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Šiemet Lietuva švenčia 125-ąsias elektrifikacijos metines. Prieš tiek
metų Rietave sužibo pirmoji Lietuvoje elektros lemputė. Ir tai – ne vienintelis svarbus visai šaliai istorinis faktas Rietavo gyvenime. Valdant
kunigaikščiams Oginskiams Rietavas klestėjo. 1859 m. atidaryta pirmoji
Lietuvoje žemės ūkio mokykla, kurioje buvo dėstoma lietuvių kalba. 1872
m. įsteigta pirmoji Lietuvoje profesionali šešiametė muzikos mokykla,
1882 m. pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje telefono linija. 1895 m. įrengtas
unikalus vandens bokštas su vėjo jėgaine. Rietave įkurta ir pirmoji taupomoji kasa. Čia gyvendamas Laurynas Ivinskis išleido pirmąjį lietuvišką
kalendorių. Kadaise buvusius didingus rūmus šiandien teprimena baltutėlė kolonada, žyminti centrinį įėjimą, ir keletas kitų pastatų. Tačiau išliko
nuostabus parkas, kuris žavi ne tik rietaviškius, bet ir iš toliau atvykstančius turistus, kurie Rietavo istoriją gali sužinoti Oginskių kultūros istorijos

muziejuje, įsikūrusiame buvusioje Oginskių laikais muzikos mokykloje.
Oginskių tradicijas stengiasi tęsti Rietavo savivaldybė, įkurta 2000 m. Apie
jos veiklą liudija apdovanojimai. Pelnytos trys „Auksinės krivūlės“: 2009 m. –
„Už bendruomenės sveikatos aplinkos gerinimą“, 2011 m. – „Už rezultatyvius
regioninius projektus“, 2015 m. – „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“.
„Sėkmingai gali gyvuoti ir didelės, ir mažos savivaldybės. Mažųjų pranašumas, manau, tas, kad čia viskas geriau matoma ir lengviau
koordinuojama, greičiau reaguojama į gyventojų prašymus. Apskritai
mažos savivaldybės bendruomenė yra labiau sutelkta, žmonės glaudžiau ir nuoširdžiau bendrauja tarpusavyje, todėl ir problemos lengviau
sprendžiamos“, – sako savivaldybės meras Antanas Černeckis ir pabrėžia,
kad ir savivaldybės vadovai dirba pasitardami, per daug nesiskirstydami
veiklos sritimis.

Rietavo prioritetinės kryptys
• Logistikos ir pramonės, verslo, turizmo ir žirgyno paslaugų plėtra.
• Kelio į Rietavo miesto pramoninį rajoną sutvarkymas, Drobstų pramoninės zonos kelio rekonstrukcija.
• Rietavui labai svarbi naujos medienos perdirbimo įmonės statyba, nes
atsiras naujų darbo vietų, todėl pritarta naujam verslui buvusioje baldų
fabriko teritorijoje (medienos gofro gamyba). Teikiant paraišką ES investicijoms gauti tai pridės papildomų balų.
• Parama smulkiajam ir amatų verslui.
• Tolesnė baseino paslaugų plėtra.

Savivaldos svarba
„Savivaldybės susikūrimas buvo labai svarbus ir šios teritorijos vystymui, ir žmonių gerovės kūrimui, nes sparčiai pajudėjo visų susikaupusių
problemų sprendimas. Savivaldybė tapo savitu eksperimentu valstybės
kūrimo procese, ir dabar jau galime drąsiai teigti, kad naujoji savivalda
egzaminą išlaikė. Atkūrus Rietavo savivaldą suaktyvėjo ekonominis, kultūrinis, socialinis gyvenimas, žmonės labiau pasitiki vietos valdžia, jaučiasi
saugūs kurdami savo ateitį čia, savo savivaldybėje. Galima teigti, kad 2000aisiais prasidėjo Rietavo renesansas“, – savivaldybės įkūrimo svarbą pristato
meras A. Černeckis.
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Per septyniolika metų labai pasikeitė ne tik miesto, bet ir savivaldybės
kaimų, gyvenviečių veidas. Įgyvendinta daug projektų, kurie užtikrino geresnę savivaldybės žmonių gyvenimo kokybę, pagražino aplinką, išsprendė susisiekimo, komunalinių paslaugų teikimo problemas. Atnaujinti visi
miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklai, prie kurių prisijungė
beveik visi miesto gyventojai. Vandentiekis tvarkomas ir miesteliuose, kaimuose. Labai svarbu, kad per tuos metus pavyko išasfaltuoti ne tik daugumą Rietavo gatvių, bet ir dalį savivaldybės kelių. 2015-aisiais pastatėme
naują biokuro katilinę.

prasiveržimo pro moreninius kalvagūbrius vaizdai. Aitros hidrografiniame
draustinyje saugomas vingiuotas negilaus salpinio slėnio Aitros žemupys ir
vidurupis. Ruškio kraštovaizdžio draustinis įkurtas norint apsaugoti charakteringą pakraštinių moreninių darinių landšaftą – vieną aukščiausių (210 m virš
jūros lygio) vakarinės Žemaičių aukštumos vietų su lygiagrečiai išsidėsčiusių
volo formos kalvų virtine. Draustinyje yra Ruškio, Spiralės (Ruškelio) ežerėliai.
Aukštojo tyro telmologiniame draustinyje yra išlikusių daug vertingų
gamtinių kompleksų, ypač – aukštapelkių ir pelkinių miškų. Draustinyje aptiktos ir į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos dvi saugomos žinduolių rūšys.

Rūpestis nuo vaiko iki senelio
Ypatingas dėmesys savivaldybėje skiriamas socialinei sričiai. „Kad padėtume savimi nelabai galinčiais pasirūpinti, tačiau savo namuose tebegyvenančiais žmonėmis, įkūrėme Rietavo socialinių paslaugų centrą. Jo darbuotojai rūpinasi ir socialiai remtinomis šeimomis, jose augančiais vaikais.
Vargingiau gyvenančių vaikų laukia ir privačia iniciatyva įsteigtas ir savivaldybės remiamas Tverų vaikų dienos centras. Savivaldybė finansuoja ir garbaus amžiaus rietaviškių išlaikymą Šv. Arkangelo Mykolo parapijos senelių
globos namuose, moka už slaugos ir palaikomojo gydymo lovas“, – vardija
mero pavaduotojas J. E. Bačinskas.
Gyventojų sveikata rūpinasi ne tik savivaldybės VšĮ Rietavo pirminės
sveikatos priežiūros centro, bet ir UAB „Rietavo šeimos daktaras“ medikai.
Pirmieji Lietuvoje įrengėme socialiai remtinoms šeimoms skirtą namą su
geoterminiu šildymu.

Draugystės gijos
Taip jau sutapo, kad visos Rietavo savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo sutartys pasirašytos... gegužės mėnesį. „Jau šešiolika metų
tęsiasi Rietavo ir Saerbecko (Vokietija) savivaldybių draugystė. Bičiuliai iš
Vokietijos rietaviškius susirado dar prieš savivaldos atkūrimą – 1996-aisiais.
Bendras Rietavo senelių namų statybos projektas vėliau išaugo į tikrą partnerystę, paremtą abipuse pagarba ir savitarpio pagalba. 2001 metų gegužės mėnesį buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kuri kas penkerius
metus atnaujinama. Bendradarbiavimo su Gulbene (Latvija) ketinimų protokolas pasirašytas 2005-aisiais, o po metų – ir sutartis. 2014-ųjų gegužės
pabaigoje pasirašyta partnerystės sutartis su Kętrzyno (Lenkija) valsčiumi“,
– tarptautinį bendradarbiavimą apžvelgia meras.

Puoselėjama kultūra
Tradicijos puoselėjamos ir kultūros srityje. Tiesa, Mykolinės nebesitęsia
savaitę ar dvi, kaip Oginskių laikais, tačiau jos – viena didžiausių ir gražiausių Rietavo švenčių. Išsaugota ir pagrindinė šventės dvasia – vyksta žirgų
konkūrai (taip pat ir žemaitukų), rengiamos žemės ūkio technikos, gyvulių
parodos, amatininkų ir tautodailininkų mugės. „Per 2015-ųjų Mykolines
atidengėme paminklą Oginskių giminei. Kuriame ir savas tradicijas – kasmet vyksta Teatro, Seniūnijų, Europos paveldo dienos, Vaikystės šventė,
kasmetiniai mero padėkos vakarai, gausu sporto ir kitokių renginių. Galima
pasidžiaugti sutvarkyta kultūros infrastruktūra – seni pastatai atnaujinti ir
prikelti naujam gyvenimu. Rietavo kultūros centrui, 2013 metais persikėlusiam į atnaujintą buvusią Oginskių karietinę, neseniai savivaldybės taryba suteikė pirmąją kategoriją. Taigi nuo šiol jis galės dalyvauti įvairiuose
respublikiniuose ir regioniniuose projektuose, konkursuose, pretenduoti į
įvairius fondus“, – pabrėžia meras.
Centro filialai veikia Labardžiuose, Tveruose, Medingėnuose ir Daugėduose. Rietavo Irenėjaus Oginskio viešoji biblioteka irgi įsikūrė atnaujintame pastate, o jos filialai skaitytojus kviečia Labardžiuose, Tveruose, Daugėduose, Lioliuose, Medingėnuose ir Pelaičiuose.
Gerėja mokymosi sąlygos
Daug dėmesio skiriama ir švietimui. „Savivaldybės vaikai mokosi atnaujintose Rietavo Lauryno Ivinskio ir Tverų gimnazijose, Žadvainių pagrindinėje mokykloje. Tęsiasi Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salės statyba,
kurią užbaigus visi savivaldybės gyventojai galės ne tik sportuoti, bet ir
dalyvauti įvairiuose renginiuose. Mažųjų rietaviškių buveinė – lopšelis-darželis – taip pat suremontuotas“, – pastarojo meto darbus apžvelgia savivaldybės administracijos direktorius V. Dičiūnas.
Greitai į atnaujintą Oginskių laikais buvusį muzikantų bendrabutį persikels pusantro šimto Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos mokinių ir
pedagogų. Taigi bus dar geresnės sąlygos rengti ne tik savivaldybės, bet ir
respublikinius ar net tarptautinius muzikinius konkursus.
Savivaldybės turtas – paveldas
Rietavo savivaldybėje yra 62 kultūros paveldo objektai. Daugiau kaip
pusė jų įrašyti į registrą. Labiausiai žinomi parko Baltieji, Raudonieji vartai,
koplyčia-mauzoliejus, Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Lopaičių piliakalnis ir kiti dažniau lankomi objektai. Savivaldybėje išvysčius turizmo
infrastruktūrą į lankytinų objektų sąrašą galima būtų įrašyti ir Velnio akmenį (Pupžiubių k.), mitologinį akmenį, vadinamą Velnio kojine (Plauskinių k.),
daugybę koplytėlių, koplytstulpių, kapinynų ir kitokių įdomybių.
Rietavo savivaldybės teritorijoje yra keturi valstybiniai draustiniai. Tai
Minijos pralaužos kraštovaizdžio draustinis, kuriame saugomi Minijos upės
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Veiklios bendruomenės
„Per tuos metus neatpažįstamai pasikeitė bendruomeninis gyvenimas.
Rietavo savivaldybės bendruomenės kasmet vis aktyvesnės. Draugėn susibūrę žmonės ne tik kartu darbuojasi įgyvendindami projektus, bet ir ilsisi, švenčia, keliauja. Įsikūrė daugybė sporto klubų, jaunimo organizacijų,
kurių tikslas vienas – suburti jaunus ir pagyvenusius žmones bendriems
darbams. Turime ne tik aktyviai veikiantį Atvirą jaunimo centrą, bet ir jame
savo veiklą vykdantį Jaunimo darbo centrą“, – pasidžiaugia administracijos
direktoriaus pavaduotojas A. Aužbikavičius.
Tikslas – padidinti patrauklumą
Naujuoju ES finansavimo laikotarpiu mūsų tikslas – padidinti Rietavo
savivaldybės patrauklumą investicijoms. Bus įgyvendinami šie projektai:
„Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant žemės ūkio produktų turgelį“
Planuojamas teritorijos sutvarkymas: dangų įrengimas, želdinių sutvarkymas; prekybos vietų, viešojo tualeto kapitalinis remontas ir kitos viešosios infrastruktūros elementų įrengimas; privažiavimo kelių ir automobilių
stovėjimo vietų sutvarkymas.
„Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams, naujų paslaugų teikimui“
Planuojamas masinių renginių dvarvietės teritorijos parke sutvarkymas
rekonstruojant lauko estradą, žaidimų aikštelių, lauko sporto treniruoklių
įrengimas, trūkstamų mažosios architektūros elementų (gėlynų, suoliukų,
šiukšliadėžių ir pan.) įrengimas, trūkstamos apšvietimo sistemos, vaizdo
stebėjimo kamerų įrengimas.
„Rietavo miesto gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą“
Planuojamas vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto treniruoklių įrengimas, mažosios architektūros elementų (gėlynų, suoliukų, šiukšliadėžių
ir pan.) įrengimas, trūkstamos apšvietimo sistemos, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas. Miesto viešosios apšvietimo sistemos modernizavimas,
naudojant nuotolinį valdymą ir įrengiant valdymo ir reguliavimo spintas.
Kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Plungės gatvėje. Skverelio
prie Laisvės aikštės tvarkymas. Automobilių stovėjimo aikštelės Ašmonto
gatvės kelkraštyje prie Rietavo vaikų darželio įrengimas.
„Poilsio ir rekreacijos zonos įrengimas šalia Rietavo kunigaikščių
Oginskių dvarvietės“
Numatomos pagrindinės veiklos: prieigų prie vandens ir želdynų sutvarkymas; maudyklų, paplūdimių, poilsio vietų, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas. Taip pat planuojamas apšvietimo, vaizdo kamerų, prieigų prie rekreacijos ir poilsio zonos, automobilių stovėjimo aikštelių, mažosios
architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.) įrengimas.
Tai dalis mūsų numatytų darbų, kurie Rietavo savivaldybę padarys patrauklesnę, patogesnę ir svetingesnę.



Regionų vystymui –
ypatingas dėmesys
Kovo 28 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Ričardas Malinauskas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Robertas Dargis (dešinėje) pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
„Šalies pakraščiuose esančiuose regionuose nyksta kaimai, miesteliai,
todėl kalbėdami apie du greičius Europoje turime pripažinti, kad ir Lietuvoje yra du plėtros greičiai: Vilniaus ir likusios Lietuvos“, – pradėdamas
konferenciją kalbėjo LPK viceprezidentas regioninei politikai Alvydas
Stulpinas. Jis pažymėjo, kad vilčių, jog pagaliau įvyks seniai laukti regioninės politikos pokyčiai, teikia premjero Sauliaus Skvernelio požiūris. Kalbėdamasis su pramonininkais jis pasidalijo sumanymu Vyriausybėje įsteigti
Regioninės politikos komitetą. Pasak A. Stulpino, regioninė politika negali
būti tapatinama su ES lėšų panaudojimu, todėl regionams vystyti turi būti
skiriamas ypatingas dėmesys.
Pasak A. Stulpino, LPK ir LSA, kurias sieja nemažai bendrų tikslų, kaip
darbo vietų kūrimas, gerovės didinimas, bendradarbiavimo sutarties pasirašymas, yra ilgo ir prasmingo darbo pradžia.
LSA prezidentas R. Malinauskas kalbos pradžioje pabrėžė, kad ši
sutartis svarbi visoms 60-iai šalies savivaldybių. „Merai, žinoma, norime,
kad vadovaujamoje savivaldybėje būtų ir baseinas, ir sporto kompleksas,
bet labai svarbu, kad planuojant šiuos objektus būtų mąstoma regiono ir
valstybės lygmeniu“, – teigė LSA prezidentas.
R. Malinauskas pabrėžė, kad nė viename regione neįsivaizduojamas
šuolis be verslo, be darbo vietų kūrimo, bet yra kliūčių, priklausančių nuo
nacionalinės valdžios. „Jei regionuose nebus sudarytos sąlygos verslui,

Petras Pušinskas:

investuotojai į regionus ir neateis, – sakė LSA prezidentas. – Savivaldybės
turi būti savo teritorijos šeimininkės. Tačiau kol kas net disponuoti savivaldybės teritorijoje esančia valstybine žeme negalime. Nė vienas investuotojas negali laukti metus ir daugiau laiko, kol sprendžiami žemės klausimai. Gerų pokyčių savivaldai ir regionų vystymui žada ši Vyriausybė. Būtų
gerai, jei bent 50 proc. pažadų būtų įgyvendinta.“
„Mums reikia stiprios savivaldos, kad norėdami įgyvendinti savo idėjas turėtume stiprų partnerį, – kalbėjo LPK prezidentas R. Dargis. – Regionų vystymo pagrindas yra tvirta savivalda ir verslas. Savivalda turi gauti
savarankiškumą, nes kol kas tebeturime sovietinį valdymo modelį. Ne viršūnės, o to regiono gyventojai geriausiai žino, ko jiems reikia. Kitas labai
svarbus dalykas yra švietimas, nes nuo jo priklauso, kokie specialistai ateis
dirbti į įmones ir politiką, ir mes neturime atsilikti nuo globalių pokyčių.“
Pasirašant sutartį dalyvavę merai, pramonininkų atstovai kalbėjo apie
didesnį veiklos koordinavimą tiek nacionaliniu, tiek savivaldybių lygmeniu, kad veiksmingiau būtų naudojami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.
Po sutarties pasirašymo tyrimą „Lietuvos gyventojų požiūris į savivaldą“ pristatė Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė.
SŽ inf.
Genovaitė Paulikaitė

Tolygesnį vystymąsi paskatintų diferencijuoti mokesčiai

„Viena didžiausių regionų problemų yra
emigracija, ypač jaunimo. Tai ypač skaudžiai
pajunta nuo didžiųjų miestų nutolę rajonai.
Paanalizavau praėjusių metų savivaldybių
mokesčių surinkimą. Praktiškai visose didžiųjų miestų ir aplink juos esančiose savivaldybėse mokesčių surinkimas buvo kur
kas geresnis negu atokesnėse“, – sako Skuodo rajono meras Petras Pušinskas.
Siūlo pokyčius Vyriausybės lygmeniu
Atokesnių rajonų gyventojų motyvacijos ir
įgūdžių trūkumas, nedarbas, kai ir jaunos šeimos negali įsidarbinti, kaip pažymi meras, sukelia ir aštresnių socialinių problemų.
„Jei vienas kitas jaunas žmogus tose vietovėse ir randa darbo, bet jam reikalingos ir įdomesnio laisvalaikio galimybės. Atokesniuose
rajonuose pramogų pasiūla labai maža, nes mažas ir poreikis, tad verslininkai nemato reikalo į
tai investuoti“, – padėtį apibūdina P. Pušinskas.


Skuodo rajono mero manymu, pagalba atokesniems rajonams atsirastų, jei Vyriausybės lygmeniu būtų skatinamas verslininkų atėjimas. „Iškart proveržio gal ir nebūtų, bet gal tai sudarytų galimybes verslo atėjimo užuomazgai atsirasti. Tada gal iš tų rajonų mažiau žmonių išvažiuotų,
– svarsto meras. – Tačiau kaip yra dabar? Yra sukurtos laisvos ekonominės zonos, bet visos jos yra
prie didžiųjų miestų. Įsivaizduokime verslininką, kuris gali savo verslą kurti Klaipėdoje arba Skuode.
Ir ką jis rinksis? Klaipėdoje yra laisva ekonominė zona, kurioje jis gauna mokesčių lengvatas. Arti logistika, patogi infrastruktūra, didesnis kvalifikuotų specialistų pasirinkimas. Rinkdamasis Skuodą jis
iškart turi mokėti didesnius mokesčius, logistika toli, kvalifikuotų specialistų trūksta. Visos sąnaudos
gerokai didesnės.“
Tas problemas meras ne sykį aptarinėjo su rajono Verslininkų asociacija. Ir, kaip pabrėžia pašnekovas, jų nuomonės sutampa: reikia siekti mokesčių diferencijavimo. „Mokesčiai turėtų būti diferencijuojami, atsižvelgiant į rajono geografinę padėtį. Didžiuosiuose miestuose turi būti vieni mokesčiai
verslui, aplink didmiestį esančiuose rajonuose mokesčiai jau gali būti kažkiek mažesni, o atokiausiuose rajonuose visai pasiteisintų dar mažesni mokesčiai“, – siūlo meras ir priduria, kad mokesčių diferencijavimas turi būti susietas ir su investicijų dydžiu, ir su įkuriamų darbo vietų skaičiumi.
Tarp savivaldybių – nelygi konkurencija
„Vyriausybė skatina savivaldybes pritraukti verslą. Tačiau kaip jos gali pritraukti verslą, jei tarp
savivaldybių nelygi konkurencija. Didžiųjų miestų savivaldybėse automatiškai sukuriamos palankesnės sąlygos verslui vystytis, nes ten ir infrastruktūra, ir logistika geriau išvystyta, ir galimybės
turėti mokestines lengvatas. Atokesnėse savivaldybėse verslui savaime uždedamas apynasris,
– svarsto meras. – Skaudu matyti tuštėjančius kaimus.“
Todėl, mero manymu, atokesnėms savivaldybėms turėtų būti leidžiama labiau padėti verslui,
nes paklodamas šaligatvį investuotoją nelabai pritrauksi.
„2014– 2020 metų ES paramos teikimo aprašai padaryti nelabai kreipiant dėmesį į verslo pritraukimą, nors tai visur deklaruojama. Kol kas net nelabai ir žinome, kur ir kiek lėšų galėsime panaudoti, nes dar nėra aprašų. Yra sričių, kur net nežinome, kas galės būti pareiškėjas, kokias veiklas
bus galima finansuoti ES lėšomis. Arba kitas negeras dalykas: pradėtas vykdyti projektas, aptarta
su gyventojais, jiems pristatyta, kas bus padaryta, o paskui paaiškėja, kad kažkurie darbai nebus
finansuojami ES lėšomis. Gyventojui sunku paaiškinti, kodėl kažko negalima padaryti, jei yra skirti
pinigai“, – kalba meras ir vildamasis priduria, kad, nepaisant esamų negerovių, jis tikisi, kad vieną
dieną atsigaus ir nuo didžiųjų miestų nutolę rajonai ir juose žmonėms bus gera gyventi.
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Savivaldybių laukiamas regioninės
Kovo 23 d. Vidaus reikalų ministerija į Kauną
sukvietė savivaldybių, verslo, mokslo atstovus į
diskusiją„Regioninės politikos pavasario forumas“.
Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sveikindamas forumo dalyvius pabrėžė, kad vienas svarbiausių šių dienų uždavinių – surasti sprendimus,
kaip pagyvinti regionus. „Kviečiame diskutuoti ir
spręsti, kokios regioninės politikos mums reikia,
kokius regionus norime matyti ateityje. Akivaizdu, kad reikia naujo kokybės impulso. Regionų
politika pagaliau turi būti paremta viešojo ir privataus sektoriaus partneryste ir tapti daugiau nei
priemone panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas“,
– teigė ministras.
Ministro pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius kalbėjo apie veiksmingos regionų vystymo
sistemos sukūrimą, galimybę per mokestines
formas skatinti savivaldybes aktyviau pritraukti
investuotojus ir verslą.
„Norėtųsi, kad premjero patarėjo pasakytos
mintys neliktų vien žodžiai“, – sakė Kauno regioninės plėtros tarybos pirmininkė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji pažymėjo, kad
stiprūs regionai yra viena pagrindinių ekonomiškai ir socialiai stiprios valstybės veiksnių. Todėl
atstovaudama Lietuvos savivaldybių interesams
Lietuvos savivaldybių asociacija nuolat kalba apie
būtinybę stiprinti mūsų šalies regionus ir ieškoti
būdų, kaip to pasiekti. „Reikalinga labai aiški nacionalinė regionų plėtros vizija, kurioje valstybės
lygiu būtų įvardyta, kokius regionus norime Lietuvoje matyti ir kaip apibrėžiame jų išskirtinumą. Ši
strategija turėtų būti darniai susijusi su kitų sričių,
pavyzdžiui, turizmo, susisiekimo, investicijų ar
verslo plėtros, programomis. Nes tik vykdydami
integruotą politiką, jungiančią įvairias valstybės
vystymosi sritis ir įvairių socialinių bei ekonominių
partnerių interesus, sukursime gyventi ir dirbti patrauklias teritorijas, – kalbėjo N. Dirginčienė. – Be
to, LSA nuomone, regionų politika turėtų būti koordinuojama Vyriausybės lygiu, pavedant aiškias
užduotis konkrečioms ministerijoms. Siūlome
stiprinti regionų plėtros tarybas. Jei norime, kad
jos būtų visiškai atsakingos už regiono vystymą,
jo ekonominį augimą, socialinį patrauklumą, jos
turi turėti daugiau teisių, savarankiškus biudžetus,
administracijas ir galimybę būti investicinių regio-
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politikos pavasaris aušta sunkiai

no projektų pareiškėjomis, vykdyti kitus regiono plėtrą numatančius veiksmus.“
Merė pabrėžė, kad vienas iš svarbių įrankių savivaldybėms stiprinant regionus būtų teisė
disponuoti valstybės žeme. Tai suteiktų savivaldybėms daugiau galimybių gerinti investicinę
aplinką ir geriau panaudoti vietos ekonominį potencialą bei aktyviau varžytis dėl potencialių investuotojų. „LSA atstovai kalbėjo apie tai su naujosios Vyriausybės atsakingais ministrais ir premjeru Sauliumi Skverneliu. Premjeras patikino, kad ši Vyriausybė tokią teisę savivaldybėms ketina
suteikti. Deja, Vyriausybės priemonių plane konkretūs tokio perdavimo veiksmai nėra numatyti.
Todėl LSA valdyba praėjusią savaitę dar kartą kreipėsi į premjerą, ragindama tokius žingsnius
įteisinti“, – kalbėjo N. Dirginčienė.
Forume dalyvavęs Europos Parlamento narys Bronis Ropė (dešinėje) priminė, kad reformuoti
regioninę politiką bandyta jau keletą kartų, tačiau visos reformos tik pablogino padėtį. „Gal trečia
reforma duos naudos žmonėms, o ne valdžiai, – sakė B. Ropė ir pažymėjo, kad pagaliau būtina
savivaldybėms perduoti disponavimo valstybine žeme teisę. – Ar išdrįsime paleisti savivaldą, ar ir
toliau laikysime ją iš visų pusių?“
„Neabejoju, kad mums pavyks surasti sprendimus ir juos įgyvendinti. Tik taip galime sugrąžinti gyvybę ir ambicijas į 60 savivaldybių“, – kalbėjo vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys,
peržvelgdamas sumanymus, kurie jau šiais metais taps realiais darbais. Viceministras teigė, kad
gaivinant regionus turi būti orientuojamasi į sutarimus ir kompetenciją. Daug dėmesio viceministras skyrė viešiesiems ryšiams, sutelkiant dėmesį į pozityvios informacijos sklaidą. Konkretus
šios srities darbas – kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir „Lietuvos žiniomis“ paskelbtas grožinio
kūrinio, perteikiančio gerus pokyčius, konkursas. Skatinant regionų vystymąsi, viceministro teigimu, padėtų regioninių rūmų, sujungiančių savivaldą, verslą, visuomenę, steigimas, konsultavimo
sistemos sukūrimas, gyvenamosios vietos deklaravimo liberalizavimas. Viceministras daug dėmesio skyrė savivaldybių specializacijai. Jis pabrėžė, kad kaip tik savivaldybei išskirtinumą suteikiančioms sritims bus skiriamas ir finansavimas.
Finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė, apžvelgdama šalies konkurencingumą pasaulyje, pažymėjo, kad pagal šį rodiklį iš 263 šalių Lietuva yra 194 vietoje ir kad Lietuvoje sukurta infrastruktūra vienam gyventojui yra dvigubai didesnė negu ES vidurkis. Todėl Finansų ministerija,
pasak viceministrės, sieks sąnaudų optimizavimo, nuoseklaus planavimo.
Apie Ūkio ministerijos numatytą regionų stiprinimo veiklą kalbėjo viceministrė Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė.
Kitoje dalyje konferencijos dalyviai grupėse diskutavo apie regioninę politiką. Konferencijoje
dalyvavę merai teigė, kad tiek per diskusijas grupėse, tiek iš ministerijų atstovų kalbų jutosi didesnės centralizacijos, o ne savivaldos stiprinimo gaida.
Kaip teigė konferenciją surengusios Vidaus reikalų ministerijos atstovai, regioninės politikos
gairės bus parengtos spalį.

Birštone aptarti investicijų,
Rimantė Kurkauskaitė
turizmo ir kurortologijos klausimai
Birštono savivaldybėje su oficialiu vizitu lankėsi ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius (kairėje). Per susitikimą su Birštono savivaldybės
mere Nijole Dirginčiene buvo aptarti investiciniai projektai Birštone, galimybės juos finansuoti iš ES fondų. Merė su ministru kalbėjo apie turizmą, aptarė pastarųjų metų turizmo rodiklius, turistų skaičiaus didėjimą,
kitus su turizmu susijusius klausimus ir problemas. N. Dirginčienė pabrėžė ir kurortologijos tyrimų svarbą, teigė, kad, kartu bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis, reikėtų ieškoti galimybių vykdyti šiuos
tyrimus. Merė pasidžiaugė, kad ankstesniu ES finansavimo laikotarpiu
Birštono verslo atstovai gavo paramą, ir tikisi, kad ir ateityje verslas taip
pat turės galimybę gauti finansavimą iš ES.
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Šiauliuose atidarytas pirmasis Garbės konsulatas
Šiauliuose atidaryta pirmoji nuo Nepriklausomybės atkūrimo kitos šalies atstovybė. Sodo gatvėje įsikūrė Estijos Respublikos garbės
konsulatas, o Estijos garbės konsulu inauguruotas šiaulietis verslininkas Gintaras Sluckus. Teigiama, kad tarpukario Šiauliuose buvę du
konsulatai.
Pirmieji Garbės konsulatą atidarė estai, į ceremoniją atvyko Estijos
ambasadorė Lietuvoje Jana Vanaveski. „Tai svarbi diena Estijai, Garbės konsulato atidarymas tikrai nėra dažnas reiškinys. Tam mes ilgai
ir atsakingai ruošėmės. Mūsų ambasadai svarbu turėti atstovybes ne
tik sostinėje, bet ir visoje šalyje. Kelerius metus ieškojome galimybės
Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionuose atidaryti Garbės konsulatą“,
– kalbėjo Estijos ambasadorė.
„Prieš tai Lietuvoje rezidavęs Estijos ambasadorius Tomas Kukas,
dar prieš kelerius metus viešėdamas Šiauliuose, miesto merui pasakė, kad norėtų Šiaurės Lietuvoje turėti Garbės konsulatą. Estai garsėja
savo atstovybių gausa ir jų veiklumu. Maža šalis, turinti daug draugų,
tampa didele“, – sakė Estijos garbės konsulas Šiauliuose G. Sluckus.
Šiaulių meras Artūras Visockas (antras iš dešinės) pasidžiaugė,
kad su Estija draugiškus ryšius miestas palaiko nuo 1992 metų – Pernu
tapo vienu pirmųjų Šiaulių miestu partneriu. „Estija yra tarp didžiausių
investuotojų mūsų mieste. Estų inovatyvus požiūris, didelis dėmesys
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regionams ir investicijoms galėtų mums būti puikus pavyzdys sprendžiant savo miesto problemas“, – Estijos Respublikos garbės konsulato
atidarymo ceremonijoje kalbėjo meras A. Visockas.

Aurelija Baniulaitienė
Marijampolė dėkinga akcijos
„Žemės valanda“ sumanytojams
Kovo 25 d. vakarą Marijampolės miesto centrinė dalis valandą
skendėjo tamsoje, ir tai tikrai nebuvo elektros tiekimo gedimas. Marijampolės savivaldybės administracija prisidėjo prie globalios akcijos
„Žemės valanda“. Ji vyko 20.30 val. vietos laiku, kai daugiau nei milijardas žmonių visame pasaulyje vienai valandai išjungė šviesas, taip
leisdami planetai bent 60 minučių atsikvėpti. Atkreipiant dėmesį į
globalias planetos problemas vienai valandai buvo išjungtas pagrindinių gatvių ir teritorijos aplink Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją
apšvietimas.
Kviesdama prisijungti prie pasaulinės klimato kaitą stabdančios akcijos, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti mero pareigas, Irena Lunskienė sakė, kad žmonija savo veikla
„įkaitino“ planetą ir šis beatodairiškas procesas ilgainiui vestų į pražūtį. „Mes esame protingos ir atsakingos būtybės, todėl turime neatidėlioti ir naudoti visus būdus, kaip situaciją sušvelninti ir suval-

dyti. „Žemės valanda“ yra vienas pirmųjų ir visoje planetoje išgirstų
pagalbos šauksmų. Tai yra tik akcija, bet verčianti visus susimąstyti
apie atsakingą vartojimą. Tai tik pradžia ilgo ir nuoseklaus kelio į
gamtos išteklių išsaugojimą ir gamtos švarą. Mes dėkingi akcijos
„Žemės valanda“ sumanytojams ir organizatoriams už atkreiptą dėmesį į nualintos žemės skaudulius. Mes, Marijampolės savivaldybės
gyventojai, prisidedame prie akcijos. Turėdami gražiai ir moderniai
apšviestą miesto centrą, mes išjungsime valandai gatvių ir skverų
apšvietimą, kad visi susimąstytume ir paskui dar labiau vertintume
tai, ką turime“, – kalbėjo vicemerė.
Žemės valanda prasidėjo 2007 m. Sidnėjuje, kai pirmą kartą 2,2
mln. žmonių išjungė šviesą, taip pasisakydami prieš klimato kaitą.
Vėliau šis aplinkos apsaugai skirtas judėjimas tapo reguliarus ir išplito daugelyje šalių. Marijampolės miestas į šį judėjimą įsitraukė
prieš kelerius metus.

Muziejuje vaikai mokėsi rišti verbas
Ignalinos krašto muziejuje, kaip ir kasmet belaukiant Verbų sekmadienio, surengta edukacinė verbų rišimo pamokėlė. Nešina džiovintais žolynais ir jau surištomis verbomis, atvyko
Ignalinoje gerai žinoma šio amato puoselėtoja Zofija Laurinėnienė. Šįkart į muziejų pakviesta
grupelė Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos penktokų. Muziejininkė Marija Kirkienė
(nuotr.) jiems papasakojo apie verbų rišimo tradicijas, parodė, kaip atrodo tradicinė verba.
Pirmą kartą verbos lietuvių kalba paminėtos 1573 m. Tradicinė lietuvio verba – tai paprasčiausia kadagio puokštelė, pagyvinta tujos, išsprogusio gluosnio ar žilvičio šakele. Parsinešę
iš bažnyčios žmonės verbą užkišdavo už švento paveikslo, laikydavo pagarboje. Bet prieš tai
namiškius smagiai verba pamušdavo sakydami: „Ne aš mušu, verba muša, būk laimingas, nuo
visų ligų apgintas...“ Verbos, kurias daug metų riša mokymus vedusi Z. Laurinėnienė, dar vadinamos Vilniaus krašto verbomis. Dabar jos išplitusios po visą Lietuvą. Tokios verbos rišamos
ant pagaliuko siūlu tvirtinant sausus žolynus, jos būna įvairiausių dydžių ir formų. Visą grožį
lemia tinkamai sudžiovinti ir suderinti augalai. Kaip sakė Z. Laurinėnienė, daugiausia laiko užima ne verbų rišimas, o pasirengimas. Vienas žoleles moteris suskina vasarą pievose, kitas pati
darže užsiaugina. Kiekviena rišėja turi savo mėgstamas, kurias dažniausiai komponuoja. Zofijos verbose puikuojasi rugiai, smilgų, viksvų viršūnėlės, kraujažolės, sausutės, linai, šlamučiai,
kiškio uodegėlės. Labai svarbu žolynus suskinti tinkamu metu, paskui surištus į šluoteles gerai
išdžiovinti. Moteris parduoda verbas mugėse, tačiau, kaip sakė, riša jas tikrai ne dėl pardavi20
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mo, o dėl malonumo. Verbų rišimas tapo jos hobiu ir
geriausiu laisvalaikiu, jis visada lydimas gerų minčių,
ramaus nusiteikimo.
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Tarp konkurso nugalėtojų – ir Joniškio rajono atstovai
Lietuvos automobilių kelių direkcija kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga 2016 m. tęsė tradiciniu tapusį konkursą „Eismo
saugumas bendruomenėse“. Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė
92 įvairios visuomeninės organizacijos ir 162 bendruomenės: bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai,
klubai, direkcijos, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės
iš įvairių šalies regionų ir kt.
Bendruomenės, įgyvendindamos saugaus eismo projektus, 2016
m. surengė 492 (2015 m. – 358) įvairius renginius. Kai kurie renginiai
sutraukdavo gausias eismo dalyvių minias, apimančias įvairių sociali-
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nių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, vienišų
ar rizikos grupėms priskiriamų žmonių ir pan.) žmones. Visi pateikti
saugaus eismo projektai, atsižvelgiant į bendruomenių paraiškose deklaruotų narių skaičių, buvo suskirstyti į keturias grupes. Joniškio rajonui atstovavo ir konkurse dalyvavo Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga (pavienė bendruomenė) ir Skaistgirio moterų draugija
„Versmė“, į susivienijimą sujungusi dar aštuonias organizacijas.
Saugaus eismo projektus vertino jungtinė Kelių direkcijos ir Bendruomenių sąjungos ekspertų grupė. Vainotiškių kaimo (Kėdainių r.
sav.) bendruomenės patalpose vyko konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“ dalyvių apdovanojimas.
Džiugu, kad bendruomenių susivienijimų grupėje Skaistgirio moterų draugijos „Versmė“ koordinuojamas susivienijimas užėmė trečią
vietą. Renginyje Vidai Urbonienei (nuotr.) buvo įteiktos dovanos,
o netrukus draugijos sąskaitą papildys 400 eurų piniginis prizas.
Šio susivienijimo viduje komisija taip pat skyrė tris vietas: Skaistgirio Šv. Jurgio parapijai – pirmą, Ramoškių kaimo bendruomenei
– antrą ir Lankaičių kaimo bendruomenei – trečią vietas. Šios organizacijos taip pat apdovanotos dovanomis, o jų sąskaitas papildys atitinkamai 350, 300 ir 250 eurų.
Pavienių bendruomenių grupėje Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga tapo antros vietos nugalėtoja. Asociacijos pirmininkė
Rasa Birutytė atsiėmė apdovanojimą, o jų asociacijos sąskaitą papildys
500 eurų piniginis prizas.
Kiekvienas konkurso dalyvis galėjo dalyvauti ir papildomuose
konkursuose. Konkurso „Esame saugūs kelyje“ kryžiažodžių konkurse
nugalėtoju tapo Martynas Gedraitis, atstovavęs Skaistgirio moterų
draugijai ,,Versmė“.

Vilnius paminėjo 630-ąsias Magdeburgo teisės metines
Kovo 22 d. sukako 630 metų, kai Vilnius gavo Magdeburgo savivaldos teisę ir pradėjo skaičiuoti savo, kaip tikro miesto, istoriją. Magdeburgo teisę, kuri leido vilniečiams autonomiškai tvarkyti miesto
reikalus, pirmasis suteikė Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila 1387 m.
Vilniaus meras Remigijus Šimašius pakvietė Vilniaus istorijos mokytojus ir mokyklų vadovus prisiminti šią svarbią datą istorijos pamokose.
„Magdeburgo teisės suteikimas pradėjo Vilniaus, kaip tikro miesto, istoriją, kuri ir atvedė mus čia, kur dabar esame – į modernią Lietuvos sostinę, kurioje gyvena laimingi ir laisvi žmonės. Sveikinu visus
vilniečius, gyvenančius vienoje gražiausių Europos sostinių, ir kviečiu
nepamiršti istorinių įvykių, parodančių, kas mes esame ir kaip tokiais
tapome“, – sakė meras (kairėje).
Nors pirmojo istorinio dokumento, patvirtinančio Vilniaus pripažinimą ir priklausymą tai pačiai Europos bendrijai, neišliko, jo turinys
žinomas iš vėlesnių nuorašų. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje yra saugomos vėlesnės privilegijos – net aštuoni istoriniai dokumentai, parašyti ne ant popieriaus, o ant pergamento. Dalis
privilegijų yra išlikusios su didžiųjų kunigaikščių antspaudais. Visų
dokumentų tekstai savo turiniu yra labai panašūs – dažniausiai atkartojantys didžiąją dalį prieš tai buvusio, papildant naujomis privilegijomis. Taip buvo siekiama iš kartos į kartą išsaugoti senąsias miestiečių
teises. Pati ankstyviausia privilegija, saugoma bibliotekos Rankraščių
skyriuje, yra datuojama 1432 metais – tai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio privilegija, kuria Vilniaus miestui naujai suteikiama Magdeburgo teisė. Dokumentas užrašytas ant pergamento
senąja rusėnų kalba. Dokumente rašoma, kad privilegija suteikiama
miestui ir miestiečiams – katalikams ir rusėnams, norint parodyti palankumą už ištikimybę ir sudaryti geresnes gyvenimo sąlygas. Atsisakoma visų kitų – lenkų, lietuvių ir rusų – krašto teisių ir įstatymų,
naikinama vaivados ir kitų aukštųjų didžiojo kunigaikščio pareigūnų
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valdžia, vyriausiuoju miesto viršininku ir teisėju pripažįstamas vaitas,
kuris gali teisti miestiečius už įvairius nusikaltimus.
Įdomu tai, kad miestui suteikiama teisė laikyti viešas svarstykles
vaškui ir kitoms prekėms, atidaryti vilnos pakirpyklą, taip pat miestas
gali ne tik toliau turėti senąsias audeklų krautuves, bet dar ir pasistatyti keturias naujas. Suteikiama teisė laikyti midaus ir alaus parduotuves bei sandėlius. Visų įstaigų pelnas turįs eiti miestui, o miestas už
tai kasmet pagal seną tvarką nuo krautuvių moka valdovui arba jo
vietininkui mokestį.
Magdeburgo teisė, kartais vadinama tiesiog vokiečių teise, savo
vardą gavo nuo saksų miesto Magdeburgo.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.
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Birštonas
nubraižė kulinarinį žemėlapį

Sandra Nagdasova

Konkurso dalyvis – architektūrinis patiekalas

Autoritetinga komisija: iš kairės – I. Trakimaitė-Šeškuvienė, N. Dirginčienė, E. Liškauskienė ir
I. Bakėjus ne tik skanavo patiekalus, bet ir fiksavo juos savo telefonuose
Kovo 22 d. Birštono kurorte pirmą kartą vyko neįprastas konkursas „Kulinarinis Birštono žemėlapis“. Jame dėl geriausio, originaliausio ir įsimintino patiekalo titulo varžėsi
aštuonios maitinimo įstaigos. Konkurso metu paaiškėjo patiekalai, dėl kurių, pasak ekspertų, verta vykti į Birštoną.
Virtuvės žinovų ir komisijos teigimu, užkandžio, karšto patiekalo ir deserto kategorijose
lygių neturėjo „Vytautas Mineral Spa“ virtuvės komanda, vadovaujama Dariaus Dabrovolskio.
Estetiškiausio užkandžio titulas atiteko „Kurhauzo“ restorano paruoštam skanėstui, o netikėčiausias sudedamąsias dalis ruošdami desertą panaudojo „Royal Spa Residence“ meistrai.
Konkursas rengtas siekiant formuoti išskirtines Birštono kurorto gastronomijos, maisto
kultūros tradicijas, paskatinti Birštone veikiančias maitinimo įstaigas atsinaujinti. Svarbiausias renginio uždavinys – išrinkti įdomiausius patiekalus, reprezentuojančius kurortą. Šiemet
konkurse dalyvavo aštuonios Birštono kurorto maitinimo įstaigos. Konkurso metu maitinimo
įstaigų atstovai pristatė po kelis savo gaminamus patiekalus trijose kategorijose: geriausio už-

Estetiškiausią užkandį gamina „Kurhauzo“ restorano komanda

kandžio, geriausio karšto patiekalo ir geriausio deserto.
Pačius gardžiausius ir verčiausius dėmesio patiekalus atrinko specialiai sudaryta
kompetentinga vertinimo komisija: Birštono
savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Liškauskienė, virtuvės šefas,
„Nacionalinės šefų rinktinės“ narys Jaroslavas
Orševskis, Valstybinio turizmo departamento
Vietinio turizmo poskyrio vedėja Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, „MyHero“ įkūrėjas ir treneris Ignas Bakėjus.
„Artėjant vasaros sezonui šiuo konkursu siekiame paskatinti Birštone veikiančias
maitinimo įstaigas atsinaujinti, sukurti naujus
patiekalus ar patobulinti jau esamus. Tikimės,
kad šis renginys padės susipažinti su skirtingų įmonių gaminamais patiekalais, pasisemti
naujų idėjų ir kelti mieste veikiančių maitinimo įstaigų kulinarinę kultūrą“, – sakė konkurso globėja Birštono merė N. Dirginčienė.
Konkurse įvertinti patiekalai bus įtraukti
į Birštono kulinarinį žemėlapį, kuriame bus
sužymėtos visos konkurse dalyvaujančios
maitinimo įstaigos ir jų geriausieji patiekalai.
Naujai sukurto žemėlapio pažymėtos vietos
padės Birštono gyventojams ir svečiams lengviau išsirinkti vietą, kurioje verta apsilankyti
ar paragauti geriausiai įvertintų patiekalų.
Birštono kurorte kulinarijos įstaigų tinklas
yra platus, kurorte veikia 22 maitinimo vietos.
Maitinimo įstaigų įvairovė pritaikyta kuo įvairiausiam skoniui: restoranai, kavinės, barai,
picerijos, burgerių baras, kepyklėlė. Vasarą
mieste taip pat veikia lauko terasos ir mobiliosios kavos stotelės.
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