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Išeina šeštadieniais

„Palangos dienos“ tęsiasi

20 p.

Balandžio 5 d. minint Palangos miesto vardo gimtadienį, Seimo Vitražo galerijoje pristatyta naujosios Palangos garbės pilietės Gražinos
Oškinytės-Eimanavičienės ir Petro Barono (kairėje) paroda „Palanga ir Šventoji heraldikoje, grafikoje, medaliuose“. Menininkus pasveikino
Seimo narys Antanas Vinkus ir Palangos savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus (dešinėje)
Romo Gurklio nuotr.
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Ataskaitos gyventojams –
Kaip ir kasmet, Jurbarko rajono savivaldybės vadovai ir tarybos nariai susitiko su Jurbarko rajono seniūnijų gyventojais
ir aptarė jiems svarbius klausimus, išklausė jų keliamas problemas, pristatė praėjusių metų veiklos ataskaitas. Prieš susitikimus savivaldybės vadovai ir tarybos nariai lankėsi seniūnijose
esančiose įstaigose, įmonėse, domėjosi, kaip sekasi vietiniams
verslininkams ir gyventojams.
Žvyrkeliai ir gatvės
Itin daug diskusijų sukėlė žvyrkelių priežiūra, kelių ir gatvių asfaltavimas. Gyventojams kasdien tenka važinėti ne visada laiku ir
tinkamai prižiūrimais keliais. Labai tikėtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija keliams asfaltuoti šiais metais skirs gerokai mažiau
lėšų nei įprastai, todėl dėl ribotų finansinių išteklių gali būti atlikti
ne visi planuoti darbai.
Savivaldybės vadovų nuomone, net ir gavus mažesnį finansavimą visiems rajono keliams ir gatvėms, būtina stengtis nemažinti
žvyrkelių priežiūrai skiriamų lėšų. „Mes privalome užtikrinti tinkamas moksleivių pavėžėjimo ir gyventojų susisiekimo sąlygas“, – teigė vadovai (nuotr.), atsakydami į įvairius gyventojų pageidavimus
ir klausimus. Galutinai viskas paaiškės, gavus finansavimo patvirtinimą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Savivaldybės vadovams suprantamas gyventojų nerimas dėl numatomos dvinarės rinkliavos už atliekų surinkimą ir sutvarkymą. Vyriausybės nutarimas nuo 2017 m. liepos 1 d. įpareigoja savivaldybes
vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą dydį nustatyti taikant dvinarę
rinkliavos sistemą, susidedančią iš pastovios ir kintamosios dalies.
Daugiausia problemų kyla dėl UAB Tauragės regiono atliekų
tvarkymo centro praėjusio laikotarpio sąnaudų dalies pagrįstumo.
Tam tikslui numatyta atlikti šios įmonės veiklos auditą, kurio rezultatai lems rinkliavos tarifo dydį ateityje.
Nustatant dvinarį tarifą turėtų išlikti gyventojų motyvacija
rūšiuoti atliekas ir siekis mažinti bendrą atliekų kiekį, patenkantį į
sąvartyną, todėl svarbu skatinti žaliųjų atliekų kompostavimą. Šiam
tikslui numatoma įsigyti papildomų konteinerių, sutvarkyti atliekų
šalinimo konteinerių aikšteles ne tik Jurbarko mieste, bet ir rajone.
Visi šie tikslai turėtų būti pasiekti įgyvendinant Tauragės regiono
plėtros taryboje patvirtintą projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.
Mokyklų tinklo pertvarka
Gyventojams rūpėjo ir mokyklų rytdiena. Mažėjantis vaikų
skaičius rajone neišvengiamai vers tęsti mokyklų tinklo optimizavimą. Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijos mokyklų ir
klasių finansavimui verčia savivaldybę kartkartėmis peržiūrėti rajono biudžeto finansines galimybes. Nepavykus pagal ministerijos
rekomendacijas tinkamai suformuoti klasių, atsirandančius „nuostolius“ teks dengti iš savivaldybės biudžeto. Tai reikštų finansavimo
mažinimą kitoms sritims. Rajono vadovai pabrėžė, kad visi galimi
sprendimų projektai, susiję su mokyklų tinklo pertvarka, bus derinami su bendruomenėmis atskirų susitikimų metu.

Lina Lukošiūtė

užduotys savivaldybei

Planai ir prioritetai
2017 m. pirmumas teikiamas 2014–2020 m. Regiono plėtros strategijos ir
regioninių projektų, finansuojamų ES struktūrinės paramos lėšomis, įgyvendinimui. Bendra Jurbarko rajono projektų vertė – 12 mln. eurų, kuriems įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto bus prisidėta 2,2 mln. eurų.
Ne mažiau svarbu paskatinti investicijų atėjimą į Jurbarko kraštą. Šiuo metu
suformuota 17 žemės sklypų, dėl kurių pradėtos derinimo procedūros Vyriausybėje. Atlikus reikiamas procedūras, žemės sklypai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti bus perduoti savivaldybei. Rengiami Panemunės ir Raudonės
pilių parkų kraštovaizdžio sutvarkymo projektai, kurie turėtų prisidėti prie krašto patrauklumo investuotojams ir turistams.
Savivaldybės rūpestis – saugios ir kokybiškos gyvenamosios aplinkos sukūrimas. Laukia Jurbarko ir Smalininkų kultūros centrų, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vidaus patalpų remontas ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos ir „Ąžuoliuko“ mokyklos patalpų atnaujinimas. Svarbus
daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas, gyvenamųjų namų kvartalo
Jurbarko mieste kompleksinis sutvarkymas.
„Siekdama pagerinti pacientams atliekamų operacijų ir teikiamų paslaugų
kokybę, rajono taryba jau priėmė sprendimą skirti lėšų VšĮ Jurbarko ligoninės
Chirurgijos ir ortopedijos-traumatologijos skyriui kolonoskopui ir naujai laparoskopinei įrangai įsigyti. Numatoma pertvarkyti ir automobilių stovėjimo aikšteles, esančias šalia ligoninės“, – sakė rajono meras Skirmantas Mockevičius.
Savivaldybė įgyvendina projektą, kurio metu numatoma įsigyti 16 socialinių būstų. Skiriamas finansavimas socialinio būsto plėtrai iš ES struktūrinių
fondų siekia 85 proc. projekto biudžeto, 15 proc. savo lėšomis prisidės savivaldybė.
Gyventojams sudaryta galimybė naudotis elektroninėmis paslaugomis,
kurias galima užsisakyti iš namų interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (skiltyje
„Paslaugos“). Šiuo metu teikiama daugiau nei 60 įvairių elektroninių paslaugų.
„Džiugu pažymėti, kad 2016 metais Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame Lietuvos savivaldybių reitinge Jurbarko rajono savivaldybė užėmė 39
vietą ir aplenkė 15 savivaldybių (2015 metais Jurbarkas buvo 52-as ir aplenkė
tik dvi savivaldybes). Palyginti su praėjusiais metais, labiausiai gerėjo sveikatos ir socialinės rūpybos, švietimo, turto valdymo įvertinimai. Gerai įvertintas
valdymas – lenkiame 37 savivaldybes“, – kalbėjo administracijos direktorė Vida
Rekešienė.

„Savivaldybių žinioms“ – 20!
Junkitės ir sekite mus facebook savzinios
Mūsų paskyros lango viršuje šviečiančios vaivorykštės turėtų atgrasyti nuo pagiežos ir blogų naujienų skleidimo.
„Savivaldybių žinių“ feisbuko paskyra – langas pozityvumui.
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Kelmės rajono darbų panorama
Prieš kelias dienas išleistame leidinyje „Kelmės rajono savivaldybės 2016 metais atliktų darbų
panorama“ pristatomi rajono savivaldybės tarybos ir administracijos praėjusių metų darbai. Apžvelgiami 2016 m. svarbesni įvykiai, atkreipiamas dėmesys į rajono savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos darbą, biudžeto pajamas ir išlaidas, supažindinama su strateginio planavimo dokumentais, svarbiausiais vykdytais ir tęstiniais projektais, informuojama apie savivaldybės turto valdymą,
įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių veiklą.
Kaip įžangoje sako Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis, čia pateikiami svarbiausi atlikti įvairių sričių darbai, tiesiogiai susiję su Kelmės ir viso rajono žmonių gerove, švietimu, kultūra. Visais
darbais siekiama, kad Kelmės kraštas būtų patraukli vieta gyventi ir dirbti.
Leidinio sudarytoja – Bendrojo priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Sutkienė.
Savivaldybės inf.

ataskaita pateikta atskiru leidiniu
Lina Kovalevskienė

Antrajame šių metų Ignalinos rajono tarybos posėdyje 2016 m.
savivaldybės ataskaita tarybos nariams pateikta ir atskiru leidiniu,
kuris bus dalijamas gyventojams. Ataskaitoje pateikiama informacija
apie svarbiausius savivaldybės institucijų per metus nuveiktus darbus, apžvelgiami įgyvendinti ir tęsiami projektai, atskirų sričių darbai.
Knygelė gausiai iliustruota fotografijomis. Gyventojų patogumui pateikiami savivaldybės, seniūnijų ir kitų įstaigų ryšių duomenys. Tokiu
būdu ataskaita leidžiama nuo 2005 metų.
Rajono meras Henrikas Šiaudinis pristatė savivaldybės tarybos
darbą, komentavo svarbesnius sprendimus, kalbėjo apie savo veiklą
Utenos regiono plėtros, Ignalinos AE regiono, euroregiono „Ežerų
kraštas“ tarybose, rajono vietos veiklos grupės dvisektorinėje valdyboje, taip pat paminėjo svarbesnius vizitus ir susitikimus, aptarė tarptautinį bendradarbiavimą su keturiomis Baltarusijos, Lenkijos, Čekijos
ir Vokietijos savivaldybėmis.
Kalbėdamas apie savivaldybės biudžeto reikalus meras priminė,

kad 2016 m. gauta 15,4 mln. eurų pajamų ir 14,5 mln. eurų išleista,
biudžetas įvykdytas 102 proc. Visos savivaldybės įstaigos metus baigė
be įsiskolinimų. Lengvatos gyventojams ir įmonėms sudarė 159 tūkst.
eurų. Įregistruota 30 naujų juridinių asmenų, 426 asmenys įsigijo verslo liudijimus, apie pusė jų pasinaudojo savivaldybės lengvatomis.
Savivaldybė vykdė daugiabučių namų atnaujinimo programą
„Ignalinos enervizija“, kurios lėšomis 2016 m. rajone užbaigtas 15 daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas. Patvirtinta Ignalinos rajono
energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa
„Ignalinos enervizija 2“, pagal kurią planuojama atnaujinti 30 daugiabučių namų Ignalinos rajone. 2016 m. įgyvendinti šeši valstybės lėšomis finansuojami infrastruktūros ir kitų savivaldybei aktualių sričių
projektai. Atnaujintos trys mokymo įstaigos, dvi bibliotekos, muziejus.
Taip pat 2016 m. pradėti vykdyti ir tęsiami vienuolika Europos Sąjungos remiamų projektų. Tai turizmo e. rinkodaros priemonių taikymas,
socialinio būsto įsigijimas, gatvių apšvietimo veiksmingumo didinimas, vandentiekio ir nuotekų tiekimo ir tvarkymo plėtra, gatvės prie
Gavio ežero įrengimas, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, daugiabučių
kiemų Ignalinoje sutvarkymas, Didžiasalio viešųjų erdvių sutvarkymas, skaityklos tėvams ir vaikams įrengimas bibliotekoje, komunalinių
atliekų tvarkymo plėtra.
Ataskaitoje minėtas Ignalinos 150-mečio minėjimas, vykęs iškilmingas tarybos posėdis, daug kitų šventinių renginių. Jubiliejaus proga buvo suteikti penki garbės piliečių vardai, įteikti keturi „Sidabrinės
lelijos“ apdovanojimai. Rugsėjį Ignalinoje lankėsi prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Meras pasidžiaugė, kad gyventojai ir organizacijos vis
aktyviau įsitraukia į šventinius renginius, dalyvauja akcijose. Prisiminta
Ignalinos jubiliejui skirta akcija „Mano dovana Ignalinai“, kurioje dalyvauja daugiau nei 20 įstaigų, organizacijų ir gyventojų grupių.

aptarti reikšmingi įvykiai
Kovo 31 d. vykusiame rajono tarybos posėdyje merė Marija Rekst (nuotr.) pristatė praėjusių metų savivaldybės pasiekimus ir aptarė reikšmingus visuomeninio gyvenimo įvykius
Vilniaus rajone. 2016 metai pažymėti svariais ir garbiais apdovanojimais: už ryškiausias iniciatyvas ir nuveiktus darbus savivaldybė apdovanota „Auksine krivūle“. Panaudojant Klimato
kaitos specialiosios programos lėšas, atliekant modernizacijas
arba atnaujinimo darbus Vilniaus rajono visuomeniniuose pastatuose yra įrengiamas geoterminis šildymas.
Savivaldybių žinios 2017 04 08
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Tauragiškiai išmėgino
naujos kartos ekologišką elektrinį autobusą
„Mūsų siekis – tapti „žaliausia“ ir gamtai draugiškiausia savivaldybe šalyje“, – tvirtina Tauragės rajono meras Sigitas Mičiulis. Savivaldybė jau sėkmingai važinėja prieš kelis mėnesius įsigytu elektromobiliu,
o kovo 28 d. tauragiškiams buvo pristatytas Lenkijoje pagamintas
elektrinis autobusas, miesto gatvėmis vėžinęs iki balandžio 3 dienos.
Elektrinio autobuso pristatyme dalyvavo rajono meras S. Mičiulis,
administracijos direktorius Modestas Petraitis, Lenkijos ambasados
Lietuvoje antrasis sekretorius Dawidas Tomaszewskis, UAB Tauragės
autobusų parko direktorius Rimantas Martinavičius, ekologiška transporto priemone besidomintys savivaldybių atstovai ir kiti.
Savaitę Tauragėje važinėjęs autobusas yra žemagrindis, erdvesnis
nei pirmtakai, patogiau išdėstytos sėdynės. Transporto priemone gali
važiuoti 75 keleiviai. Salone yra 30 sėdimų vietų. Autobuse sumontuota vėdinimo ir kondicionavimo sistema tiek keleiviams, tiek vairuotojui. Vidaus ir išorės apšvietimui naudojama LED technologija. Salonas
puikiai apšildomas. Autobuso durys – dviejų tipų: atsidarančios į autobuso vidų ir į išorę. Vežėjai ir keleiviai gali pasirinkti jiems patogesnį
variantą.
Elektrinis autobusas įkraunamas nuo stacionaraus energijos šaltinio. Jame sumontuotos ličio-geležies-fosfatų (LFP) baterijos, kurių
talpa – 200 kWh. Po įkrovimo autobusas gali nuvažiuoti apie 150 km,
tuomet baterijas vėl reikia krauti apie 1,5–2 val. Didžiausias autobuso
greitis siekia 70 km per valandą.
Išlaidos eksploatuojant elektrobusą yra beveik trigubai mažesnės,
nors elektrinis autobusas kainuoja brangiau nei dyzelinis. 100 km nuvažiuoti dyzelinis autobusas sunaudoja 38 litrus degalų. Šiuo metu tai
kainuoja apie 40 eurų. Elektra varomas autobusas tam pačiam atstumui nuvažiuoti sunaudoja 130 kWh elektros. 1 kWh kaina – 0,124 euro.
Taigi tokio pat atstumo nuvažiavimas kainuoja apie 16 eurų. Tauragėje
važinėjusio autobuso kaina – apie 420 tūkst. eurų.

Kaip teigia rajono meras, Tauragės rajono savivaldybė ketina
įsigyti 2–3 elektra varomus autobusus. „Jei tarybos nariai pritars, šie
autobusai vežios tauragiškius maršrutais iš miegamųjų miesto rajonų į pramonės rajoną, mokyklas. Norima, kad 2–3 metus kelionės
jais miestiečiams nieko nekainuotų. Skaičiuojama, kad tokia lengvata savivaldybei kainuotų mažiau, nei dabar keleivių vežimui skiriamos dotacijos“, – svarsto rajono meras S. Mičiulis. Pasak jo, keliaujant
ekologišku transportu būtų mažiau teršiamas oras. Mieste sumažėtų
grūstys prie sankryžų ir piko valandomis. Tiesa, kol kas Tauragėje nėra
elektromobilių įkrovos stotelių, tačiau pagal savivaldybės parengtą
„Darnaus judumo“ planą, jei tik jam pritars Susisiekimo ministerija ir
rajono taryba, greta savivaldybės administracijos pastato už ES lėšas
yra numatyta įrengti dvi elektromobilių įkrovimo stoteles. Jose krauti
savo elektromobilius galės visi Tauragės rajono gyventojai ir svečiai.

ŠiauliečiUS vEžiOS patogesni miesto autobusai

Šiaulių mieste keleivius vežanti bendrovė „Busturas“ toliau investuoja į miesto autobusų parką. Į miesto gatves jau išrieda dešimt naujesnių, puikios būklės, patogių vokiškų autobusų, kurie svarbiausiuose
maršrutuose pakeis jau nusidėvėjusias transporto priemones. Naują
pirkinį bendrovė įsigijo už savas lėšas, tačiau patogesnės kelionės
keleiviams dėl to netaps brangesnėmis. Kelionės kaina Šiauliuose ir
toliau išliks mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos miestų.
Įsigydamas miesto autobusus „Busturas“ siekė, kad jie būtų kuo


patogesni keleiviams, lengvai eksploatuojami ir patikimi. Pirmenybė
teikiama žemagrindėms, mažiau taršioms transporto priemonėms,
kurių salono šildymo ir kondicionavimo sistemos pritaikytos mūsų
klimato sąlygoms.
„Busturo“ siekius nuosekliai investuoti į autobusų parko atnaujinimą palaiko ir skatina Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Meras
pasidžiaugė, kad naujas pirkinys įsigytas ne tik neprašant papildomo
finansavimo iš miesto biudžeto, bet ir nekeliant keleivių vežimo miesto maršrutais kainos.
„Neabejoju, kad šiauliečiai įvertins vežėjo pastangas pagerinti
paslaugų kokybę nekeliant kainos už važiavimą. Šiuo metu vienos
kelionės Šiauliuose kaina keleiviams, atsiskaitantiems elektronine
laikmena, yra mažiausia ne tik tarp didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir
tarp panašių miestų kaimyninėse šalyse. Būtina paminėti, kad įvedus
elektroninio bilieto sistemą už kelionę susimoka praktiškai visi keleiviai. Patikrinus 1000 žmonių tik du iš jų neturėjo bilietų. Sąmoningi
keleiviai leidžia bendrovei surinkti pajamas, būtinas autobusų parkui
atnaujinti. Taigi galima sakyti, kad prie patogesnių kelionių tiesiogiai
prisidėjo ir patys šiauliečiai“, – kalbėjo A. Visockas (nuotr.).
2016 m. pabaigoje bendrovėje ,,Busturas“ buvo 150 autobusų, iš
jų 107 skirti miestui, 43 važinėjo priemiestiniais arba tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais.
Šiaulių miesto savivaldybės inf.
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Marijampolėje plečiami traukos centrai
Lietuvos miestai Europos ir pasaulio kontekste yra vertinami dėl
humaniško mastelio, išvystytos infrastruktūros, žaliųjų erdvių ir kultūros paveldo. Tokio darnaus vystymosi siekia ir Marijampolė. Iš praėjusio ES paramos etapo sėkmingai susitvarkius miesto centrą, šį mėnesį
pradėti rekonstrukcijos darbai tolimesnėse nuo centro Marijampolės
erdvėse. Į atnaujinimo darbų epicentrą patenka teritorijos prie centrinės miesto turgavietės ir šalia esančių gatvių. Neseniai išpjauti seni
nevertingi medžiai ir krūmynai Vytauto gatvėje, bet tai tik pradžia –
laukia suplanuoti kiti stambūs išvardytų miesto viešųjų erdvių atnaujinimo darbai, sudarant čia palankias sąlygas ūkinės veiklos įvairovei ir
investicijų pritraukimui.
Marijampolės savivaldybės administracijai įgyvendinant kompleksinio Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino,
Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų erdvių sutvarkymo
projektą, bus atnaujinamos minėtose teritorijose esančių daugiabučių gyvenamųjų namų rajonų aikštelių, įvažų dangos, rekonstruojami šaligatviai, įrengiamos automobilių stovėjimo vietos
Varpo g. prie senųjų miesto kapinių tvoros ir miesto pirties bei
Mindaugo g. netoli senosios turgavietės. Numatytos priemonės
ir geresniam gyventojų poilsiui bei sveikai gyvensenai: pėsčiųjų
takai, apšvietimas Seminarijos ir Vaižganto parkuose, suoliukai,
šiukšliadėžės, vaikų žaidimų aikštelė, treniruokliai. Bus formuojami
esami ir kuriami nauji želdiniai ir želdynai, rekonstruoti arba įrengti
lietaus nuotekų tinklai, kurių iki tol mieste labai trūko.
Tikimasi, kad projekto metu sukurta funkcionali viešoji erdvė taps
akivaizdžiai patrauklesnė gyventojams ir Marijampolės svečiams. Šis
miesto urbanistinis atgaivinimas, viešųjų erdvių modernizavimas sukuriant naujus papildomus traukos centrus, gyvenimo sąlygų gerinimas turės įtakos investicijų traukai ir verslo plėtrai ateityje. „Verslas
ateina ten, kur kuriama patraukli aplinka ir galvojama apie gyvenimo
kokybę, – įsitikinusi laikinai einanti Marijampolės savivaldybės mero
pareigas Irena Lunskienė. – Norime perspektyvoje matyti Marijam-
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polę ekonomikos, žinių ir kultūros centru, kuriame būtų gera gyventi,
dirbti ir ilsėtis.“
Projekto vertė – per 800 tūkst. eurų. 85 proc. šios sumos sudaro
ES Regioninės plėtros fondo lėšos. 7,5 proc. – valstybės biudžeto lėšos. 7,5 proc. – savivaldybės biudžeto lėšos. Dar 2016 m. rugpjūtį buvo
pasirašyta rangos sutartis su UAB „Kalstata“, laimėjusia viešą darbų
konkursą. Techninį projektą parengė UAB „Rusnė“. Marijampolės savivaldybės administracija tikisi, kad iš sutaupytų lėšų pavyks sutvarkyti
ir Vasario 16-osios bei Lietuvininkų gatves.

Ieško galimybių CO2 emisijai mažinti
Kovo 22 d. Rietave pristatytas Pietų Baltijos programos finansuojamas projektas „CO2 mažinimas logistikoje“. Projekto pristatymo konferenciją surengė Rietavo savivaldybės administracija ir Rietavo turizmo ir
verslo informacijos centras.
Projekte dalyvauja devyni partneriai iš visų Pietų Baltijos šalių, išskyrus Daniją. Lietuvai atstovauja Rietavo ir Neringos savivaldybės, Rietavo
turizmo ir verslo centras, VšĮ„Žaliosios politikos institutas“. Bendras projekto
biudžetas – daugiau kaip 1,7 mln. eurų. Įgyvendinant projektą bus kuriama
sistema, kuri leistų veiksmingiau panaudoti transportą ir kartu sumažinti išmetamų teršalų kiekį mažuose miestuose. Projekto tiksliniuose regionuose
bus atlikta analizė, sukurti CO2 emisijos mažinimo logistikoje sprendiniai,
kurių vienas bus išbandytas. Partneriai iš Švedijos Vekšnės savivaldybės
pristatė nuo 2009 m. vykdomą konsoliduotos distribucijos projektą, kai savivaldybės įstaigoms centralizuotai tiekiami maisto produktai, kanceliarijos

ir kitos prekės. „Matau, kad šis projektas atveria labai gerų regiono vystymo
galimybių, ir jei pavyktų sukurti konsoliduotą distribucijos modelį, būtų
žengtas labai didelis žingsnis – atkristų daug grandžių, išauginančių prekės
kainą. Mūsų mažieji tiekėjai, negalintys pateikti didesnio kiekio prekių, didžiųjų prekybos tinklų yra ignoruojami. Sukūrus šį modelį būtų galima pirkti už mažesnę kainą ir geresnės kokybės prekę. Tai būtų didelė revoliucija
mūsų prekybos sistemoje“, – mintimis dalijosi Rietavo savivaldybės meras
Antanas Černeckis. „Tikimės, kad įgyvendinant šį projektą Neringa taps žalesne savivaldybe, – lūkesčius išpasakojo ir konferencijoje dalyvavusi Neringos savivaldybės Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Vilma Kavaliova. – Kol kas konkrečių sprendimų dar nėra. Laukiame ekspertų pasiūlymų. Esame gamtos ištekliais unikalus regionas, todėl mums labai
svarbu, kad kuo mažiau būtų taršos. Per šiuos metus surinkę pasiūlymus,
atsirinksime tinkamiausius ir bandysime įgyvendinti.“

Pradėtas Lietuvos šimtmečio vėliavos žygis po Lazdijų kraštą
Kovo 31 d., per Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdį, žygį po Lazdijų kraštą pradėjo Lietuvos šimtmečio vėliava. Ją sukūrė ir minint 99-ąsias Lietuvos valstybės
atkūrimo metines per šventines iškilmes rajono merui Artūrui Margeliui įteikė kraštietė Aldona Mikalonienė.
Ši vėliava, ant kurios pasirašė meras ir tarybos nariai, visus metus keliaus po Lazdijų rajono seniūnijas ir jose esančias įstaigas, o jų vadovai įsiamžins palikdami autografą. Ten kabėdama tiek rajono gyventojams, tiek svečiams vėliava primins, kad
2018-aisiais Lietuva minės garbingą Valstybės atkūrimo šimtmetį. Apkeliavusi visą
Lazdijų kraštą vėliava iškilmingai bus sutikta ateinančių metų Vasario 16-ąją.
Lazdijų r. savivaldybės inf.
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K aunas – Europos kultūros sostinė 2022
Klaipėda sveikina Kauną

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas sveikina Kauno bendruomenę laimėjus Europos kultūros sostinės 2022 vardą, tačiau
pažymi, kad Klaipėda, nepaisant nelaimėto titulo, vis tiek ketina
įgyvendinti trijų pajūrio miestų bendruomenės parengtą programą „Susitikimų vieta“.
Iš Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos ir Kultūros ministerijos atstovų sudaryta ekspertų grupė kovo 29 d. paskelbė, kad 2022 metų Europos kultūros sostinės vardą rekomenduoja suteikti Kaunui. Dėl šio titulo
kovojo ir Klaipėda, suvienijusi jėgas su Neringa ir Palanga.
„Sveikinu Kauną, pasiryžusį puoselėti kultūrą ir skleisti apie tai žinią už Lietuvos sienų. Europos kultūros sostinės vardas – ne tik skambus titulas, bet ir rimtas įsipareigojimas dideliems darbams, tad linkiu
kauniečiams ištvermės, entuziazmo, kryptingo judėjimo pirmyn ir kultūros suklestėjimo“, – Kauną sveikina V. Grubliauskas.
Nors Klaipėda Europos kultūros sostinės vardo ir nepelnė, V. Grubliauskas pabrėžia, kad pajūrio žmonės neturi jaustis pralaimėję. Pasak miesto vadovo, vien tai, kad siekdama titulo bendruomenė ėmė
vienytis, yra didžiulė pergalė.
„Kartu su Neringos ir Palangos merais dėkoju bendruomenei, kuri
sutelkusi jėgas aktyviai siekė Europos kultūros sostinės vardo. Neabe-
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joju, kad ekspertų grupės sprendimas nuvylė pajūrio žmones, tačiau
matydamas jų pastangas ir pasiryžimą tikiu, kad proveržį kultūros srityje pasieksime ir be titulo. Prarasti didžiulį įdirbį būtų nedovanotina
klaida – jau dabar akivaizdu, kad bendruomenė kinta, vienijasi, tikiu,
kad šis procesas nesustos ir pajūris bet kokiu atveju taps susitikimų
vieta. Klaipėda didina ir toliau didins finansavimą kultūrai, tad programą vis tiek įgyvendinsime, tik greičiausiai kiek mažesne apimtimi“,
– sako V. Grubliauskas.
Pajūrio miestų paraiška „Susitikimų vieta“ parengta kartu su daugiau nei 500 kultūros ir meno sričių atstovų, architektų, istorikų, rinkodaros specialistų, mokslo ekspertų iš Klaipėdos regiono, kitų šalies
miestų ir užsienio, dar per 2000 žmonių į paraiškos rengimo procesus
buvo įtraukti netiesiogiai.
Svarbiausias paraišką rengusios bendruomenės siekis – kad Lietuvos pajūrio kraštas taptų nauja europine kultūrine platforma, nauja
„Susitikimų vieta“ čia gyvenančiam ir atvykstančiam kūrėjui, įkvepianti ir traukianti savo suaktyvėjusia bendruomene, sugrąžintomis europietiškos tapatybės prieigomis, subrandinta nauja kultūros profesionalų karta, naujomis kūrybinėmis erdvėmis, atvertomis uždaromis
pramoninėmis teritorijomis arba patraukliomis sąlygomis startuolių
kūrybiniams verslams plėtoti.

Projektas svarbus nacionaliniu lygiu
Kovo 29 d. Kultūros ministerijoje iškilmingai paskelbtas Europos
kultūros sostinės 2022 (EKS) atrankos konkurso nugalėtojas. Juo tapo
Kaunas.
Suteikti EKS titulą Kauno miestui rekomendavo ES institucijų deleguotų dešimties nepriklausomų ekspertų grupė. Antrajame atrankos
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etape dėl EKS titulo varžėsi Kaunas ir Klaipėda. Šią teisę miestai buvo
iškovoję sėkmingai įveikę išankstinės atrankos etapą, kuriame taip pat
dalyvavo Anykščiai, Jonava, Plungė ir Rokiškis.
„Europos kultūros sostinės veiksmai brandins pamatinio kultūros vaidmens suvokimą, didins pasitikėjimą savimi, visuomene ir
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valstybe. Tai šansas susitelkti ir pademonstruoti kultūros potencialą,
paspartinti socialinius, ekonominius ir urbanistinius plėtros procesus,
kurie nebus lokalūs, jie paveiks visą Lietuvą. Šis projektas svarbus nacionaliniu lygiu, todėl jam numatyta atitinkama Vyriausybės parama“,
– sveikindama konkurso nugalėtojus teigė kultūros ministrė Liana
Ruokytė-Jonsson.
EKS atrankos procedūra Lietuvoje buvo pradėta 2015 m., vadovaujantis Europos Parlamento ir Europos Tarybos sprendimu. Lietuvos
Respublikos kultūros ministerija parengė konkurso 2022 Europos kultūros sostinės vardui Lietuvos Respublikoje gauti taisykles ir pakvietė
miestus teikti paraiškas. Konkursas vyko dviem etapais. Į antrąjį etapą
patekę miestai turėjo papildyti savo paraiškas pagal ekspertų pateik-

tas rekomendacijas. 2017 m. kovo 27 d. buvo surengtas ekspertų vizitas į Klaipėdą, kovo 28 d. – į Kauną. Galutinis atrankos konkursas įvyko
kovo 29 d. Kultūros ministerijoje.
Europos kultūros sostinės yra skelbiamos nuo 1985 m. Ši iniciatyva
yra sėkmingiausias ES projektas kultūros srityje. Per šį laiką įvairiose šalyse
ES kultūros sostine buvo tituluota daugiau nei 60 miestų. Visi jie turėjo
galimybę atkreipti į save dėmesį nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.
Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau
kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 m. teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą suteikiama Lietuvai ir Liuksemburgui. 2009 m. Europos kultūros sostine buvo Vilnius ir Austrijos
miestas Lincas.

Prancūzijos ambasadorius: „Šis miestas yra neatrastas lobis“
Mantas Bertulis

Europos kultūros sostine paskelbtas Kaunas sulaukė daugybės
sveikinimų. Visų Prancūzijos gyventojų vardu miestą pasveikinęs
šios šalies ambasadorius Lietuvoje Philippas Jeantaudas Kaunui
skyrė ne vieną komplimentą. „Kaunas yra neatrastas lobis! Mes labai džiaugiamės ir sveikiname miestą iškovojus Europos kultūros
sostinės vardą. Pažadame aktyviai įsitraukti ir suteikti visą reikalingą
ambasados pagalbą įgyvendinant šį miestui itin svarbų tarptautinį
projektą. Taip pat labai sekame ir Kauno moderniosios architektūros
patekimo į UNESCO sąrašą kelią“, – kalbėjo Prancūzijos ambasadorius P. Jeantaudas (dešinėje).
„Šis titulas yra didelis postūmis geroms permainoms, kurios
šiuo metu vyksta Kaune. Tai projektas, skirtas visam miestui, Lietuvai ir Europai, dėl to esame atviri įvairioms idėjoms“, – teigė
Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
„Labai džiaugiuosi, kad būtent Prancūzijos ambasada pirmoji
sveikina Kauną iškovojus Europos kultūros sostinės vardą. Juk tai
šalis, kurios kultūra neabejotinai yra viena didžiausių, seniausių ir
svarbiausių Europoje. Juolab kad Kaunas tarpukariu buvo vadinamas mažuoju Paryžiumi. Tikiuosi, kad draugystė padės vėl įpūsti
Kaunui prancūziškos dvasios“, – sakė Kauno miesto vicemeras Simonas Kairys.
Kaunas nuo 1997 metų aktyviai bendradarbiauja su Prancūzijos miestu Grenobliu. Bendradarbiavimas tarp miestų vyksta
įkūrus susigiminiavimo komitetus, kurie koordinuoja ryšius ir
užsiima šių ryšių palaikymu ir skatinimu. Abiejuose miestuose
komitetų sudėtis atspindi įvairias gyvenimo sritis, tokias kaip
ekonomika, kultūra, švietimas ir teisėsauga. Šis Prancūzijos miestas Kaunui parodė išskirtinį dėmesį, kai 2013 m., Lietuvai pirmininkaujant ES, surengė Lietuvos mėnesį.

Pabradės bendruomenei – džiugi žinia
Pabradės kultūrininkams ir miesto bendruomenei – džiugi žinia: iki šių metų pabaigos bus užbaigtas kultūros centro ir bibliotekos pastato atnaujinimas. Apie tai vykusiame tarybos posėdyje
pranešė Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius.
„Dar sausio mėnesį buvo atnaujintos derybos dėl Pabradės kultūros centrui skiriamo finansavimo. Labai džiaugiuosi Kultūros ministerija ir ministrės pozicija, kad reikia stiprinti regionus ir kultūrą
regionuose. Praėjusią savaitę teko dar sykį dalyvauti susitikimuose
Kultūros ministerijoje ir išgirsti patvirtinimą, kad greitu laiku savivaldybė gaus ministro įsakymą dėl lėšų skyrimo Pabradės kultūros
centrui ir šiais metais jis bus baigtas“, – sakė meras.
„Pabradės kultūros darbuotojai ir meno kolektyvai labai laukė
šios žinios. Esame pasiilgę savo namų, nekantraujame į juos sugrįžti
ir į svečius pasikviesti tiek Pabradės, tiek viso rajono gyventojus. Ypač
džiaugiuosi dėl mūsų kolektyvų: ne kartą įvairiuose konkursuose ir
projektuose įrodę savo vertę, mėgstami vietos žmonių, jie pagaliau
Savivaldybių žinios 2017 04 08

Simona Kazlienė

turės puikias sąlygas ir repeticijoms, ir pasirodymams“, – kalbėjo Pabradės miesto kultūros centro direktorė Lolita Vilimienė.
2014 m. pradėjus Pabradės kultūros centro ir bibliotekos rekonstrukciją, visus darbus buvo numatyta atlikti per ketverius
metus. Pastatų kapitalinis atnaujinimas buvo suplanuotas Valstybės investicijų programos (VIP) ir savivaldybės biudžeto lėšomis.
Tačiau šių metų sausį Kultūros ministerijai paskirsčius VIP lėšas,
Pabradei skirta vos 88 tūkst. eurų. Dar 17,6 tūkst. eurų prisidėjo
rajono savivaldybė.
Rajono vadovas R. Klipčius priminė, kad vasario mėnesio tarybos posėdyje dėl šio projekto buvo nuspręsta kreiptis į Kultūros
ministeriją, Seimo Kultūros komitetą ir Nalšios apygardoje išrinktus
parlamentarus. Būtinybe likusią sumą skirti dar šiemet Kultūros ministeriją ėmė įtikinėti valdančioji koalicija su meru priešaky. Meras
pasidžiaugė, kad naujasis ministrų kabinetas – atviras pokalbiams,
o keblumų bendraujant su ministrais nekyla.
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kultūros proveržis

„Savivaldybių žinių“ feisbuko paskyroje plūstelėjo žinios apie pavasarinius darbus. Su geresniu oru prasidėjo ir kultūros renginių sezonas. Šokama ir dainuojama vis dar salėse, bet ne už kalnų
masiniai renginiai parkuose ir aikštėse.
Vilniaus moksleiviai, parodę išskirtinius rezultatus sporto, mokslo, meno ir muzikos srityse, iš mero
Remigijaus Šimašiaus rankų gavo po Mažojo Šv. Kristoforo apdovanojimą – matyt, su palinkėjimu, kad
statulėlės neštų juos dar didesnių pasiekimų kryptimi. Auganti Šv. Kristoforo nominantų karta, kuri dar
tik stojasi ant kojų, galės ropinėti ir vaikščioti naujomis sąlygomis – pradžioje bent nedidelė jų dalis.
Kovo 14 d. Vilniaus savivaldybės pareigūnai kartu su
švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene turėjo progą pasižvalgyti po vieną iš nedaugelio Lietuvoje
modulinių darželių. Vilniaus Santariškėse įkurtas darželis atsirado per gerokai trumpesnį laiką ir kainavo
nepalyginamai pigiau, nei statant įprastą pastatą. Vos
per keletą savaičių privatus darželis buvo sumontuotas ir įrengtas sklype, kurį savivaldybė išnuomojo lengvatinėmis sąlygomis. Pirmasis Lietuvoje modulinis
darželis 2015 m. atvėrė duris Domeikavoje, Kauno r.
Nemalonu, kad greta peršalimų ir kitokių pavasarinių ligų išlindo ir legioneliozė – ne bet kokia, o
giltinės Vilniuje dalgiu mosuojanti. Deja, šiuo sostinės pavyzdžiu sekti griežtai draudžiama, todėl
Kaunas, laikinoji sostinė, nenori legioneliozės net
laikinai. Siekiant išvengti nelaimių į Kauno savivaldybę sukviesti daugiabučių namų administratoriai.
Jiems prisakyta sekti padėtį daugiabučiuose namuose, informuoti gyventojus, kad šie bent po kelias minutes savaitgaliais nuleistų karštą vandenį,
nors tai ir susiję su papildomomis išlaidomis.
Vis dėlto labiau džiugina dviejų sostinių varžybos
kultūros, o ne kovų su epidemijomis srityje. Paskutinėmis kovo dienomis baigėsi beveik dvi savaites trukusi apklausa, kurioje kauniečiai rinko tinkamiausią
vietą bronziniam Jono Vileišio paminklui pastatyti. Išrinkta vieta Rotušės aikštėje. Skulptūrą tikimasi pastatyti iki liepos 6 dienos. Paminklas iškils Kaune, nes J.
Vileišis buvo Kauno burmistras, nors dirbti lietuvybės
baruose jis pradėjo būtent Vilniuje, kur telkėsi lietuvių
šviesuomenė. Pateiktame paminklo projekte J. Vileišis
rankose laiko lazdelę, kokią galbūt pamatysime Jono
Basanavičiaus rankose, jeigu Vilniuje jam projektuojamas paminklas išsaugos šią detalę. J. Vileišio galvą
dengs cilindras, kokį turi paminklinis Antanas Smetona prie Istorinės Prezidentūros laikinojoje sostinėje.
Kovo 29-oji Kaunui – atomazgos akimirka. Šįkart
vyko kultūrinės varžybos tarp Kauno ir Klaipėdos.
Tądien tarptautinė Europos ekspertų komisija, susipažinusi su Kauno ir Klaipėdos miestų paraiškomis
ir pristatymais, Kaunui suteikė 2022 metų Europos
kultūros sostinės vardą. Tais metais teisę vienam savo
miestui suteikti Europos kultūros sostinės vardą yra
gavusi Lietuva ir Liuksemburgas.
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Nelaukiant sprendimo, o kliaujantis vien pavasariniu oru, kovo 29 d. Kauno Rotušės aikštėje surengta šventinė programa. Pasaulinį pripažinimą pelnęs menininkas Tadas Černiauskas
(Tadao Cern) šia proga paruošė įspūdingą instaliaciją „Juodi balionai“. Iš Kauno ši instaliacija
keliaus į Veneciją, Niujorką, Vankuverį ir Taipėjų. Savimi pasitikinčiame Kaune, kur 18 val. Rotušės aikštėje prasidėjo koncertas, buvo tiesiogiai transliuojamas konkurso „Europos kultūros
sostinė“ rezultatų paskelbimas.
Uostamiestis šiuo klausimu buvo visais atžvilgiais santūresnis. Klaipėdos planai siekiant
tapti Europos kultūros sostine paaiškėjo tiktai kovo pabaigoje. Klaipėdos miesto taryba pritarė trijų pajūrio miestų parengtai paraiškai „Susitikimų vieta“ 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti. Nuogąstaujant, kad dėl to paties titulo besivaržantis Kaunas gali nusirašyti
idėjas, paraiška buvo slepiama nuo politikų ir visuomenės. Dėl to programa net nesvarstyta
savivaldybės tarybos komitetuose. Uostamiestis kažkiek sekė laikinąja sostine – kauniečiai
taryboje priėmė sprendimą pritarti projektui į viešąją erdvę neįkeliant paties dokumento ir
balsavo nematydami, už ką balsuoja. Užtat Klaipėdoje visi dokumentai tapo prieinami tarybos nariams prieš parą iki balsavimo.
Kitose Lietuvos savivaldybėse, kurių valdžiai nereikia sukti galvos, kas vyks po penkerių metų, kultūrinis pavasaris vešėjo kaip įprasta. Visagine jau 23-ią kartą išskleidęs sparnus šokių festivalis „Gervė“ džiugino įvairiaspalve šokių vaivorykšte – nuo šiuolaikinių iki
liaudiškų šokių. Per tris XXIII tarptautinio festivalio dienas „Draugystės“ kultūros centro
salėje šoko daugiau nei 100 šokėjų ir 15 šokių kolektyvų, atvykusių iš Gruzijos, Baltarusijos, Latvijos ir Lietuvos miestų.
Panevėžio rajono savivaldybės Miežiškių kultūros centre vyko tradicinis Panevėžio rajono
pasakotojų konkursas „Pilimutės šposai 2017“. Dešimtą kartą vykęs etnokultūrinis renginys
buvo kiek kitoks nei įprasta. Anksčiau jame dalyvavo tik moterys, o šiemet varžytis pakviesti
ir stipriosios lyties atstovai.
Per pavasario lygiadienį susilygina diena ir naktis, bet kovo 25 d. daugelyje Lietuvos savivaldybių sutemos bent jau valandai tapo tamsesnės. Tądien bendruomenės, organizacijos,
viešojo maitinimo įstaigos buvo pakviestos nors vienai valandai išjungti šviesas nuo 20 val.
30 min. Valanda be apšvietimo – Žemės valanda. Tikimasi, kad tai primins apie klimato kaitą,
gal net prisidės prie visuotinio atšilimo stabdymo. Lietuvoje prie šios akcijos prisidėjo bent 40
savivaldybių.
Nuo kovo 23-osios pajusti gęstančių šviesų nuotaiką kino salėse galėjo gerokai daugiau
žmonių nei iki prasidedant festivaliui „Vilniaus kino pavasaris“, kuris kvietė ne vien Vilniaus,
bet ir Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio žiūrovus. Festivalio edukacinis projektas „Kino
karavanas“ siūlo Lietuvos miestų savivaldybėms teikti paraiškas parodyti geriausius filmus
specialiuose viešuose seansuose ar miesto šventėse. Paraiškas galima užpildyti tinklalapyje
http://kinopavasaris.lt. Keturis mėnesius – nuo gegužės pabaigos iki rugsėjo pabaigos – 23
šalies miestų gyventojai bus kviečiami į nemokamus kino seansus. Juose bus galima ne tik
pamatyti filmus, bet ir dalyvauti diskusijose su festivalio komanda, kino kritikais ir apžvalgininkais. Iš viso planuojama surengti 50 nemokamų kino seansų.
Apžvelgė Valius Imbrasas
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„Palangos dienos“ tęsiasi
Balandžio 5 d. Seimo Vitražo galerijoje pristatyta naujosios Palangos
garbės pilietės Gražinos Oškinytės-Eimanavičienės ir Petro Barono paroda
„Palanga ir Šventoji heraldikoje, grafikoje, medaliuose“. Tai vienas iš ciklo
„Palangos dienos“ renginių, skirtų paminėti Palangos krašto prijungimą
prie Lietuvos 1921 m. kovo 30 d., taip pat miesto vardo gimtadieniu vadinamą balandžio 5-ąją – dieną, kai 1253 m. Palanga paminėta Kuršo
dalybų tarp Livonijos ordino ir Rygos vyskupo akte. Parodą atidarė Seimo
narys Antanas Vinkus, Palangos savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus. Palangiškius pagerbė ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis (nuotr.). Jam
kurorto meras įteikė simbolinę dovaną – duonos kepalą. Į parodos atidarymą atvyko gausus būrys Palangos ir Šventosios bendruomenės atstovų.
Koncertavo Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos auklėtiniai. Parodoje eksponuojami kūriniai yra susiję su Palangai ir Šventajai svarbiomis istorinėmis datomis, vietomis, asmenybėmis ir architektūros objektais.
Dailininkas P. Baronas Šventojoje gyvena jau 25 metus. Per tą laiką
tapo Šventosios krašto dvasinės kūrybos dalimi. Čia gimė ir nuolatos papildomas medalių ciklas „Šventoji“, įamžintas kunigų Thomo ir Adamo
Falkenau, fotografo Igno Stropaus atminimas, sukurti Kviklių giminės,
Šventosios herbai, evangelikų liuteronų bažnyčios šventoriuje pastatyta
skulptūra „Būtingės bažnyčios istorija“. „Daugiaplanis P. Barono gyvenimas asocijuojasi su dvipusiu medaliu. Nesvarbu, ar aversas, ar reversas
– jis skirtas Šventajai. Peršasi vizija, kad po daugelio šimtmečių netgi
dailininko miniatiūrinė Šventosios moneta kaip inkliuzas švies gintare, iš
po praeities klodų bus pakelta kaip Šventosios žemės atminimo ženklas“,
– sako Lietuvos dailininkų sąjungos Medalininkų sekcijos pirmininkas Antanas Olbutas.
Paroda Seimo I rūmų Vitražo galerijoje eksponuojama iki balandžio
28 d. Ją apžiūrėti galima penktadieniais atvirų durų valandų metu nuo
11 iki 15 val.
Įteiktos Miesto garbės pilietės regalijos
Balandžio 2 d. Kurhauze vykusioje palangiškių sueigoje žinomai menininkei Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei iškilmingai įteiktos Palangos
miesto garbės piliečio regalijos. Šiame renginyje taip pat dalis kurorto
gyventojų tradiciškai apdovanoti Palangos miesto vėliavomis – jos įteiktos 11 daugiabučių namų, dalyvavusių pirmajame daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo etape ir jau baigusių savo namų atnaujinimo
darbus, atstovams. Šventinį renginį savo pasirodymu praturtino folkloro
kolektyvas „Mėguva“, vadovaujamas Zitos Baniulaitytės.
Palangos miesto vėliavas atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų
atstovams įteikė miesto meras Š. Vaitkus. Apdovanoti Palangos miesto
vėliavomis būtent šių namų atstovus šiemet nuspręsta todėl, kad vienų
pirmųjų atnaujintų kurorto namų gyventojai tapo puikiu bendruomeniškumo pavyzdžiu. Jų namai ne tik pagerino palangiškių gyvenamąją
aplinką, bet ir pagražino bendrą kurorto vaizdą.
Antroji Palangiškių sueigos dalis buvo itin iškilminga – Palangos miesto garbės piliečio regalijos įteiktos palangiškiams ir šventojiškiams puikiai
pažįstamai menininkei Gražinai Oškinytei-Eimanavičienei. Įteikdamas
regalijas meras Š. Vaitkus pabrėžė, kad tai visos kurorto bendruomenės
padėka menininkei už jos ilgametę ir reikšmingą kultūrinę ir visuomeninę
veiklą Palangos miestui.
Su siūlymu suteikti Palangos miesto garbės pilietės vardą G. Oškinytei-Eimanavičienei į savivaldybės tarybą kreipėsi per 30 iniciatyvinės
grupės narių, tarp kurių – žinomi Palangos literatai, mokslininkai, architektai ir kitų sričių specialistai. „G. Oškinytė-Eimanavičienė tapo gyvuoju
dailininkų ir kūrėjų pavyzdžiu, pasišventimo menui ir kultūrai simboliu,
be kurios neįsivaizduojama profesionalioji Palangos dailė“, – nurodė iniciatyvinės grupės nariai.
G. Oškinytė-Eimanavičienė Palangoje gyvena nuo 1965 metų. Nuolat dalyvauja parodose, Palangos menininkų kūrybinės grupės „Mostas“
veikloje. Be kitų darbų, ji sukūrė skulptūrą „Interliudija“ (1985), kuri ilgą
laiką puošė Vasaros estrados kiemelį, o dabar eksponuojama Palangos
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skulptūrų parkelyje, stelą Birutės parko įkūrėjui E. F. Andrė atminti (2007).
Pagal G. Oškinytės-Eimanavičienės piešinius ant Birutės kalno atstatytas
stogastulpis 1863 metų sukilimui ir jo dalyviams atminti.
Dailininkė gilinosi ir į heraldikos specifiką – atkūrė Palangos herbą,
sukūrė logotipus daugeliui miesto įstaigų ir organizacijų. 2013 m. paskelbus Palangą Lietuvos kultūros sostine, G. Oškinytė-Eimanavičienė sukūrė
ženklą „Palanga – Lietuvos kultūros sostinė 2013“.
G. Oškinytė-Eimanavičienė iliustravo ne vieną knygą, Palangos Birutės parko šimtmečiui sukūrė pašto ženklą, kalendorių, suvenyrinį leidinį
„Birutės daina“, plakatus kitoms svarbioms progoms. Dailininkė taip pat
nupiešė Palangos miesto planą, skirtą interjerui (1977 m.), o 2015 m. sukūrė Kryžiaus kelio stočių ciklą Kūlupėnų bažnyčiai. Grafikei 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
Palangos miesto garbės piliečio regalijas planuota įteikti ir Lenkijos
mokslininkei, europinės reikšmės kultūros istorikei, Palangos miesto istorijos tyrinėtojai profesorei, habil. daktarei Małgorzatai Omilanowskai
– buvusi Lenkijos kultūros ministrė įvertinta už ypatingus nuopelnus
Palangos miestui ir Palangos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje savo
darbais ir veikla mokslo bei kultūros srityse. Deja, dėl ligos profesorė renginyje dalyvauti negalėjo, tad Palangos miesto garbės piliečio regalijos jai
bus įteiktos vėliau.
Palangiškių sueigą užbaigė nuotaikingas koncertas „Šventinis reviu“,
kurio metu publiką sužavėjo Liudas Mikalauskas (bosas), Ona Kolobovaitė (sopranas) ir Audronė Juozauskaitė (fortepijonas). Puikų koncertą parengę atlikėjai sulaukė itin šilto publikos palaikymo ir plojimų.
padabino margučiais
Palangoje jau juntamos artėjančių Velykų nuotaikos – miestiečių
ir svečių pamėgtą J. Basanavičiaus gatvę padabino Margučių alėja.
Devyni įspūdingo dydžio margučiai, kurių kiekvieno aukštis – 2 m, o
skersmuo – 1,4 m, šiemet skiriasi nuo ankstesniais metais puošusiųjų J. Basanavičiaus gatvę – vienspalviai margučiai padabinti senosios
Palangos vaizdais.
„Šiais metais velykiniam dekoravimui pasirinktos senosios Palangos
nuotraukos. Jose – prieš šimtą metų užfiksuotos akimirkos“, – sakė Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Monika Jarulytė.
J. Basanavičiaus gatvės pradžioje miesto gyventojus ir svečius tradiciškai pasitinka tautodailininko Alberto Bukausko sukurtas dviejų metrų
aukščio gintarinis margutis, kuriam papuošti prireikė 15 kg gintaro. Tęsiant praėjusių metų tradiciją vienas įspūdingo dydžio margutis papuošė
ir Šventąją – juo pasigrožėti galima aikštėje priešais buvusį kino teatrą
„Eldija“.

