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Savivaldybės iš esmės neprieštarautų vaiko teisių apsaugos sistemos keitimui, tačiau tai turi būti daroma atsižvelgiant į galimus komandinio darbo ir finansavimo sunkumus, darbuotojų atsakomybę, taip pat jau esamą pažangią
praktiką savivaldybėse. Tokią nuomonę susitikę su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu išsakė Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) atstovai, vadovaujami LSA prezidento Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko. Merai atkreipė ministro dėmesį, kad būtina peržiūrėti kai kuriuos vaiko teisių apsaugą reglamentuojančius
teisės aktus, kurie nekeisti nuo 2006 metų ir praktikoje sunkiai pritaikomi. Jie taip pat pabrėžė veiksmingas priemones,
kurių savivaldybės jau imasi šioje srityje – kai kuriose veikia mobiliosios grupės, įvairiu paros metu važiuojančios į
socialinės rizikos šeimas, glaudžiai bendradarbiauja įvairios žinybos, savivaldybės ieško ir pagal galimybes moka papildomą atlygį profesionaliems globėjams. „Vykdant šią valstybės perduotą funkciją savivaldybės skiria nemažai papildomų finansinių pajėgumų ir žmonių. Džiaugsimės, jei valstybė padarys sistemą efektyvesnę, tačiau kartu kviečiame
atkreipti dėmesį į komunikacijos tarp skirtingų žinybų – vaiko teisių apsaugos skyrių, savivaldybių socialinių darbuotojų, policijos, prokuratūros – svarbą bei jų kompetencijas ir atsakomybę“, – teigė LSA prezidentas.
LSA atstovai taip pat pabrėžė riziką, kad atskyrus vaiko teisių apsaugos skyrius, nesusikalbėjimas tarp įvairių už
vaikų saugumą atsakingų institucijų ir darbuotojų gali dar pagilėti, tapti formalesnis. Susitikime aptarta ir ypač aktuali profesionalių globėjų, kurie bet kuriuo paros metu galėtų paimti neprižiūrimą vaiką, problema. Merai pabrėžė,
kad nors vaikų globos įstaigų pertvarka prasidėjusi, iki šiol nesukurta sklandžiai veikianti alternatyva – neįteisintas
profesionalių globėjų statusas, nepakankamas jų darbo finansavimas. Kalbėta ir apie vienodo visoms savivaldybėms
reglamento, kokiais kriterijais vertinti vaikui kylančią riziką ir kokių veiksmų imtis, būtinybę. Tačiau susitikimo dalyviai
pabrėžė ir subjektyvaus veiksnio svarbą, kai situaciją įvertina vietoje esantis socialinis darbuotojas. Susitikime diskutuota ir apie specialiai parengtų psichologų trūkumą, viešųjų darbų organizavimą ir socialinio būsto skyrimo tvarką,
kurią, pasak ministro, reikia peržiūrėti ir tobulinti.

Apie teisę disponuoti valstybine žeme

Pagrindinis LSA atstovų ir žemės ūkio ministro Broniaus Markausko susitikime keltas klausimas – teisės disponuoti
valstybine žeme perdavimas savivaldybėms. Toks ketinimas suformuluotas Vyriausybės programoje, kur taip pat teigiama, kad „žemė – esminis instrumentas, galintis paskatinti verslo investicijas, ir todėl savivaldybėms, kaip valdžios
lygmeniui, esančiam arčiausiai kiekvieno piliečio, turi būti užtikrinta galimybė išnaudoti šį instrumentą vietos plėtrai
skatinti“. Tai, kad tokia teisė padėtų savivaldybių teritorijose pritraukti daugiau investuotojų, užtikrinti kokybišką savarankiškųjų savivaldybių funkcijų įgyvendinimą ir sumažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą,
pabrėžė ir susitikime dalyvavę Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas,
Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas ir LSA direktorė Roma Žakaitienė. Tačiau, žemės ūkio ministro teigimu,
apie teisę savivaldybėms disponuoti valstybine žeme nebus galima kalbėti, „kol nebus baigta žemės reforma“. Kaip
alternatyvą ministras įvardijo ketinimą iki 2–3 mėnesių sutrumpinti valstybinės žemės sklypų, reikalingų savivaldybių
investiciniams projektams įgyvendinti, perdavimo savivaldybėms procesą. Šiuo metu jis užtrunka apie septynis mėnesius (savivaldybių teigimu, kartais ir apie pusantrų metų). Ministerijos atstovai informavo, kad numatoma įpareigoti
žemės reformos neužbaigusias savivaldybes iki 2018 metų identifikuoti tas teritorijas, kuriose yra galimybė atkurti
žemės nuosavybės teises, o iki 2020 metų – suformuoti sklypus ir užbaigti nuosavybės teisės atkūrimo procesus.
LSA atstovai taip pat teiravosi apie valstybės perduotų žemės ūkio funkcijų finansavimą, apie valstybinių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūrą. Taip pat kalbėta apie bešeimininkių pastatų problemą, kitam savininkui
priklausančiame sklype esančius privatizuotus pastatus, sodų bendrijų kelius.

mokyklų finansavimo modelis

Susitikimo su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene metu LSA atstovai R. Žakaitienė, Trakų merė Edita
Rudelienė ir Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius iškėlė Vyriausybės programoje minimą klasės finansavimo
modelio klausimą. Pasak LSA direktorės, jei bus pereita prie klasių komplekto finansavimo pagal dabar vykdomo bandomojo projekto penkiose savivaldybėse modelį, gali nukentėti tos savivaldybės, kurios jau visiškai įvykdė mokyklų
tinklo pertvarką. Ministrė pabrėžė, kad šiuo metu nėra apsispręsta dėl aiškaus ir vieno mokyklų finansavimo modelio.
Pasak jos, ketinama atsižvelgti į vykdomo bandomojo projekto ir vykstančios pertvarkos rezultatus ir ieškoti varianto,
tenkinančio didžiąją daugumą ir atitinkančio pagrindinį tikslą – kokybišką švietimą. Kalbant apie jungtinio mokyklų
tinklo idėją, ministrė pabrėžė, kad jis turėtų būti formuojamas atsižvelgus į konkrečią kiekvienos savivaldybės demografinę, socialinę ir ekonominę situaciją. Pasak ministrės, konkrečios formulės, kaip būtų formuojamas minėtas tinklas,
kol kas nėra, tačiau savivaldai tektų labai svarbus vaidmuo sprendžiant, kaip geriausiai ir efektyviausiai telkti švietimo
pastangas konkrečioje teritorijoje. „Norėtųsi, kad visas švietimo tinklas maksimaliai prisidėtų prie regiono raidos strategijos ir poreikių tenkinimo“, – sakė J. Petrauskienė.
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susisiekimo ministErIJOJE

LSA prezidentas R. Malinauskas pažymėjo, kad savivaldybėms trūksta
lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti. Savivaldybėms turi būti skiriama didesnė Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų dalis, nes joms priklausančių vietinių kelių ir gatvių ilgis sudaro beveik tris ketvirtadalius (apie 74
proc.) visų Lietuvos kelių ilgio, o patobulintą dangą turi tik apie 16 proc. vietinių kelių ir gatvių. Šio klausimo svarbą iliustruoja faktas, kad 60–70 proc.
į savivaldybes besikreipiančių gyventojų kelia kelių tvarkymo, transporto
organizavimo problemas. Be to, kokybiška kelių infrastruktūra yra svarbus
investicijų pritraukimo veiksnys. Savivaldybių atstovai išsakė vieningą poziciją, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos negali būti naudojamos kitoms valstybės išlaidoms finansuoti. LSA prezidentas informavo
apie savivaldybių siūlomą atmokėjimo už naudojimąsi valstybės registrais
ir informacinėmis sistemomis modelį, kuris numato, kad registro išlaidos
turėtų būti apmokamos iš valstybės biudžeto centralizuotai ne tik piliečiui
ar juridiniam asmeniui elektroniniu būdu užsakius paslaugą, bet ir piliečiui
gaunant paslaugą pačioje savivaldybėje. Savivaldybių atstovų nuomone,
ministerija kartu su LSA turi išnagrinėti galimybes ir parengti teisės aktus,
užtikrinsiančius Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimą viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektams.

DĖL finansinIO savarankiškumO

Susitikimuose su ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi ir finansų ministru Viliumi Šapoka LSA atstovai kėlė regionų plėtros, investicinės aplinkos
savivaldybėse, didesnio finansinio savarankiškumo ir teisės disponuoti
valstybine žeme klausimus.
Diskutuodami su ūkio ministru merai pabrėžė, kad savivaldybėms pritraukti daugiau investuotojų į regionus neretai trukdo pertekliniai reikalavimai ir galimybių paspartinti įvairius biurokratinius procesus neturėjimas.
Kaip vieną pagrindinių kliūčių jie įvardijo tai, kad savivaldybės neturi patikėjimo teisės disponuoti valstybine žeme. Tai klausimas, kurį LSA kelia jau
ne vienus metus. „Galime paminėti ne vieną atvejį, kai savivaldybei ilgai
derinant įvairius jos teritorijoje esančios valstybinės žemės dokumentus su
Nacionaline žemės tarnyba, potencialus investuotojas nebelaukia ir pasitraukia“, – teigė LSA prezidentas R. Malinauskas.
Pasak ministro M. Sinkevičiaus, naujoji Vyriausybė ketina inicijuoti žemės klausimo sprendimą. „Norėtume, kad savivaldybėms būtų suteikta
teisė disponuoti valstybine žeme. Siejame tai ne tik su jų teise būti šeimininkėmis savo teritorijose, bet ir su investuotojų pritraukimu“, – sakė ministras. Jis taip pat užsiminė, kad galvojama apie galimybę regionų politikos formavimą perduoti Ūkio arba Finansų ministerijoms ir plėsti regionų
plėtros tarybų (RPT) funkcijas įkuriant struktūrą, kurioje dirbtų viešųjų įs-

taigų „Investuok Lietuvoje“ ir „Versli Lietuva“ atstovai ir kuri taptų ilgalaikę
regiono plėtrą formuojančiu padaliniu. Palaikymą šiai iniciatyvai išreiškusi
LSA direktorė R. Žakaitinė pabrėžė, kad šių RPT veikloje turėtų derėti vietos
valdžių ir centrinės valdžios prioritetai.
Susitikime kalbėta ir apie privatizuotinų objektų sąrašą, kuris tvirtinamas tik du kartus per metus, taip pat apie sąlygas, kuriomis verslo subjektai
perka žemę investicijoms. Pasak LSA valdybos nario Anykščių rajono mero
Kęstučio Tubio, pagrindiniu tokio sandorio kriterijumi neturėtų būti pasiūlyta aukščiausia kaina, o darbo vietų sukūrimas ir laiko tarpas, per kurį investuotojas žada pradėti toje vietoje veiklą. Susitikime taip pat kalbėta apie
smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimą, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje
ir Konkurencijos tarybos vaidmenį sudarant vidaus sandorius.
Susitikime su finansų ministru V. Šapoka LSA valdybos nariai pabrėžė
savivaldybių didesnio finansinio savarankiškumo siekį. LSA taip pat ragina
padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes. Tai būtina, kad būtų įgyvendinti savivaldybių investicijų projektai, kurie iš dalies finansuojami Europos
Sąjungos, Norvegijos, Šveicarijos fondų ir Valstybės investicijų programos
lėšomis. Finansų ministras teigė kol kas neketinantis kelti šio klausimo, tačiau pažymėjo, kad būtina didinti dotacijas bendrajam finansavimui įgyvendinant investicinius projektus.
Ministras pabrėžė, kad šiuo metu savivaldybėms nėra sukurta pakankamai paskatų siekti kuo geresnių rezultatų tam tikrose srityse. Padėtį apsunkina ir tai, kad skirtingi lėšų šaltiniai skirstomi pagal skirtingus kriterijus.
„Norėtume peržiūrėti regioninę politiką ir savivaldybių savarankiškumo
didinimą padaryti vienu iš įrankių“, – teigė V. Šapoka. Pasak jo, ministerijai
išgryninus tokią viziją, savivaldybės bus kviečiamos apie ją diskutuoti ir siūlyti sprendimus. Ministras taip pat sakė, kad numatoma peržiūrėti viešosios
ir privačios partnerystės modelius, apie kuriuos susitikime dalyvavę merai
užsiminė kaip apie vieną anksčiau veikusių verslumo skatinimo ir investicijų pritraukimo būdų.
Susitikime taip pat aptarti kompensacijų už šildymą, lengvatinio keleivių
vežimo ir bendradarbiavimo su Valstybine mokesčių inspekcija klausimai.
Vasario 6 d. LSA atstovai susitiko su sveikatos apsaugos ministru Aurelijumi Veryga. Psichologų trūkumas, alkoholio vartojimo mažinimas ir medikų pritraukimas į regionus – tokios buvo svarbiausios susitikimo temos.
Merai pažymėjo, kad vykdant sveikatos priežiūrą viena didžiausių problemų savivaldybėse yra medikų, ypač šeimos gydytojų, stoka, o gyventojams
neužtikrinamos kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos.
Trūkumas ypač jaučiamas rajonų savivaldybėse – dauguma čia dirbančių
medikų yra vyresnio amžiaus, o jauni specialistai dažniausiai vyksta į didžiuosius šalies miestus arba į užsienį.
Šie susitikimai buvo dalis sausio–vasario mėnesiais LSA inicijuotų
konsultacijų su dešimčia Vyriausybės ministrų ir ministru pirmininku.
Parengė LSA patarėja viešiesiems ryšiams Indrė Vilūnienė

In memoriam Kostas Arvasevičius
Eidamas 68 metus sausio 27 d. mirė Lietuvos ir Kelmės rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, pedagogas, buvęs Kelmės rajono meras Kostas Arvasevičius.
K. Arvasevičius gimė 1949 m. vasario 27 d. Šiaulių rajone, Bubių kaime. 1973 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, kur studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Daug metų dirbo pedagoginį darbą.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariu Kostas Arvasevičius buvo renkamas nuo 1997 m., penkias kadencijas iš eilės. Rajono meru dirbo keturias kadencijas iš eilės nuo 2000 m. (ketvirtosios nebaigė dėl ligos).
Meras K. Arvasevičius aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos ir valdybos narys, LSA Švietimo
ir kultūros komiteto pirmininkas, leidinio „Savivaldybių žinios“ redakcijos kolegijos narys, Šiaulių regiono plėtros tarybos narys, LSDP tarybos narys, šios partijos Kelmės skyriaus pirmininko pavaduotojas. Meras vadovavo rajono savivaldybės tarybos sudarytų ilgalaikių komisijų darbui, taip
pat buvo įvairių darbo grupių vadovas. Ramus ir tolerantiškas mero elgesys, sugebėjimas išgirsti kiekvieną nuomonę lemdavo gana darnų rajono
tarybos darbą. Didelį indėlį meras įnešė bendradarbiaudamas ir plėtodamas draugiškus santykius su užsienio šalių (Vengrijos, Lenkijos, Ukrainos,
Norvegijos, Švedijos, Vokietijos, Latvijos) savivaldybėmis.
2008 m. lapkričio 25 d. už aktyvų dalyvavimą Šiaulių regiono plėtros tarybos veikloje, svarų indėlį įgyvendinant Šiaulių regiono socialinės ir ekonominės plėtros programas apdovanotas Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
2009 m. jam suteiktas Bilgorajaus miesto (Lenkija) garbės piliečio vardas.
2012 m. spalio 5 d. už nuopelnus Lietuvos savivaldai Lietuvos savivaldybių asociacija suteikė K. Arvasevičiui Auksinės krivūlės riterio vardą.
2014 m. sausio 29 d. rajono savivaldybės taryba K. Arvasevičiui suteikė Kelmės rajono garbės piliečio vardą už demokratinių vertybių puoselėjimą
ir tarptautinių ryšių plėtojimą vadovaujant Kelmės rajono savivaldybės tarybai 2000–2012 metais.
Velionio šviesus atminimas ilgai išliks jį pažinojusių, su juo dirbusių žmonių atmintyje.
Savivaldybių žinios 2017 02 11



Elektrėnų taryba:

Genovaitė Paulikaitė
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Tarybos posėdyje

Sausio pabaigoje įvykusiame Elektrėnų
savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausytos administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko (nuotr.) ataskaitos apie tarybos
sprendimų vykdymą ir Vilniaus regiono
integruotos teritorijų vystymo programos
dalies 2016 metais įgyvendinimą, spręstos
socialinės problemos.
Taisyklių keitimai didina išlaidas
„Tarybos nariai nori, kad administracija
greičiau priimtų sprendimus, pasinaudodama
ES parama sparčiau spręstų problemas, bet
ne viskas priklauso nuo savivaldybės, – teigia
Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius V. Pruskas. – Dar ir dabar kelios ministerijos
nėra patvirtinusios kai kurių paramos teikimo
programų aprašų. 2016 m. aprašai keitėsi bent
kelis kartus. Metų pradžioje vienoks aprašas, po
savaitės – kitoks, o po poros mėnesių dar kitoks.
Ir tai yra nemenka problema, nes kiekvienas
projekto koregavimas kainuoja. Savivaldybė,
stengdamasi greičiau parengti projektą ir pasitikėdama ministerijomis, nuo keitimo iki keitimo
jau yra paleidusi projekto rengimo mechanizmą. Priderinant projektą prie pakeisto aprašo
vėl išleidžiami pinigai, prarandamas laikas.“
Pasak direktoriaus, daugiausia sunkumų
Elektrėnų savivaldybė patyrė rengdama projektą Elektrėnų miesto centrinėje dalyje esančioms
apleistoms teritorijoms tvarkyti. Elektrėnų savivaldybė ėmė rengti projektą esamo stadiono
ribose, jį pagerindama ir labiau pritaikydama


visuomenei.
Parengus tvarkomos teritorijos techninį projektą ir derinant su atsakingomis institucijomis, Vidaus reikalų ministerija inicijavo projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą, kuriuo buvo apriboti
universalių aikščių matmenys ir padaryti kiti esminiai keitimai, pagal kuriuos techninis projektas
neatitiko reikalavimų ir rengiamas projektinis pasiūlymas bei kita dokumentacija tapo netinkama.
„Kai pateikėme, mums pasakė: jūs ką, olimpinį stadioną rengiate? Negalima daryti 12 tūkst. kv. m
ploto stadiono. Paramą galima skirti tik stadionams iki 5 tūkst. kv. m. Klausiame: ką daryti su likusia esamo stadiono dalimi? Patarė medžiais apsodinti“, – apie prarastą laiką ir permokėtus pinigus
kalba direktorius, nes savivaldybei teko parengti naują techninį projektą apleistai teritorijai tvarkyti
pagal naujus priemonės finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus, bet tai nebuvo paskutinis kartas.
Savivaldybė dar kelis kartus koregavo techninius projekto sprendinius.
„Manome, kad tokios problemos ir savivaldybių patirti finansiniai nuostoliai kyla dėl atsakingų
institucijų darbuotojų laiku nepriimtų tinkamų sprendimų siekiant įgyvendinti investicinius projektus ES lėšomis 2014–2020 metų laikotarpiu“, – pažymi direktorius.
Likusią stadiono dalį Elektrėnų savivaldybė apsisprendė tvarkyti biudžeto lėšomis.
Prieš keliasdešimt metų sukurtą sporto ir aktyvaus laisvalaikio bazę būtina atnaujinti. Pavyzdžiui, Elektrėnų mieste esantis 50 m baseinas. Jį rekonstruoti būtina, bet gauti šiam projektui ES
lėšų negalime. Vienintelė galimybė – Valstybės investicijų programa arba Kūno kultūros ir sporto
departamento programinės lėšos.
Sausio pabaigoje vykusiame tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl viešojo ir privataus
sektorių projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ didžiausio koncesijos metinio mokesčio dydžio
nustatymo.
Kyla sunkumų ir išlaikant objektus, kuriems modernizuoti panaudota ES parama, nes savivaldybė negali vykdyti komercinės veiklos. Reikalingas privatus valdytojas. „Penkis kartus skelbėme
koncesijos konkursą, bet dalyvių pasiūlyta kaina – per didelė našta savivaldybės biudžetui. Mums
toks bendradarbiavimas nėra parankus“, – pabrėžia direktorius.
Turto valdymą stebintys tarybos nariai per posėdį pareiškė nemažai abejonių, ar verslininkai,
kurie naudojasi savivaldybės turtu, dalies savo išlaidų neperkelia savivaldybei. Kad ir atsiskaitydami
už sunaudotą elektros energiją.
Kalbėdamasis su „Savivaldybių žiniomis“, administracijos direktorius pažymėjo, kad sutarties
tvarkingai laikosi prieš ketverius metus valčių bazę ir jai priklausantį sklypą išsinuomoję asmenys.
Jie tariasi su privačiu investuotoju, ir yra vilčių, kad jau 2019 m. Elektrėnai valčių bazės teritorijoje
turės viešbutį. „Parengtas ir jachtklubo techninis projektas. Pernai buvo teikiama paraiška paramai
gauti, tačiau finansavimas negautas. Planuojama paraišką teikti dar kartą“, – nuleisti rankų neketina
direktorius.
Šiuo metu jachtklubas panaudos pagrindais perduotas Elektrėnų buriuotojų klubui. „Matau,
kad jachtklubas atsigauna. Jau turime apie 120 laivų“, – pasidžiaugia V. Pruskas.
Tačiau, kaip sako Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, po 2020 metų, kai Lietuva
bus padalyta į du regionus, Vilniaus regionui tokia situacija nebus palanki. „Regione turi būti ne
mažiau kaip 800 tūkst. gyventojų. Vadinasi, aplinkinės savivaldybės taps Vilniaus regiono dalimi.
Kadangi Vilniaus regiono BVP viršys 75 proc., mes prarasime galimybę į didelę paramos dalį, kuria
galės naudotis kiti regionai. Dar įdomesnis dalykas – 2007–2013 metais vienam gyventojui tekusios
ES paramos skirtumai. Kituose regionuose tas skaičius yra kelis kartus didesnis negu Vilniaus regione. Ir nors šiuo laikotarpiu mums teikiama kiek didesnė parama, mes vidutiniškai vienam šalies
gyventojui tenkančios ES paramos nepasiekiame. Ką skatiname? Tuštėjančius regionus ar tuos, kur
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gyvena daugiau žmonių? Elektrėnų savivaldybės darželiuose vietų trūksta, o kai kuriose atokiau nuo Vilniaus esančiose savivaldybėse darželiai
neužpildomi, – svarsto meras ir priduria, kad Vilnius visą laiką, nepaisant,
kas buvo meras, yra paskriaudžiamas. – Ir dabar, kai didiesiems miestams
teikiama parama per URBAN programą, Vilnius gavo mažiausiai.“
Nakvynės paslauga
Kalbėdamas tarybos posėdyje savivaldybės meras K. Vaitukaitis
atkreipė dėmesį į garažuose nakvojančius žmones. Šeši savivaldybės
gyventojai maitinami Elektrėnų senelių namuose. „Prie senelių namų
yra savarankiško gyvenimo namai. Jų pirmas ir antras aukštas įrengti,
o trečias dar neįrengtas. Panaudojus ES investicijas trečiame aukšte
planuojama įrengti patalpas ir pastatyti priestatą, taip praplečiant socialinių paslaugų spektrą įvairioms socialinėms grupėms. Sumąstėme
prie savarankiško gyvenimo namų pastatyti nedidelį priestatą, kuriame įrengtume nedidelę valgyklą ir du kambarius, o antrame aukšte
įrengtume tris kambarius, kuriuose praplėstume socialinės globos
paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims“, – kalbėjo meras.
Tačiau šiam sumąstymui sausio pabaigoje vykusiame posėdyje taryba
nepritarė, tad lieka viltis, kad kitame posėdyje taryba pritars šiai idėjai,
juk apie Elektrėnuose esančius benamius visi žino ir supranta, kad negalima apsimetinėti, jog tokių žmonių nėra.
Rengia butus šeimynoms
Nors Elektrėnų savivaldybės vaikų globos įstaigos nepateko į reformuojamųjų sąrašus, bet savivaldybė ieško galimybių vaikus globoti šeimynose. „Turime dvejus vaikų globos namus – Beižonyse ir Elektrėnuose,
– sako mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas. – Vilmando Palčiausko
vadovaujamuose Beižonių vaikų globos namuose vaikai gyvena šeimynomis. Tačiau, jei jau yra sumąstymas atsisakyti vaikų globos namų, mes
tam rengiamės. Du butus įrenginėjame Beižonyse ir vieną butą Elektrėnuose – juose įkurdinsime iš vaikų globos namų perkeliamus vaikus.“
„Graži idėja atsisakyti vaikų globos namų, bet kol kas, manau, ji per
ankstyva. Vaikų globos namai kurį laiką bus tikrai reikalingi, nes tai susiję su žmonių mentalitetu, o jis ne taip greitai pasikeičia. Galbūt užaugus
naujai kartai šį sumanymą ir bus galima įgyvendinti“, – svarsto meras.
„Esame parengę dvi laikinas globėjų šeimas. Kol kas jų paslaugos dar
neprisireikė, – apie vaikų apsaugos problemų sprendimą pasakoja mero
pavaduotojas. – Tačiau ne taip lengva surasti šeimas, kurios norėtų būti
laikinomis globėjomis. Teoriškai galima nusimatyti labai daug gražių dalykų, bet realus gyvenimas ne visada su tomis teorijomis sutampa.“
„Manau, laikinų globėjų daugiau atsirastų, jei šie žmonės būtų įdarbinami. Nesvarbu, savivaldybėje ar viešojoje įstaigoje, bet svarbu, kad jie
gautų pastovų atlyginimą, turėtų socialines garantijas, – mintimis dalijasi meras. – Tačiau juos įdarbinant iškart atsiranda prasilenkimas su šiuo
metu galiojančiu Darbo kodeksu. Laiko apskaita. Rodyti, kad jie dirba 24
valandas per parą?.. Naujasis Darbo kodeksas būtų leidęs juos įdarbinti.
Manau, šią problemą būtina spręsti valstybės mastu.“
Pagalba šeimai – už borto
Sausio pabaigoje vykusiame posėdyje tarybos nariai nepritarė, kad
savivaldybė teiktų projektą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl
kompleksinių paslaugų šeimai plėtros Elektrėnų savivaldybėje.
„Visą laiką parama būdavo teikiama tik girtaujančioms, vaikų neprižiūrinčioms šeimoms. Prieš pusantrų metų Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija pradėjo naują programą, kurioje parama teikiama ne padidėjusios socialinės rizikos, bet normaliai gyvenančioms šeimoms, kurioms
kyla bendravimo su vaikais, tarpusavio santykių problemų. Projektai
finansuojami šimtu procentų. Elektrėnų savivaldybei numatyta suma –
apie 210 tūkst. eurų, – apie sumanymą sukurti naujas paslaugas pasakoja
meras. – Bendruomeniniuose šeimos namuose šeimos galėtų sulaukti
socialinio darbuotojo, psichologo pagalbos ir turėtų galimybę dalyvauti tėvystės įgūdžių ir kituose mokymuose. Kita paslauga – kelių valandų
vaiko priežiūra, kad mama galėtų nueiti į parduotuvę, susitvarkyti kitus
reikalaus, nes trumpalaikės vaikų priežiūros paslaugos niekas neteikia. Čia
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Tarybos posėdyje (iš kairės) Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas
A. Vyšniauskas ir meras K. Vaitukaitis
būtų teikiamos ir kitos šeimoms reikalingos paslaugos.“ Taryba šio projekto teikimui nepritarė, ir šio kvietimo traukinys nuvažiuoja aplenkdamas
Elektrėnus. „Tikimės, kad bus suteikta kita galimybė teikti paraiškas ir tarybos nariai pritars bendruomeninių šeimos namų kūrimo idėjai“, – lūkesčiais dalijasi mero pavaduotojas A. Vyšniauskas.
Dėmesys socialinėms problemoms
Prieš metus įkurtuves atšventusios Elektrėnų savivaldybės išskirtinumas – savivaldybės vadovai vieninteliai šalyje yra įsikūrę pirmame aukšte, ir pas juos be didesnių trukdžių gali patekti judėjimo negalią turintys
žmonės. „Atvirai pasakius kurdamiesi apie tai nepagalvojome. Tik po kelių mėnesių vienas vežimėlyje sėdintis lankytojas tą išskirtinumą pastebėjo, – šypsosi savivaldybės vadovai, nemažai gerų atsiliepimų sulaukiantys
apie socialinių problemų sprendimą. – Greičiau suktis privertė gyvenimas. Kai buvo sukurta Elektrėnų savivaldybė, globos namų ir socialines
paslaugas teikiančių įstaigų neturėjome. Poreikis buvo gana didelis. Reikėjo greičiau suktis.“
Šiuo metu buvusiame bendrabutyje savivaldybė Elektrėnuose įrenginėja 36 jaukius dviejų ir trijų kambarių butus socialinio būsto laukiančioms šeimoms. Iš viso savivaldybėje socialinio būsto laukia 120 šeimų.
Per 2016 metus įrengta 15 butų.
„Šiandien iš Vyriausybės, iš Seimo skamba, kad savivaldybės sutaupė
140 mln. eurų ir tuos pinigus kažkur ištaškė. Man tai girdėti labai skaudu.
Elektrėnų savivaldybė yra viena iš tų, kurios visas sutaupytas lėšas yra panaudojusi socialiniams reikalams. Nepateisinu tų, kurie iš tų lėšų didino
savivaldybės administracijos darbuotojams atlyginimus, įrenginėjo šaligatvius. Tas šaukštas deguto sugadino gražią idėją, – sako meras
K. Vaitukaitis. – Kita vertus, yra savivaldybių, kurios neturi kaip socialiniams
reikalams panaudoti sutaupytų lėšų. Yra tokių savivaldybių, kurios tas lėšas įdėjo į baseino statybą. Tačiau vėl, ar tikrai toks lėšų panaudojimas yra
prastas? Juk baseinu naudosis ir vaikai, ir žmonės su negalia. Juolab kad ir
įstatymas tai leido daryti.“
Pagerbti Elektrėnų savivaldybės metų žmonės
Sausio 20 d. Elektrėnų kultūros centre vyko šventinis vakaras, skirtas
Elektrėnų savivaldybės metų žmonėms pagerbti. Elektrėnų savivaldybės
metų žmonių/organizacijų parinkimo komisijos pirmininkė Vaida Davidavičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vedėja, pristatė komisijos narius ir
įsteigtus apdovanojimus.
Susirinkusiuosius pasveikino ir už prasmingus darbus padėkojo meras
Kęstutis Vaitukaitis ir administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, Seimo
nariai Laimutė Matkevičienė ir Jonas Liesis. Specialiai sukurtos Elektrėnų
žiburio statulėlės įteiktos 13 konkurso laimėtojų: „Už nuopelnus švietimo
srityje“ – Onai Navickienei, „Metų rėmėjo“ – Valdui Dzikevičiui, „Metų patrioto“ – Gintui Vilkeliui, „Metų kultūros šviesulio“ – Linai Latvaitienei, „Už
pavyzdingą darbą tarnyboje“ – Silvai Lengvinienei, „Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje“ – Alfonsui Sodoniui, „Metų iniciatyvos“ – žaidimo
„Auksinis protas“ organizatorių komandai, „Už nuopelnus sportui“ – futbolo klubui „Elektrėnų versmė“, „Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę“ – Ramūnui Čapkauskui, „Už nuopelnus socialinėje srityje“ – Romualdui
Pečiūrai, „Metų darbdavio“ – UAB „ODA LT“, „Metų savanorės“ – Birutei Grybauskienei, „Už meilę globojamam vaikui“ – Rimai Gataveckienei.
Susirinkusiesiems koncertavo populiarūs Lietuvos atlikėjai, Elektrėnų
kultūros centro popchoras „Saulės spinduliai“, Elektrėnų meno mokyklos
solistai ir klubo „Reveransas“ šokėjai.
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„Pasval‘s – krašts, kur ger gyvent “

Meras
Gintautas Gegužinskas
Rajono meru esu išrinktas šeštą kadenciją.
Taigi dirbu nuo 1995 metų. Prieš tai dar penkerius
metus dirbau Pasvalio miesto meru. Šioje kadencijoje esu Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas. Turimiems darbo įgūdžiams padeda
ir patirtis dirbant Lietuvos delegacijoje Europos
Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese.
Džiaugiuosi, kad gyventojai neabejingi savivaldybės veiklai ir sprendimams. Žmonės vis aktyviau įsitraukia į savivaldybėje vykstančius procesus, aktyvią krašto bendruomenių veiklą.
Pasvalys – tai veržlus, besimokantis, komunikuojantis, sportuojantis, tradicijas ir papročius
puoselėjantis kraštas, patrauklus vystyti verslą,
pažangiai ūkininkauti, dirbti ir gyventi.
Veržlus. Smagu, kad naujos idėjos įprasminamos miestui svarbiomis datomis. Pasvalio miesto
šventės metu buvo pasiektas Ilgiausios Lietuvos
tautinės vėliavos rekordas (nuotr.). Kaip teigiama
Lietuvos rekordų registro svetainėje, išskleistos ir
Pasvalio gatvėmis neštos trispalvės ilgis –1055,51
m, plotis –3,07 m, plotas – 3 240,42 m².
Besimokantis. Pasvalio rajone veiklą pradėjęs Pasvalio rajono trečiojo amžiaus universitetas
pritraukia vis daugiau vyresnio amžiaus asmenų.
Nors Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinime
„Lietuvos savivaldybių indeksas 2016“ Pasvalio rajono savivaldybė užėmė 36–37 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių, tačiau jaunimui sudarytos visos
sąlygos mokytis, sportuoti ir tobulėti.
Tradicijas ir papročius puoselėjantis kraštas. Rajono gyventojai užsiima amatais, kurie,
būdami reikšminga alternatyvia kaimo ekonomine veikla, kartu yra svarbi etnokultūros dalis. Po
aštuoniolikos metų pertraukos vėl pradėjo dūgzti
rajone esančio Raubonių vandens malūno – vilnų karšyklos-verpyklos mašinos. Pasinaudojant
ES parama jame įkurtas tradicinis amatų centras,
atgaivinti ir puoselėjami tradiciniai vilnos amatai.
2016 m. surengtas amatų festivalis „Vilnonės dienos“. Jo metu buvo pademonstruota edukacinė
programa „Vilnos kelias“.
Patrauklus verslui plėtoti. Kasmet organizuojamas jau tradiciniu tapęs rajono verslininkų
asociacijos „Verslo žiedas“ ir savivaldybės vadovų



Pasvalio rajonas – platus lygumų žemdirbių kraštas, besidriekiantis iki pat Latvijos
sienos. Pasvalio rajono savivaldybė įkurta 1995 m., šalia Pakruojo, Biržų ir Panevėžio
savivaldybių.
Apie praėjusių metų pokyčius ir planuojamus darbus mintimis dalijasi Pasvalio rajono savivaldybės vadovai.
susitikimas. Stengiamės atsižvelgti į verslininkų pasiūlymus, interesus, nuomonę, vykdomą šviečiamąją
misiją – jaunimo verslumo skatinimą. Rajono teritoriją kerta Lietuvos magistralinis kelias „Via Baltica“.
Vietos verslininkai pasiūlė šalia „Via Balticos“ kelio įkurti Verslo slėnį. Savivaldybė nupirko investicijoms
skirtą valstybinės žemės sklypą. Dabar veiklos šiame žemės sklype ateitis priklausys nuo mūsų ir verslininkų iniciatyvos bei sumanumo.
Pažangus ūkininkauti. Žemdirbystės pasiekimais garsėjančiame Pasvalio rajone iniciatyvos ir
sumanumo, meilės ir patirties reikalauja žemė. Mūsų ūkininkai taiko pažangų ūkininkavimą, išsaugo
gamybos veiksmingumo ir ekologinę pusiausvyrą. Palaikant ūkininkavimo tradicijas ir jaunimo indėlį,
surengtos konferencijos „Jaunųjų ūkininkų rateliai – dialogas praeities ir ateities sandūroje“. Jos tikslas
– kaimo vaikams ir jaunimui formuoti tikrąsias vertybes, darbštumą, patriotizmą, meilę savo kraštui.
Komunikuojantis. Siekiame, kad būtų išnaudotos galimybės palaikyti rezultatyvų dialogą su miesto ir rajono gyventojais. Susitikimuose su seniūnijų gyventojais, bendruomenės nariais diskutuojame
įvairiais gyvenimo klausimais, keičiamės nuomonėmis, sprendžiame problemines situacijas.
Sportuojantis. Rajonas turi galimybę ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, įvairių kartų atstovus įtraukiant į sportinę veiklą. Įgyvendintas ne vienas sporto infrastruktūros gerinimo projektas.
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje 2016 metų pabaigoje atidaryta atnaujinta sporto salė. Mieste veikiančio daugiafunkcio sporto komplekso baseino teikiamomis paslaugomis naudojasi ne tik vietiniai, bet ir
aplinkinių rajonų ir kaimynės Latvijos gyventojai.
Aktyviai rajono sportiniame gyvenime dalyvauja sporto klubai. Vienas iš jų – krepšinio klubas „Pieno
žvaigždės“. Krepšinio klubas dalyvauja Lietuvos krepšinio lygos ir Baltijos krepšinio lygos varžybose.
Dirbantis. Rajone aktyviai įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai. Pasvalio ligoninėje buvo
atidarytas atnaujintas Pediatrijos skyrius. Tvarkomos viešosios erdvės. Kaimuose įrengtos daugiafunkcės
sporto, vaikų žaidimų aikštelės, privažiuojamieji keliai, automobilių stovėjimo aikštelės ir apšvietimas.
UAB „Pasvalio vandenys“ ir savivaldybės administracija, vadovaudamosi Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, siekia, kad ne mažiau kaip 95 proc. savivaldybės gyventojų būtų aprūpinti centralizuotai tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Atnaujinami vandentvarkos ūkiai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, montuojamos modernios geriamojo vandens ruošyklos, geležies šalinimo įrenginiai. Šie atlikti darbai neliko nepastebėti – Lietuvos laisvosios rinkos instituto vertinime „Lietuvos savivaldybių indeksas 2016“ Pasvalio rajono savivaldybė tarp
54 mažųjų savivaldybių surinko didžiausią balų skaičių, skirtą už „Komunalinių paslaugų sritį“.
Įgyvendinamas projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybės jaunimui“. Pasirašyta sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl
projekto „Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas“ įgyvendinimo. Įgyvendinant projektą siekiama prisidėti prie palankesnių sąlygų verslo plėtrai ir kūrimui bei paslaugų sektoriui vystytis
Pasvalio mieste.
Gyvenantis. Didžiuojuosi miesto ir rajono gyventojais ir svečiais, kurie nuo 2004 metų kasmet dalyvauja savivaldybės mero labdaros veikloje ir bent dalele prisideda suteikdami viltį, stiprybę, džiaugsmą.
Stengiamės puoselėti krašto vertybes, stiprinti krašto žmonių sąmoningumą.
Vertinami ne tik asmeniniai, bet ir komandiniai pasiekimai. Pasvalio rajono savivaldybė tapo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos rengiamo konkurso
laureate ir apdovanota kaip geriausiai moterų ir vyrų lygybės priemones įgyvendinanti savivaldybė „Už
moterų ir vyrų lygybės priemones švietimo srityje“. Pasirašėme papildomą susitarimą pratęsti bendradarbiavimo sutarties galiojimo terminą su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų
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Vyčio apygardos 5-ąja rinktine. Su Pasvalio kraštiečių bendrija, vienijančia iš mūsų krašto išvykusius pasvaliečius, pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis tam, kad būtų suburti Pasvalio kraštiečiai
Pasvalio kraštui kelti.
Tarp daugelio tęstinių darbų vienas svarbiausių – Pasvalio miesto ir seniūnijų centrų viešųjų
erdvių tolesnis tvarkymas ir sąlygų verslui vystytis
sudarymas. Darbų ir planų daug, bet svarbiausia,
kad besidžiaugiančiųjų šio darbo vaisiais skaičius
nemažėtų, kad nenorėtume palikti savo krašto ir
Lietuvos!

Mero pavaduotojas
Povilas Balčiūnas
Mero pavaduotoju dirbu 14 metų. Pagrindinės veiklos kryptys – socialinių, švietimo, sporto,
kaimo bendruomenių, infrastruktūros objektų
priežiūra ir jų modernizavimas.
Pavasarį savivaldybės taryba patvirtino rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2016–2020
metų bendrąjį planą. Sieksime sudaryti prielaidas
ir sąlygas, garantuojančias aukštesnės kokybės
švietimą ir veiksmingesnį išteklių paskirstymą.
Rajone veikia keturios gimnazijos, septynios pagrindinės mokyklos ir septyni ugdymo skyriai, dvi
ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir dvi mokyklosdarželiai, dvi neformaliojo ugdymo įstaigos, Švietimo pagalbos tarnyba, dvylika daugiafunkcių
centrų. Norėdami, kad visi rajono kaimo vietovių
vaikai galėtų lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes, plečiame ikimokyklinio
ugdymo programų tinklą bendrojo lavinimo mokyklose.
Savivaldybėje veikia Pasvalio sporto mokyklos
daugiafunkcis sporto kompleksas: stadionas, 25
m ilgio baseinas, dvi sporto salės, po vieną krepšinio ir rankinio aikšteles, po dvi tinklinio, futbolo
ir teniso aikšteles.
Meniniais ir muzikiniais auklėtinių pasiekimais
džiugina Pasvalio muzikos mokykla. Mokykloje
atnaujinti muzikos instrumentai, meninės erdvės.
Gražia tradicija tapo Dailės skyriaus absolventų
baigiamųjų darbų parodos-pristatymai Pasvalio
krašto muziejuje. Muziejuje nuolat organizuojami
įvairūs renginiai, parodos.
Pasvalio rajone kultūros veiklą įprasmina veiklūs ir iniciatyvūs Kultūros centro žmonės.
Suburtas Pasvalio mišrus choras „Canticum
novum“, kuriam praėjusiais metais įteiktas aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas „Aukso
paukštė“. Surengti unikalūs festivaliai. Rajone veikia mėgėjiško meno kolektyvai, organizuojamos
meninės raiškos stovyklos. Viena iš jų – stovykla
„Šilo geniai“. Tai viena seniausių nepakitusių stoSavivaldybių žinios 2017 02 11

vyklų Lietuvoje, savo veiklos pradžią ji skaičiuoja
nuo 1984 metų. Stovyklos tikslas – suburti didžiąją dalį Pasvalio rajono tautodailininkų skulptorių,
kurie kasmet mūsų miestą džiugina naujomis
skulptūromis ir idėjomis.
Pasvalio rajono savivaldybėje viešųjų bibliotekų tinklą sudaro 33 viešosios bibliotekos, iš jų
– 31 kaimo biblioteka. Savivaldybės lėšomis atnaujinamos bibliotekų patalpos. Daug iniciatyvos rodo kaimo bendruomenės, rajone jų – 49.
Pasinaudojant projektais rajono kaimiškosiose
vietovėse tvarkomos visuomenės poreikiams
pritaikytos erdvės, bendruomenių namai, rekreacinės teritorijos.
Savivaldybė priima vis naujus iššūkius, kuriuos
kelia socialinė realybė ir patys gyventojai. Apmaudu, tačiau rajone – didelis socialinės rizikos šeimų
skaičius. Nuolat ieškome socialinių problemų
sprendimų. Pavasarį savivaldybėje lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministro suformuota mobili komanda, kurią sudarė Valstybinės vaiko teisių
ir įvaikinimo tarnybos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovai. Diskutuota apie
vaiko teisių apsaugos užtikrinimą socialinės rizikos šeimose, pagalbos socialinės rizikos šeimoms
organizavimą ir teikimą, savivaldybės socialinių
partnerių bendradarbiavimą. Rajone sudaryta
galimybė atsidūrusiems krizinėje situacijoje pasinaudoti įsteigto Šeimos krizių centro teikiamomis
specialiosiomis socialinėmis paslaugomis. Senyvo
amžiaus, neįgaliems asmenims rajone teikiamos
trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos, sociokultūrinės paslaugos ir pagalba į namus.

Administracijos direktorius
Rimantas Užuotas
Dvylika metų dirbau mokyklos direktoriumi.
Ši patirtis padeda man tvarkytis einant dabartines
pareigas. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriumi tapau prieš devynerius metus,
todėl šioje srityje jau nesu naujokas.
Praėjusiais metais mūsų savivaldybėje įsteigtas naujas skyrius – Kultūros ir jaunimo reikalų.
Stengdamiesi pritraukti žmones gyventi į Pasvalio
rajoną, rūpinamės ne tik sveikata, aplinka, bet ir
kultūra. Didieji Lietuvos miestai traukia žmones
veiklos įvairove, todėl stengiamės praturtinti ir
mūsų krašto gyventojų kasdienybę. Šis skyrius
bendradarbiauja su visomis Pasvalio rajono kultūros sklaidos įstaigomis, ypač Kultūros centru.
Svarbus indėlis į šią veiklą – jauni ir entuziastingi
kultūros darbuotojai, kurie savo teigiamu pavyzdžiu skatina jaunimą tobulėti. Vienas svarbesnių
Pasvalio kultūros centro projektų yra vasarą vyksiantis Šiaurės Lietuvos chorų festivalis, subursian-

tis daug balsingų profesionalų. Senasis Pasvalio
parkas tokiam renginiui idealiai tinka: jame daug
erdvių, vietos lankytojams, atlikėjams ir prekybininkams. Be to, rudenį Pasvalio miestas švęs 520ąjį gimtadienį, todėl šiam jubiliejui paminėti skirti
renginiai bus tikrai įspūdingi.
Planuojami projektai turėtų Pasvalio rajoną
padaryti dar patrauklesnį. Jau iki šių metų vasaros
bus atnaujinta Pasvalio senojo parko estrada su
apšvietimu, takais. Šalia kelio Pasvalys–Valakėliai
bus įrengtas dviračių takas. Spalio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su keliais aplinkiniais rajonais dėl atviros prieigos centro steigimo
Panevėžyje. Šios sutarties tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio regiono mokyklų mokiniams gilinti
žinias, atlikti tyrimus, vykdyti eksperimentus, skatinti karjeros pasirinkimą, mokytojams – kelti kvalifikaciją. Pasvalio rajono ugdymo įstaigos praėjusiais metais edukacinių erdvių apžiūros konkurse
tapo vienomis iš geriausiai tvarkomų mokyklų.
Svarbu pasidžiaugti, kad Lietuvos mažųjų savivaldybių indekso vertinime Pasvalio rajonas komunalinių paslaugų srityje pralenkė net 36 savivaldybes. Mūsų rajone vandens, šilumos ir atliekų
surinkimo mokesčiai buvo vieni mažiausių.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Paulius Petkevičius
Keleri pastarieji metai Pasvalio rajonui atnešė nemažai permainų: atnaujintas Pasvalio
miesto centras, Vytauto Didžiojo aikštė, nutiesti
takai aplink Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, įamžintas ir sutvarkytas senasis miesto tiltas. Tiek
vienoje, tiek kitoje išvalytos Lėvens upės kranto
pusėje padaryti priėjimai ir apžvalgos aikštelės
leidžia miestą pamatyti kitu rakursu – nauja panorama džiugina kiekvieno lankytojo akį. Naujai suspindėjo ir dar iki tol neatrastos Pasvalio
miesto erdvės – įrengtas sveikatingumo takas
Svalios upės pašonėje, vingiuojantis iki pat Senųjų žydų kapinių ir besitęsiantis iki Smegduobių parko. Čia ir treniruokliai aktyviems gyventojams, ir gultai norintiems pasilepinti saule,
tinklinio aikštelė, pavėsinės bei kitos aktyvaus
poilsio vietos. Senajame Pasvalio parke įrengti
šiaurietiško vaikščiojimo takai. Aplinkiniuose
kaimuose įrengtos vaikų žaidimų ir daugiafunkcės aikštelės su įvairia įranga. Daug pastangų
gerinti gyventojų sveikatą deda Visuomenės
sveikatos biuras, organizuodamas įvairius užsiėmimus ir seminarus, kviesdamas specialistus
šviesti visuomenę. Pasvalio rajono gyventojai
džiaugiasi atnaujinamais geležies šalinimo iš
vandens įrenginiais, kurie nepadidina vandens
kainos, o kokybė labai pagerėjo.



Pavojaus varpai

Barbora Gaudutė

privačioms investicijoms kurortuose!

Sausio 31 d. ELTOS spaudos konferencijų salėje įvyko spaudos
konferencija, kurioje buvo kalbėta, kokias grėsmes šalies kurortams
gali sukelti 2016 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apygardos teismo priimtas sprendimas. Sausio 25 d. Druskininkų savivaldybė pateikė kasacinį skundą Aukščiausiajam Teismui, bet, jei šis paliks galioti priimtą
sprendimą, iškils grėsmė asmenims, turintiems nekilnojamojo turto
šalies kurortuose, kad jų statinius teks nugriauti.
Legalūs tapo nelegaliais
Kaip buvo pabrėžta spaudos konferencijoje, pagal 2016 m. gruodžio
23 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimą visi gyvenamosios paskirties
statiniai, esantys antroje kurorto zonos juostoje, laikytini nelegaliais, nepaisant to, kad jiems buvo išduoti visi būtini statybos leidimai. Teisėjų kolegija
sprendimą griauti pastatą Druskininkuose motyvavo tuo, kad šios statybos
nebuvo galimos, nes jos vyko rekreacijai skirtoje kurorto apsaugos zonoje
– antroje apsaugos juostoje.
Teismas pažymėjo, kad buvusio valčių nuomos punkto ir kitų statinių
žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra ne gyvenamoji,
bet paslaugų teikimas ir nėra susijusi su gyvenamųjų namų statyba.
Po šio teismo sprendimo, kaip teigė spaudos konferencijos dalyviai,
paaiškėjo, kad Lietuvoje visi leidimai ir suderinimai nieko nereiškia ir net
po keliasdešimties metų pastatai gali būti nugriauti, nes dabar tai, kas buvo
legalu, tampa nelegalu. Vadovaujantis minėtu teismo sprendimu, visi kurortų detalieji planai, kuriuose yra patvirtinta gyvenamosios paskirties teritorija, yra naikintini, o juose pastatyti statiniai – griautini.
Kaip pabrėžė Druskininkų savivaldybės Teisės ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis, Generalinė prokuratūra dokumente
trumpinį AZ aiškino, kad tai ir yra antroji apsaugos zona, nors kitose dokumentų vietose šis trumpinys aiškinamas kaip apsaugos zona. „Visas teismo sprendimas paremtas paviršutiniškais argumentais, – teigė R. Viščinis.
– Teismas visiškai ignoravo argumentus, kad antroji apsaugos juosta ar kiti
apribojimai gali būti nustatomi tik tam tikruose dokumentuose – bendrajame arba specialiajame plane. Druskininkų planuose tokio ribojimo nėra,
kaip jo nėra Neringoje ir Birštone.“
Teisininko R. Viščinio teigimu, įgyvendinus teismo sprendimą suformuojama teismų praktika, kuri taikoma vėlesniuose teismo procesuose,
nes teisinėje valstybėje negali egzistuoti dvigubi standartai, ir tai, kas bus
vykdoma viename kurorte, turėtų vykti ir kituose. „Liūdna, bet gali tekti
nušluoti net kelis šimtus legaliai pastatytų namų Lietuvos kurortuose, nors
visos statybos buvo legalios, gavus ne tik statybos leidimus, bet ir suderinus visus reikalingus dokumentus su visomis instancijomis. Tad valstybė
tuomet turės atlyginti žalą, kuri bus skaičiuojama milijonais eurų“, – sakė
teisininkas.
Pasak spaudos konferencijos dalyvių, pirminiais duomenimis skaičiuojama, kad vien Palangoje tokių objektų yra apie 200 ir po keliasdešimt statinių Druskininkuose, Birštone, Neringoje.
Geriausias sprendimas – griauti?
„Einama tikrai ne ta kryptimi. Turėjome jau skaudų pavyzdį, kai teko
griauti pastatą ir savininkui atlyginti daugiau kaip milijono eurų žalą Neringos savivaldybėje. Dabar aiškėja, kad analogiška situacija vėl kartojasi. Tik
mastai bus kur kas didesni. Būtina aptarinėti kylančią grėsmę asmenims,
turintiems nekilnojamojo turto šalies kurortuose, kokios galimos pasekmės, nuostoliai, kurių sulauks valstybė vykdant prievolę juos nugriauti.
Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad ši tema aktuali ne tik Druskininkams, ir tai,
kas vyksta, vyksta ne dėl vieno objekto“, – spaudos konferencijoje pabrėžė
Druskininkų savivaldybės vyriausiasis architektas Vilius Margelis.
Besiformuojančiai teismų praktikai problemas spręsti griaunant pastatus, o patirtus nuostolius atlyginant iš savivaldybės biudžeto, tai yra iš lėšų,
surinktų iš mokesčių mokėtojų, nepritarė ir spaudos konferencijoje dalyvavę Druskininkų bendrojo plano rengėjas architektas prof. Kęstutis Pempė
ir Neringos bendrojo plano rengėjas kraštovaizdžio architektas Alvydas
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Mituzas, prisidėję prie bendrųjų planų rengimo. Kaip pabrėžė K. Pempė, po
tokio teismo sprendimo lieka nebeaiškus bendrojo plano statusas teisinėje
sistemoje.
Savivaldybės veiksmai teisėti
Spaudos konferencijoje Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas
Druskininkų meras Ričardas Malinauskas pabrėžė, kad visi savivaldybės
veiksmai išduodant leidimą statyti gyvenamąjį pastatą buvusiame valčių
nuomos centre buvo teisėti. „Savivaldybė nori apginti teisėtai išduotus
statybos leidimus, nes būtent savivaldybei tenka finansinė atsakomybė
už neteisėtus sprendimus“, – teigė meras ir atkreipė dėmesį, kad Druskininkų savivaldybė visada išduoda tik teisėtus statybos leidimus. Leidimas
derinamas su visomis institucijomis ir nėra išduodamas, jeigu kuri nors iš
institucijų tam nėra pritarusi.
Mero teigimu, teismas interpretavo, kad antrojoje apsaugos juostoje
gyvenamųjų namų statyba negalima. Tokių objektų, kur galima lygiai tą
patį interpretuoti, Druskininkuose yra bent keliasdešimt, o Palangoje dar
daugiau, nes šis kurortas antrąja apsaugos juosta yra paskelbęs visą teritoriją nuo paplūdimius saugančios pirmosios apsaugos juostos iki visų miesto
ribų. „Taip galime nugriauti visus keturis kurortus, – sakė R. Malinauskas. –
Gerbiu teismų sprendimą, tačiau jei aklai juo remsimės, visi detalieji planai,
kuriuose yra patvirtinta gyvenamosios paskirties teritorija, yra naikintini, o
juose pastatyti statiniai – griautini, nes teismas aiškiai ir nedviprasmiškai
pasisakė, kad antroje kurortų juostoje rekreacinės, ūkinės veiklos ir infrastruktūros plėtojimas nėra tolygus leidimui statyti tose zonose gyvenamosios paskirties statinius. Vadinasi, paneigtas visų kurortų iki tol galiojęs
supratimas apie statybos galimybes.“
Mero prielaida, Druskininkų atvejis atsirado dėl sąvokų neaiškumų,
suteikusių galimybę manipuliacijoms. „Tokias abejones tik sustiprina
daugybė vienas kitam prieštaraujančių teisėsaugos sprendimų. Net Kauno apygardos prokuratūra, tikrinusi šios statybos teisėtumą, pažeidimų
nenustatė, bet vėliau šis Kauno prokurorų sprendimas buvo panaikintas“,
– kalbėjo meras.
R. Malinauskas pažymėjo, kad investicijos, skirtos į nekilnojamojo turto vystymą Druskininkuose, pastaraisiais metais viršijo dešimtis milijonų
eurų, mieste buvo pastatyta daug naujų vilų, kito tipo statinių, o tai reiškia,
kad visi šie statiniai, remiantis teismo sprendimu, yra griautini. „Nuostolius
patiriame jau dabar. Potencialūs investuotojai pradeda vengti investuoti,
investavę bijo, kad tai, ką jie legaliai sukūrė Druskininkuose, bus nugriauta. Teismo sprendimo dviprasmybė yra viena medalio pusė, bet nuostoliai
– jau faktiniai. Vietoj mūsų kurortų investuotojai renkasi Latviją, kitas šalis“,
– sakė meras.
Lietuvos kurortinių zonų reglamentavimas buvo įteisintas 1992 m.
gegužės 12 d. Vyriausybės nutarimo Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 16 skyriumi. Pats nutarimas keistas daugiau kaip 30 kartų. Aplinkos ministerija galutinį sprendimą derino su 41 institucija ir keturiomis kurortinėmis savivaldybėmis. Nors nutarimas galiojo
nuo 1992 m., kurorto statusas kurortams įteisintas 2001 m. Tai sudarė prielaidas teisės aktų netobulumui, nes zonos nustatytos dar nesant kurortų.
Pirmasis legaliai pastatytas, bet teismo sprendimu pripažintas kaip griautinas statinys prieš kelerius metus buvo nugriautas Neringoje. Teismas žalą
patyrusiais pripažino pastato savininkus, kurie statinį pastatė turėdami visus
tuomet būtinus leidimus. Atlyginant žalą pastato savininkams, Neringos savivaldybei grėsė, kad mokumo ribojimas gali sutrikdyti savivaldybės veiklą.



15-ą kartą

KAROLINA BALTMIŠKĖ

pagerbti kaišiadoriečiai verslininkai

Paskutinį sausio penktadienį pramogų centre „Pas Radvilą“ įvyko Kaišiadorių
rajono savivaldybės, Turizmo ir verslo centro bei Smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos surengtas 15-asis „Verslo vakaras“.
Įteikta 11 apdovanojimų
Kaip pabrėžė Kaišiadorių rajono meras
Vytenis Tomkus, pirmą kartą prie „Verslo vakaro“ organizavimo prisidėjusios Smulkaus ir
vidutinio verslo asociacijos siūlymu, vakaro
nuotaiką kūrė vietiniai dainininkai ir muzikantai. Vakarą pradėjo praėjusių metų Lietuvos
„Sidabrinių balsų“ laureatai – populiariosios
klasikos trio „O SOLE MIO“ solistai Aušra Gakaitė, Jonas Jackevičius ir smuikininkė Joana
Tarasevičienė, o po oficialiosios dalies dainavo ir grojo UAB „Saulės efektas“.
„Malonu, kad Kaišiadorių rajone tiek daug
ne tik verslininkų, bet ir menininkų“, – pradėdamas vakarą sakė rajono meras V. Tomkus ir
pažymėjo, kad nebuvo lengva apsispręsti, kas
vertesnis apdovanojimų. Verslo vakare įteikta 11 apdovanojimų. Apdovanojimą „Metų
statyba“ pelnė UAB „Divenda“, „Jauni ir verslūs“ – UAB „7 verslai“, „Geriausias aptarnavimas“
– UAB „Telesita“, „Už netradicinį verslą“ – Daivos
ir Ernesto Vaičių sraigių ūkis „Aspersa“.
Už ilgametę paramą sportui apdovanota
Mindaugo Vaicekausko vadovaujama UAB
„Savingė“. Apdovanojimas „Kuklūs, bet konkretūs“ teko UAB „Arostė“.
Už ilgametį konkurencingą verslą apdovanota Sigito Petkevičiaus įmonė „Petkus“. Apdovanojimas „Už sėkmingą plėtrą Lietuvoje“ įteiktas UAB „Rimsigna“, „Už sėkmingą plėtrą rajone“
– UAB „Alivdara“. Metų mecenatu tapo AB Kaišiadorių paukštynas. Teikdamas apdovanojimą
generaliniam direktoriui Audriui Auguliui, rajono meras V. Tomkus pažymėjo, kad sunku prisiminti didesnį renginį, kurio nebūtų parėmusi ši
bendrovė. „Tačiau bendruomenė labiausiai dėkinga už nuoširdžią partnerystę organizuojant
naują ir patį didžiausią metų renginį – Paukščių
festivalį, kuris nuskambėjo per visą Lietuvą ir
pretenduoja tapti tradiciniu rajono renginiu“,
– sakė meras.
Vienuoliktasis apdovanojimas „Už Lietuvos garsinimą pasaulyje“ atiteko ne Kaišiadorių rajono įmonei, o iš šio miesto kilusiam
vienam iš įmonės „Deeper“ įkūrėjų Donatui
Malinauskui, kaip sakė buvęs jo suolo draugas rajono meras, nuo mokyklos laikų pasižymėjusiam išradingumu ir ieškojimais.

Apdovanojimus pelnę Kaišiadorių rajono verslininkai su rajono meru V. Tomkumi
naujas darbo vietas. „Rajone veikia daugiau kaip 500 įmonių ir kasmet įsisteigia nemažai naujų.
Vien pernai įsikūrė 43 naujos įmonės. Yra daug įmonių, dirbančių jau daugelį metų. Tarp jų AB
Kaišiadorių paukštynas, UAB „Nematekas“, UAB „Nemuno baldai“, UAB „Gudobelė“ ir daugelis
kitų, garsinančių ne tik mūsų rajoną, bet ir Lietuvą. Kad ir „Gudobelė“. Įmonė duonos traškučius
parduoda Japonijai, Kinijai, JAV. Į įvairias šalis savo produkciją sėkmingai eksportuoja Kaišiadorių paukštynas, – rajono verslą apžvelgia meras.
Pagrindinės savivaldybės verslo veiklos sritys – maisto gamyba, medienos perdirbimas,
baldų gamyba ir žemės ūkis. Rajone yra ūkių, kuriuose vystoma tradicinė veikla, yra ir netradicinių, kaip sraigių ūkis. „Kadangi rajono geografinė padėtis yra patogi, čia pat Vilnius ir Kaunas,
rajone patrauklu kurti verslą, – teigia V. Tomkus. – Kasdien mūsų rajono žmonės važiuoja dirbti
į Vilnių ir Kauną, o mūsų rajono įmonės atsiveža darbuotojus iš aplinkinių rajonų ir miestų.
Darbuotojų poreikis gana didelis. Pavyzdžiui, Kaišiadorių paukštyne dirba per 900, „Nemateke“ – per 500 darbuotojų. Įmonės plečiasi, tad didėja ir darbuotojų poreikis. Nors dalį darbų
įmonės automatizuoja, bet naujų darbo vietų per metus sukuriama gana nemažai.“
Mero teigimu, nedarbas, kaip ir visoje Kauno apskrityje, šiek tiek mažesnis už Lietuvos vidurkį. „Džiaugiamės, kad verslas kuriasi. Matyt, jaučia tam tikrą stabilumą, kai kas ir savo administraciją perkelia į naujus pastatus. Tai pozityvūs ženklai“, – pažymi rajono meras.
Iš verslo į politiką atėjęs rajono meras pabrėžia, kad didžiausia pagalba verslui yra tada, kai
valdžia netrukdo. O tų trukdžių kol kas ne taip mažai. „Daug metų kalbama dėl disponavimo
valstybine žeme perdavimo savivaldybėms ir sąlygų lengviau ir paprasčiau keisti žemės paskirtį
sudarymo. Be abejo, verslui reikalingas mokestinės bazės stabilumas ir aiškumas, – lūkesčiais,
kad pagaliau centrinė valdžia imsis spręsti įsisenėjusias problemas, dalijasi V. Tomkus ir kiek
patylėjęs priduria. – Žinoma, mes pirmiausia žiūrime, ką galime patys padaryti. Manau, jei visi
stengsis padaryti viską, kas nuo jų priklauso, visoje Lietuvoje bus geresnės sąlygos verslui.“
Kaip teigia meras, rajone vis dar yra laisvų žemės sklypų ir patalpų, kuriuose gali kurtis verslas.
Nemažai nekilnojamojo turto parduoda ir savivaldybė. Savivaldybė turi tikslinių verslo skatinimo
Parodoje „Adventur“ Kaišiadorių savivaldybės atstovai kvietė lankytojus į patį didžiausią
metų renginį – Paukščių festivalį, kuris vyks birželio 3 d. Kaišiadorių miško parko estradoje

Verslui patogi aplinka
Kaip „Savivaldybių žinioms“ sakė rajono
meras V. Tomkus, jau kelinti metai rajone surenkama daugiau gyventojų pajamų mokesčio, o tai rodo, kad verslas pajėgus darbuotojams mokėti didesnius atlyginimus, kurti
12
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priemonių. Turi smulkiojo verslo skatinimo fondą. Per metus jame
būna 40–45 tūkst. eurų. Šio fondo parama skiriama darbo vietoms kurti,
taip pat kompensuojamos įmonės steigimo, verslo planų parengimo ir
kitos pradedant verslą atsirandančios išlaidos. Taip paskatinami pradedantieji smulkųjį verslą. Ateityje mieste planuojama įkurti verslo centrą,
kur lengvatinėmis sąlygomis galės įsikurti veiklą pradedančios smulkios
įmonės. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras konsultuoja
besikuriančius verslininkus, padeda susitvarkyti steigimo dokumentus,
informuoja apie ES paramos galimybes. „Taigi turime instrumentų verslui
padėti, – pabrėžia meras. – Savivaldybės parama gali būti labai įvairi. Pirmiausia stengiamės kuo labiau sumažinti biurokratinius varžymus rajone.
Padedame greičiau susitvarkyti įvairius formalumus. Šiuo metu keičiamas
Kaišiadorių miesto ir rajono bendrasis planas. Jame stengiamės numatyti
kuo daugiau teritorijų, kuriose galėtų kurtis verslas, nes pagal šiuo metu
galiojantį planą yra daug apribojimų, sudėtinga pakeisti žemės sklypo
naudojimo paskirtį. Žinoma, patvirtinus bendruosius planus, savivaldybei, norint pritraukti investuotojų, teks daugiau dėmesio skirti infrastruktūros kūrimui. Bet šiuo metu turime neblogų sklypų, pastatų, kur yra visos
reikalingos komunikacijos.“
.

Rezervas aukštoms technologijoms
„Galimybių įsikurti Kaišiadorių rajone yra nemažai. Juolab kad mes
turime ir išskirtinių zonų. Tai laisvoji ekonominė zona prie Kruonio HAE,
kurios plotas apie 70 ha. Vyriausybės sprendimu ten numatyta strateginė
vieta duomenų centrams“, – dar vieną galimybę verslui pristato rajono
meras ir pažymi, kad, jo manymu, Kruonio LEZ yra geriausia vieta „Teslai“ įsikurti. Tam vilčių teikia pastaruoju metu pasirodžiusios iniciatyvos
– netoli didžiausi Lietuvos miestai, juose esantys universitetai, galintys
parengti puikių specialistų. Be to, gražus kraštovaizdis, geros poilsio ir
įvairaus laisvalaikio galimybės leidžia susikurti geras gyvenimo sąlygas
šeimoms. „Juolab kad Kaišiadorys ir Kaišiadorių rajonas vis labiau atsinaujina. Įgyvendindami įvairius projektus sukuriame jaukias ir patogias gyvenimo sąlygas. Tad po kelerių metų tapsime dar patrauklesni, – permainas
žada meras. – O šį vakarą noriu pasidžiaugti, kad verslas nebijo kurtis, nebijo investuoti, kurti naujas darbo vietas Kaišiadorių rajone. Matome, kad
verslininkų investicijos pasiteisina ir duoda gerų rezultatų. Pernai rajone
vyko daug statybų. Atsidarė daug naujų gamybinių, logistikos, sandėliavimo, prekybos ir kitos paskirties pastatų, o tai rodo verslo gyvybingumą
ir didėjančias galimybes.“

Edita Levansavičiūtė
Savivaldybė skatina
globoti be šeimos likusius vaikus
Siekdama skatinti ir remti vaikų globą (rūpybą) šeimose, skatinti
žmones tapti globėjais (rūpintojais) ir priimti Kaišiadorių rajono vaikus
globoti į savo šeimas, o neatiduoti jų į globos institucijas, Kaišiadorių
rajono savivaldybės taryba vienbalsiai priėmė sprendimą dėl priedo
mokėjimo globėjams (rūpintojams), kurie jau dabar globoja (rūpinasi) ir
ateityje imsis globoti (rūpintis) vaikais savo šeimoje. Tarybos sprendimu
nustatyti priedo fiziniam asmeniui (globėjui (rūpintojui) dydžiai už vaiko
globą (rūpybą), kai vaikas yra nuo 0 iki 3 metų – 300 Eur/mėn., o globojant
(rūpinantis) vaiku nuo 3 iki 18 metų – 200 Eur/mėn. Didesnis priedas už
vaikus iki 3 metų nustatytas dėl to, kad tokio amžiaus vaikų globa globos
įstaigoje gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais.
„Atsižvelgdami į valstybės siekį skatinti globą šeimose, remdamiesi kai kurių savivaldybių gerąja patirtimi ir siekdami paskatinti globėjus
mūsų rajone, savivaldybės taryboje priėmėme sprendimą kiekvieną mėnesį visiems globėjams už vaiko globą mokėti priedus, kuriuos globėjai
gaus papildomai prie valstybės nustatytų išmokų. Mokėdami priedus
visiems globėjams norime išvengti diskriminacijos tarp anksčiau globą
priėmusių ir naujų globėjų, taip pat skatiname nuolatinę, o ne laikinąją
globą, nes mūsų tikslas yra sudaryti vaikams kuo geresnes sąlygas augti ir

jaustis saugiai“, – teigia rajono meras Vytenis Tomkus.
Tarybos sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2017 metų
įsigalioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.261 straipsnis, kuris
reglamentuoja, kad likęs be tėvų globos vaikas apgyvendinamas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje. Vaiko iki trejų
metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka gali būti
nustatyta tik išimtiniais atvejais ir gali trukti ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės įgaliota institucija pritaria, kad vaiko globa
vaikų globos institucijoje tęstųsi ilgiau dėl šių objektyvių priežasčių.
Anksčiau Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2016 m. buvo nustatytos
tik vienkartinės 500 Eur išmokos už vaiko globą. Lėšos buvo skirtos vaiko
įsikūrimo išlaidoms padengti. Nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos bendros globėjų pajamos už vaiko globą sudarys, atsižvelgiant į vaikų amžių,
604 Eur arba 504 Eur, iš jų valstybės skirtos išmokos (nuo š. m. sausio 1
d.) sudaro 304 Eur ir 300 arba 200 Eur savivaldybės papildomai mokami
priedai. Šiuo metu globos institucijose yra globojami (rūpinami) 36 savivaldybės vaikai, o šeimose globojami (rūpinami) 39 vaikai.

Aušrinė Miliukaitė-Janovskienė
Širvintose pradedamos teikti
integralios pagalbos paslaugos
Reali pagalba neįgaliesiems – jautri ir sudėtinga sritis. Sausio 26 d. vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintos
Integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos.
Tam, kad rajone atsirastų galimybė teikti integralios pagalbos paslaugas, savivaldybės ir Socialinio paslaugų centro vadovės, administracijos
Socialinės paramos poskyris dirbo daugiau nei metus. Šiuo dokumentu
apibrėžta ir įteisinta integralios pagalbos teikimo tvarka Širvintų rajone.
Už integralios pagalbos organizavimą ir teikimą atsakingas Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras. Integrali pagalba – tai socialinės globos ir slaugos paslaugos, skirtos suaugusiems ir senyvo amžiaus
rajono gyventojams, turintiems sunkią negalią ir negalintiems savimi
pasirūpinti. Centras suformavo specialistų komandą, kurios sudėtį sudaro: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas,
slaugytojo padėjėjas ir masažistas. Tad sunkią negalią turintys gyventojai gaus visas būtinas paslaugas savo namuose. Kad paslaugos pasiektų
visus, kuriems jos būtinos, net ir atokiausiuose rajono kampeliuose gySavivaldybių žinios 2017 02 11

venančius neįgaliuosius, Socialinių paslaugų centrui perduotas naujas
automobilis „Škoda Rapid“.

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė perdavė naująjį automobilį
l. e. Socialinio paslaugų centro direktoriaus pareigas Jurgitai Pukaitei
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Genovaitė Paulikaitė

Neringiškiai bumbina
Lietuvai

Pirmąjį vasario savaitgalį Neringoje vyko jau šeštoji „Stintapūkio“ šventė. „Neabejoju, kad didžiausia šventė būdavo, kai kuršiai
bumbindami pagaudavo pirmąsias stintas“, – Kuršių nerijos tradicijas pristatydamas savivaldybės meras Darius Jasaitis priduria, kad
pastaraisiais metais rengiamos „Stintapūkio“ šventės yra senųjų tradicijų ir papročių priminimas, kad žinotume, kaip prieš šimtmetį ir
daugiau metų žmonės gyveno, ką jie valgė, kaip linksminosi.
Šventę paankstino ledas
Pasak Neringos savivaldybės mero D. Jasaičio, šios šventės išskirtinumas – po kelerių metų marias sukaustęs ledas. Tad baimindamiesi, kad
orai gali iškrėsti savo išdaigas, nusprendė šventę rengti dviem savaitėm
anksčiau negu įprastai. Tad į poledinės žūklės varžybas „Nidos blizgė
2017“ susirinkę svečiai iš visos Lietuvos galėjo varžytis marių viduryje – už
3–4 kilometrų nuo Neringos. Sniego motociklai tempdami roges visą dieną zujo 11 cm storio ledu, suteikdami išskirtinę pramogą ne tik žvejams,
bet ir šventės svečiams.
Visą šeštadienį šurmuliavo „Stintapūkio gardumynų alėja“, siūlanti ir
neringietiškų, ir iš žemyno atvežtų gėrybių. Ant molo šalia UNESCO paminklo buvo galima pasimėgauti pirties pramoga. Profesijos ypatumus
ir techniką demonstravo į šventę atvykę pasieniečiai. Buvo prisiminti senieji žaidimai. Vyko edukacinės programos. Vidurdienį vykusiame šventės
atidaryme ištikimais draugais, nepabūgusiais atvykti į žiemišką Neringą,
pasidžiaugęs meras kvietė patirti smagių įspūdžių. Renginių maratoną
pradedančią Neringą sveikino Seimo narys Gintaras Vaičekauskas. Specialiai „Stintapūkio“ šventei sukurtą kūrinį dovanojo eksperimentinės
muzikos atlikėjai iš Klaipėdos, o jiems talkino ritmą bumbinimo įrankiais
mušęs neringiškis Antanas Katėnas. Šventėje dainavo, šoko ir liaudiškų
šokių mokė folkloro ansambliai „Kalnapušė“ ir „Giedružė“. Ryškios saulės
nušviestą Neringos dangų puošė aitvarai.
Išskirtinė neringiškių tradicija – bumbinimas, kurį ant Kuršių marių
demonstravo žvejys Vincas Chlebavičius. Bumbinimas – poledinės baidomosios žvejybos būdas, kai žuvys į tinklus baidomos ritmiškais garsais,
išgaunamais kaukšint į vandenyje skendinčios lentos galą ir ritmiškai kartojant du žodžius: stinta – pūkis. „Kadangi aš pats esu žvejys, vadovavau
žvejybos įmonei, domėjausi ir su žvejyba susijusiomis senosiomis neringiškių tradicijomis. Man senas žvejys pasakojo, kad kai plaukia didelis
guotas – iki 3 ir daugiau tonų – stintų, vedlys visą būrį gali per mažą tinkle
esančią skylutę pravesti ir į tinklą nepaklius nė viena žuvelė. Bumbinant
žuvys išsigąsta, pasklinda ir supuola į tinklą. Šia seno kuršio žvejo versija
aš asmeniškai labai tikiu, nors mokslo tyrimais tai ir nėra įrodyta“, – pasakoja Kuršių nerijoje gimęs, užaugęs ir visą laiką čia gyvenantis meras.
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Neoficiali kultūros sostinė
Turizmo parodoje „Adventur“ pristatydamas Klaipėdą – Lietuvos
kultūros sostinę 2017 – uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas pasikvietė viso regiono savivaldybių merus, tuo pabrėždamas, kad kultūros
sostine tampa ne tik Klaipėda, bet ir visas regionas.„Nors Neringa oficialiai
ir netituluota Lietuvos kultūros sostine, bet mes seniai ja esame. Pas mus
vyksta aukščiausio lygio kultūros renginiai, – sako D. Jasaitis. – Ir šiais metais kviesime į tradicinius renginius, kurie pritraukia vis daugiau ir daugiau
svečių. Tai ir džiazo festivalis, susietas su teniso varžybomis. Tomo Mano
festivalis ir kamerinės muzikos koncertai. Šiemet „Kuršių marių regatai“
sukanka 50 metų. Ta proga bus didžiulis renginys, kuriame dalyvaus estai, lenkai, latviai. Planuojame sulaukti apie 300 burlaivių. To istorijoje dar
niekad nėra buvę. Bus ir netradicinių renginių, kurių konkursą esame paskelbę, o komisija atrinks įdomiausius.“
„Maža, kad mes palaikome Klaipėdą tapus 2017 metų Lietuvos kultūros sostine, mes kartu su Klaipėda ir Palanga esame pateikę paraišką
tapti Europos kultūros sostine 2022“, – merui pritaria Arūnas Burkšas, visas
kadencijas išrenkamas Neringos savivaldybės tarybos nariu.
Neringos plėtrai – ministro „ne“
Pastaruoju metu vis pasigirsta kalbų, kad aplinkos ministras Kęstutis
Navickas yra pasirengęs griauti viską, kas, nepaisant seniau išduotų leidimų, neatitinka šiandieninių aplinkosaugos nuostatų. Viešojoje erdvėje
ministras apkaltino buvusius merus leidimus buldozeriu stūmus.
„Apie ministro užmojus griauti Neringą kol kas girdžiu tik iš aplinkos,
bet asmeniškai niekur to neskaičiau. Tačiau skaičiau ministro pasisakymą,
kad Neringai nereikia plėtros. Neringos savivaldybė visiškai sutinka su
aplinkos ministru. Mes nenorime nei Nidos, nei kitų Kuršių nerijos gyvenviečių plėtros. Mes tik norime sutvarkyti senus sovietinius, griūnančius ir
nenaudojamus pastatus. Mes nenorime nukirsti nė vienos pušelės, bet
norime sudaryti sąlygas žmonėms naudotis infrastruktūra, kuri dabar nenaudojama, – pabrėžia D. Jasaitis. – Tai problemos, susijusios su teritorijų
planavimu.“
„Šiandien turime net nacionalinio lygio mūsų veiklą reglamentuojančius ir vienas kitam prieštaraujančius planus. Aš jau nekalbu apie įstatymus. Akivaizdžiausias prieštaravimų įrodymas – vos nesibylinėjantys
Kultūros paveldo departamentas ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Vieniems atrodo vienaip, kitiems – kitaip. Kaip sako liaudies išmintis,
ten, kur daug auklių, vaikas be galvos. Tokioje padėtyje esame atsidūrę
neringiškiai. Mes esame daugiau kaip dešimt metų kažkieno nesusikalbėjimo įkaitai, – susidariusią padėtį apibūdina tarybos narys Arūnas Burkšas.
– Merą užsipuolė, kad mes norime statyti kazino ar dar kažką. Mes norime
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Nidos folkloro ansamblis „Giedružė“ dainomis sušildė susirinkusius
į šventę. Ansamblis reprezentuoja Neringos kraštą įvairiuose Lietuvos ir
tarptautiniuose festivaliuose, dainų šventėse
elementariai sutvarkyti apleistus pastatus, apleistą turizmo infrastruktūrą.
Mes matome krantines, kurios lyg ir gražios, bet praktiškai jau supuvusios
ir net kelia grėsmę. Jas reikia tvarkyti, bet mes esame suvaržyti. Mane labai nustebino ir net įžeidė neringiškių atžvilgiu pasakyti ministro žodžiai,
girdi, zyzia čia jie visi. Labai liūdna dėl tokio ministro požiūrio.“
„Galbūt ministras turi klaidinančią informaciją, kad meras nori ant jūros kranto pastatyti kazino ar kokį grandiozinį pramogų centrą? Galbūt
jį klaidina aplinka, kuri apskritai nenori, kad Neringoje kažkas vyktų? Manau, ministras nežino visų aplinkybių. Buvo vienas teisės aktas pažeistas,
bet sakyti, kad viskas pastatyta neteisėtai, manau, nėra teisinga, – pabrėžia meras. – Tačiau manau, tą informaciją jam teikia dešimtmečius dirbantys žmonės, kurie patys privedė prie susidariusios situacijos ir dabar
prieš griežtą ministrą bando sukti savo uodegas ir ieškoti kaltų tarp tų,
kurių šioje žemėje jau nebėra.“
Juda pirmyn
Kaip teigia Neringos savivaldybės meras, šiuo metu iš mirties taško
pajudėjo miesto centre esantys apleisti buvę uosto pastatai. Per dvylika

„Išskirtinė neringiškių tradicija – bumbinimas. Ritmiškais garsais,
išgaunamais kaukšint į vandenyje skendinčios lentos galą ir ritmiškai
kartojant du žodžius: stinta – pūkis. Bumbinant žuvys supuola į tinklą“,
– pasakoja Kuršių nerijoje gimęs, užaugęs ir visą laiką čia gyvenantis
meras D. Jasaitis (centre)
metų jie iš visų institucijų gavo sąlygas ir dabar rengia techninį projektą.
Pasak mero, prieš kelias savaites įvykusiame susitikime su architektais ir buvo suformuotas uždavinys pateikti vizualinius pasiūlymus Nidos prieplaukai sutvarkyti. Vasario mėnesį turėtų būti tvirtinamas techninis Juodkrantės uosto projektas. Jau antrus metus statybininkams
aiškinantis santykius, įstrigo centrinės aikštės tvarkymas. Meras tikisi,
kad pagaliau ginčas bus baigtas ir aikštės modernizavimas bus tęsiamas. Viliamasi, kad netrukus turėtų pasikeisti ir „Agilos“ kultūros centro
vaizdas. Dokumentacija šio objekto rekonstrukcijai jau parengta. Savivaldybė tikisi, kad centras atsiras valstybinės reikšmės objektų sąraše.
Patrauklų ilsėtis kurortą kuria ir aktyviai dirbančios keturios gyvenviečių
bendruomenės.
„Mes per „Stintapūkio“ šventę bumbiname ir taip pristatome šio
krašto ir jo bendruomenės išskirtinumą, išskirtinės čia ir galimybės
pailsėti ir pasisemti jėgų“, – svetingas Neringos savivaldybės meras D.
Jasaitis. Neringiškių bumbinimas jau ritasi link Palangos, kur vasario
18–19 dienomis vyks tradicinė „Stintų šventė“. Pajūris, nepaisant visų
kalbų, rengiasi vasarai.

Jurgita Vanagė
Rekordinėje „Palangos stintoje“
bus gausu ir žuvų, ir linksmybių

Iki šventės „Palangos stinta“ likus kiek daugiau nei dviem savaitėms, Palangos miesto vadovai, kultūros darbuotojai, verslininkai ir
atsakingų tarnybų atstovai aptarė, kaip vyksta pasirengimas renginiui,
į kurortą vasario 18 d. neabejotinai sutrauksiančiam minias pramogautojų. Savivaldybėje vykusiame pasitarime patvirtinta: artėjančiai
šventei, kuri šiemet bus rekordinė dalyvių skaičiumi, pasirengta.
Stintų šventė Palangoje šurmuliuos tris dienas – vasario 17–19 d.,
tačiau gausiausio svečių skaičiaus kurortas neabejotinai sulauks šeštadienį, vasario 18 d. Šventėje tradiciškai bus gausu ne tik agurkais kvepiančių žuvų ir tautodailininkų siūlomų dirbinių, bet ir atrakcijų – gerą
nuotaiką skleis kurorto meno kolektyvai, visi norintieji bus kviečiami
išbandyti jėgas įvairiose rungtyse: stintų meškeriojimo ar inkaro laikymo varžybose, stintų valgymo čempionate ir kt. O geriausi šalies kepėjai savo išmonę demonstruos Stintų barbekiu čempionate.
Kaip ir kasmet, „Palangos stintos“ pramogas praturtins ir tą pačią
dieną vyksianti Sveikuolių šventė. Palangiškiai džiaugiasi, kad „Palangos stinta“ kasmet į kurortą privilioja vis gausesnį būrį svečių ir dalyvių.
Matydami šventės populiarumą, šiais metais organizatoriai apsisprendė išplėsti šventės erdvę, nes vien J. Basanavičiaus gatvėje sutalpinti
visų norinčiųjų tapo nebeįmanoma.
Dalyvauti kermošiuje panoro gausus būrys tautodailininkų – jų šie-
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met bus apie 200. Ir nors kermošiaus dalyviai Stintų šventės svečius kasmet
siekia nustebinti naujovėmis, šiais metais kermošius bus išskirtinis – tarptautinis, nes norą dalyvauti jame pareiškė tautodailininkai iš Latvijos, Ukrainos,
Lenkijos ir Rusijos, Kaliningrado srities.
Siekdami, kad Stintų šventėje vyrautų žuvies tematika, Stintų šventės
organizatoriai specialius reikalavimus iškėlė ne tik pramoginei daliai ar kermošiaus dalyviams, bet ir šventėje dalyvausiančioms viešojo maitinimo įstaigoms. Visų restoranų ir kavinių paprašyta, kad valgiaraštyje Stintų šventės
metu didžioji dalis – 70 proc. – siūlomų patiekalų būtų pagaminti iš žuvies.
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Sostinė ir „laikinoji sostinė“ –
Valius Imbrasas

ŽVI L G SNIS

regionų lokomotyvai

„Dvi Lietuvos“ jau nupieštos ir žemėlapyje. Vyriausybė pernai
priėmė Vidaus reikalų ministerijos parengtą nutarimą „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“. Tuo
siekiama, kad ES būtų galima rinkti, rengti ir skleisti suderintą regioninę statistiką. Naujasis skirstymas leis Lietuvos Vyriausybei
derėtis su Europos Komisija, kad ES finansinės investicijos atitiktų minėtų Lietuvos regionų lygį. Regionai nėra administraciniai,
jiems nekuriamos jokios valdymo struktūros.
Sostinės regioną sudaro Vilniaus apskritis; į Vidurio ir vakarų
Lietuvos regioną įeina Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės,
Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskritys. Pastarasis
regionas laikomas mažiau išsivysčiusiu, o Sostinės regionas – labiau išsivysčiusiu.
Pagalbos aritmetika
Padalyti Lietuvą į regionus buvo tikslinga dėl ES paramos skirstymo tvarkos. Šalys, kurių BVP vienam gyventojui pasiekia 75 proc. ES
rodiklio, patenka tarp pereinamojo laikotarpio gerovės šalių. Tokioms
ES teduoda tik 60 proc. ankstesniu laikotarpiu teiktos paramos. Lietuva tą slenkstį peržengė dėl sostinės gerovės didėjimo ir apskritai
dėl gyventojų mažėjimo. Todėl 2020–2027 m. jai tektų maždaug 4,5
mlrd. Eur mažesnė parama. O padalijus šalį į du statistinius regionus
Vilniaus regionas, kuriame gyvena apie 830 tūkst. žmonių, tegaus 60
proc. paramos, užtat likusi Lietuva (kokie 2 mln. gyventojų) gaus pagal
ankstesnę proporciją.
Vilniaus tokia perspektyva nedžiugina. Elektrėnų savivaldybės
meras, Vilniaus regiono tarybos pirmininkas Kęstutis Vaitukaitis sako,
kad po 2020 metų, kai parama Lietuvai bus padalyta tarp dviejų regionų, tokia situacija nebus palanki Vilniaus regionui. „Statistiniame regione turi būti ne mažiau kaip 800 tūkst. gyventojų. Vadinasi, aplinkinės
savivaldybės taps Vilniaus regiono dalimi. Kadangi Vilniaus regiono
BVP vienam gyventojui viršys 75 proc. ES vidurkio, mes prarasime galimybę į didelę paramos dalį, kuria galės naudotis kiti regionai. Dar
įdomesnis dalykas – 2007–2013 metais vienam gyventojui tekusios
ES paramos skirtumai. Kituose regionuose tas skaičius yra kelis kartus
didesnis negu Vilniaus regione. Ir nors šiuo laikotarpiu mums teikiama
kiek didesnė parama, mes vidutiniškai vienam šalies gyventojui tenkančios ES paramos nepasiekiame. Ką skatiname? Tuštėjančius regionus ar tuos, kur gyvena daugiau žmonių? Vilnius visą laiką, nepaisant,
kas buvo meras, yra paskriaudžiamas. Ir dabar, kai didiesiems miestams teikiama parama per URBAN programą, Vilnius gavo mažiausiai“,
– sako K. Vaitukaitis.
Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo Lietuva dabar galėtų būti padalyta į tris regionus, o 2004-aisiais, kai prisijungta prie ES, gyventojų
rodikliai būtų leidę sukurti keturis regionus.
Mažėja ne tik Lietuvos gyventojų, bet ir pati ES. Tikėtina, kad šįmet Jungtinė Karalystė (JK), pernai referendume apsisprendusi palikti
ES, šįmet pradės derybas dėl išstojimo. Ilgiausiai jos gali trukti dvejus
metus, po kurių JK nutrauks mokėjimus į ES biudžetą. Be to, nežinia,
ar nesikeis ES biudžeto dydis po šiųmetinių prezidento rinkimų Prancūzijoje, parlamentų rinkimų Nyderlanduose ir Vokietijoje.

– kelioms dešimtims jaunųjų profesionalų sakė meras R. Šimašius.
JAV, Kinijoje, Slovėnijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Kambodžoje, Austrijoje ir kitose šalyse ne vienus metus studijavę ir dirbę
jaunuoliai nepagailėjo sostinės merui gerų pasiūlymų. Idėjomis merą
apdalijęs jaunimas subūrė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio
praktikos pritaikymo programą „Kurk Lietuvai“.
Atkreiptas dėmesys į Miuncheno (Vokietija) pavyzdį, kai įsigijus
teatro ar sporto varžybų bilietą galima su tuo pačiu bilietu važiuoti
ir viešuoju transportu. Šis bilietas galioja tris valandas prieš ir tris valandas po renginio, tad miestiečiai ir svečiai skatinami patogiai į spektaklius ar rungtynes atvykti viešuoju transportu, neskubėti ir pasilikti
mieste ilgėliau.
Austrijos sostinės patirtis naudinga ir miestui ir benamiams: keli
šimtai benamių buvo pamažu integruoti į miesto gyvenimą, apmokius juos dirbti miesto gidais, nes kas geriau nei jie pažįsta kiekvieną
miesto kampelį.
Sostinės regionas ketina sparčiai žengti į priekį, įsileisdamas vis
daugiau naujovių. Vilniaus savivaldybė, atsižvelgdama į elektromobilių skaičiaus augimą mieste, nutarė vilniečiams įrengti daugiau įkrovimo stotelių.
Kaunas ištrins „juodąsias dėmes“
Ne vienas ekspertas prognozuoja, kad po 2020 metų teikiant paramą pagal regionus labai išloš Kaunas – Vakarų ir vidurio Lietuvos
regiono didmiestis. Nelaukdamas geresnių laikų, miestas užsibrėžė
labai pagerinti eismo sąlygas. Investicijos į eismo saugumą šįmet bus
padidintos nuo 1 mln. iki daugiau nei 4 mln. eurų. Parengtas ambicingas planas per 2017 m. neutralizuoti visus pavojingiausius taškus,
kuriuose pastaruoju metu įvyksta eismo nelaimių. Kaune tokių yra 71.
Viešai paskelbtame „juodųjų dėmių“ žemėlapyje galima matyti, kaip ir
kada bus patobulinta kiekviena avaringa vieta. Tikimasi, kad iki metų
pabaigos Kaune neliks nė vienos „juodosios dėmės“, kurioje nebus
įdiegta vienokia ar kitokia saugumo priemonė.
Sausio viduryje „laikinoji sostinė“ susilaukė gero pažymio ir iš socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio. „Tikrai norėsime
pasinaudoti Kauno patirtimi. Dalis veiklų yra absoliuti ir unikali naujiena visos Lietuvos mastu. Matyti, kad prie socialinių paslaugų buvo
pridėta gero vadybininko ranka“, – pareiškė ministras.
Galvosūkis „Ant Lietuvos“

Daugiau jaunimo ir elektromobilių
Parama ir investicijos beprasmiai, jeigu nėra iniciatyvių, naujovėms atvirų žmonių. Gal ir nežvelgdamas toli į ateitį po 2020 m., modernėjančios ir besitvarkančios sostinės meras Remigijus Šimašius
sausio 18 d. susitiko su užsienyje studijavusiu jaunimu – viliojo juos
įsikurti Vilniuje. „Savivaldybės ir jos įmonių durys yra atviros visiems,
turintiems šaunių iniciatyvų, miestui įdomios jūsų žinios ir idėjos“,
Mečislovo Ščepavičiaus pieš.
Savivaldybių žinios 2017 02 11
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Savivaldybės ir regioninė žiniasklaida:
(ne)išnaudotos galimybės

Taip vadinosi vasario 8 d. LSA surengtas seminaras savivaldybių
komunikacijų skyrių vadovams ir viešųjų ryšių specialistams (nuotr.).
Kaip pabrėžė seminarą pradėjusi LSA direktorė Roma Žakaitienė, šių
specialistų santykis su regionine žiniasklaida yra svarbus gyventojams
pristatant savivaldybės veiklą, gyventojams svarbius projektus.
Seminare bendradarbiavimo su žiniasklaida ir žurnalistais patirtimi dalijosi Birštono mero patarėja Rimantė Kurkauskaitė. Ji pabrėžė
nuolatinio santykio su regionine žiniasklaida svarbą ir kaip jai sekasi
sudominti ir suburti regioninę žiniasklaidą, kaip jos atstovus paskatina konkuruoti dėl naujienų ir kitus savivaldybės informacijos sklaidai
reikalingus dalykus. Lektorė pažymėjo, kad Birštono savivaldybė yra
parengusi Komunikacijos strategijos planą, prie Turizmo informacijos
centro yra susibūręs žurnalistų klubas.
Viešųjų ryšių agentūros „Integrity PR“ strateginis konsultantas Aistis Zabarauskas patarinėjo, kaip pažadinti miegančiąją gražuolę – regioninę žiniasklaidą. „Kam man ateiti pas tave į spaudos konferenciją, jei
jau visas mūsų laikraščio plotas išpirktas“, – vieno regioninio laikraščio
redaktoriaus atsakymą citavo lektorius ir patarė, kaip viešųjų ryšių spe-

cialistams reikėtų kalbėtis su regionine žiniasklaida, pasak jo, turinčia
daug potencialo, bet užmigusia perkamo turinio miegu ir pamiršusia,
kad pagrindinė jos paskirtis – kokybiškai informuoti visuomenę.
Centrinės projektų valdymo agentūros Komunikacijos skyriaus
viršininkė Eglė Kučinskaitė pažymėjo, kad ES investicijų komunikacija
– daug daugiau nei informacinė lentelė, pakabinta prie pastato. Lektorė ragino atsisakyti projektų numerių, biurokratinės kalbos, o paprastai papasakoti skaitytojui apie savivaldybės specialistų darbą kuriant
saugesnę gyventojams aplinką, kokybiškesnes viešąsias paslaugas ar
patogesnę infrastruktūrą.
Tiek E. Kučinskaitė, tiek A. Zabarauskas viešųjų ryšių specialistus
kvietė neapsiriboti vien regioniniais laikraščiais, o ieškoti naujų komunikavimo formų, aktyviau panaudoti socialinius tinklus, kūrybiškai
pateikiant informaciją ir įžiebiant diskusijas.
LSA patarėja viešiesiems ryšiams Indrė Viliūnienė, kurios rūpesčiu
surengtas seminaras, pažadėjo ieškoti galimybių surengti daugiau komunikacijai skirtų seminarų.
SŽ inf.

Įkurta Lietuvos savivaldybių komunalinių
įmonių asociacija
2016 m. gruodžio 9 d. įkurta Lietuvos savivaldybių komunalinių
įmonių asociacija (sutrumpintai – SKIA), vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos steigėjai
– septynios įvairias komunalines paslaugas teikiančios Lietuvos savivaldybių įmonės.
Asociacijos tikslas – sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines
įmones bendradarbiauti, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių
įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinti savivaldybių gyventojų viešuosius interesus teikiant kokybiškas paslaugas.
Vieni iš pagrindinių asociacijos uždavinių – siekti skaidrumo ir viešumo visiems rinkos dalyviams, teikiantiems viešąsias paslaugas, ir užtikrinti šių paslaugų kokybę, patenkinti kylančius vartotojų lūkesčius.

Išrinktasis SKIA prezidentas – UAB„Kauno švara“ generalinis direktorius Dalius Tumynas pabrėžia, kad siekti savivaldybių komunalinių įmonių bendrų tikslų vystant savivaldybių komunalines įmones, sėkmingai
spręsti iškilusias problemas galima tik bendradarbiaujant. Nuo vasario
asociacijos direktorės pareigas pradėjo eiti dr. Aušra Zigmontienė, turinti akademinės ir ekspertinės patirties aplinkos apsaugos srityje.
Visas dar neprisijungusias Lietuvos savivaldybių komunalines įmones, teikiančias komunalinių atliekų, miesto tvarkymo paslaugas, kviečiame prisijungti prie Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos veiklos. Ryšių duomenys www.skia.lt, el. paštas info@skia.lt.
Kovo 2 d. Vilniuje, viešbutyje „Domus Maria“, vyks SKIA suvažiavimas-diskusija „Sėkminga savivaldybės įmonė – geriausias vietos
bendruomenės pasirinkimas“. Renginio pradžia 12.30 val.

Vasario 16-oji Alytaus rajone –
prasmingai ir įdomiai
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną švęskime išradingai ir įdomiai. Alytaus rajono kultūros centrai, jų filialai,
bibliotekos organizuoja ir kviečia į šventinius renginius visame rajone – sporto rungčių turnyrus, koncertus, minėjimus, žygį šiaurietiškomis lazdomis. Prasmingai Vasario 16-oji bus paminėta ir kiekvienoje rajono mokykloje.
Vienas didesnių renginių numatytas vasario 16 d. 14 val. Daugų kultūros centre. Žiūrovus pasveikins Daugų
kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, dovanodami dainų ir šokių pynę „Iš Lietuvos rašto“. Renginio akcentas
– Kauno muzikinio ansamblio „Ainiai“ koncertas.

