degustacija,
atviroje jaunimo erdvėje veikė „Pabėgimo“ kambarys, o Neringos meno
mokykloje – šeimų fotostudija, Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje
atgijo archyvuose saugomos Nidos televizijos laidos, Kuršių nerijos nacionalinis parkas kvietė į naktinį žygį po Nidą ir pan. „Kitokios Neringos“
maršrutas šiais metais kvietė klajoti ne tik po vakarinę Nidą. Ypatingą
programą parengė ir Liudviko Rėzos kultūros centras Juodkrantėje ir
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro praktinio mokymo bazė
Pervalkoje. Keliaujančius po „Kitokią Neringą“ nemokamai vėžino kurorto įmonė UAB „Neringos komunalininkas“.
Lapkričio 19-ąją Nidoje vyko atviras Baltijos šalių blokart vėjaračių
čempionatas. Šalia Nidos etnografinių sodybų ir marių įsikūrė kurorto bendruomenių „Kuršių kiemas“. Čia netrūko atrakcijų ir žaidimų, o
svarbiausia, gardžių vaišių, tarp kurių – jau tradiciniu patiekalu tapusi
šerniena. Šio renginio dalyviai tapo ir istorinio įvykio liudininkais – įprasminant 55-ąją Neringos miesto įkūrimo sukaktį buvo siekiama ilgiausio
vėtrungės vėliavos rekordo. Šventinį šeštadienio vakarą Neringos gimtadienio svečius džiugino koncertas „Jūros dovanos“, kiek vėliau, kaip ir
pridera švenčiant gimtadienį – šokiai.
Lapkričio 20-oji prasidėjo Mišiomis Nidos katalikų ir liuteronų bažnyčiose. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ buvo apdovanojami Atviro Baltijos šalių blokart vėjaračių čempionato nugalėtojai,
demonstruojamas dokumentinis filmas „Mano miestas – Neringa“.
„Mano nuomone, šiandien Neringa stovi ant naujo proveržio slenksčio. Tikiuosi, kad po kelerių metų galėsime džiaugtis šiandieninio darbo
rezultatais ir, tarkime, šešiasdešimtąjį miesto gimtadienį sutiksime turėdami atnaujintas, aukščiausius standartus atitinkančias apgyvendinimo
įstaigas su visus metus teikiamomis SPA paslaugomis. Tikiu, kad po penkerių metų Neringa garsės kaip darnaus judumo miestas su infrastruktūra elektromobiliams, atnaujintais ir išplėtotais dviračių ir pėsčiųjų takais,
naujais vandens maršrutais ir t. t. Neabejoju, kad pagaliau turėsime ir modernią miesto salę koncertams, spektakliams, konferencijoms. Tikiu, miestas lankytojų akyse naujai sužibs atnaujintomis rekreacinėmis erdvėmis“,
– lūkesčiais dalijasi meras D. Jasaitis.
kasdieninė“, „Už tėvynės laisvę“. Šventės žiūrovus ir dalyvius sveikino Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Utenos
rajono meras Alvydas Katinas. S. Liausa, dėkodamas merui už pagalbą
organizuojant šventę, įteikė jam padėką ir šiaudų sodą (nuotr.). Meras
neliko skolingas ir direktoriui įteikė Utenos simbolį – gintarinę pasagą. Padėkomis S. Liausa taip pat apdovanojo Utenos kultūros centro direktorę
Astą Motuzienę ir „Vieversos“ vadovę Robertą Macelienę.
Baigiantis šventei visiems kolektyvams už dalyvavimą Respublikinėje
dainų ir šokių ansamblių šventėje buvo įteiktos mero padėkos.

