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Balandžio 26 d. Vilniuje, „Litexpo“ parodų rūmuose, vyko XXIII Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA)
suvažiavimas, kuriame pabrėžtas savivaldybių siekis stiprinti jų savarankiškumą ir įgyti daugiau įrankių
pritraukiant investicijas.
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LSA prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas suvažiavime teigė, kad metų pradžioje susitikus su
ministrų kabineto nariais, buvo pabrėžta pagrindinė savivaldybių žinia – norint, kad Lietuva neišsivaikščiotų, būtina
stiprinti savivaldybių savarankiškumą, suteikti daugiau galių joms pačioms imtis aktyvesnių veiksmų skatinant regiono ekonominį augimą ir vietos bendruomenių verslumą, pritraukiant investicijas ir kuriant naujas darbo vietas.
R. Malinauskas išskyrė būtinybę grąžinti savivaldybėms krizės metais atimtą jų biudžetų pajamų augimo galimybę: jei finansinis prieaugis liktų savivaldybėms, jos būtų daug labiau motyvuotos skatinti ūkio plėtrą savo teritorijose ir siekti kuo daugiau užsidirbti pačios. Jis taip pat pažymėjo, kad savivaldybėms reikalingi didesni įgaliojimai
savarankiškai ir greitai priimti sprendimus, kurie būtini privatiems investuotojams. Pasak LSA prezidento, tokius
sprendimus savivaldybės galėtų daryti turėdamos teisę disponuoti valstybės žeme.
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LSA prezidentas taip pat pabrėžė pastaruoju metu opią pasitikėjimo savivalda problemą, nors savivaldybės
ne kartą įrodė, kad geba susitvarkyti su joms patikėtomis užduotimis. Pavyzdžiui, joms perėmus socialinių pašalpų
mokėjimą, sistema tapo daug veiksmingesnė – per kelerius metus pavyko išgryninti tikruosius pašalpų gavėjus,
suaktyvinti bendruomenių veiklą, išplėsti visuomenei naudingų darbų vykdymą.
„Vienas esminių būdų savivaldos ir centrinės valdžios abipusiam pasitikėjimui stiprinti yra įgyvendinti bandomuosius projektus, pabandyti, kaip viena ar kita naujovė veiks, pasimokyti iš galimų klaidų, įtvirtinti veiksmingas
priemones. Tokį būdą mes siūlome dažnai, tačiau ne visuomet būname išgirsti“, – teigė R. Malinauskas. Kaip be tinkamo pasiruošimo įgyvendintų naujovių ar reformų pavyzdžius jis pateikė prie savo tikslų nepriartėjančią dvinarę
komunalinių atliekų rūšiavimo sistemą ir vaikų globos namų pertvarką.
LSA prezidentas kalbėjo ir apie pastaruoju metu nerimą keliančią tendenciją silpninti vietos savivaldos institucijų savarankiškumą, pavyzdžiui, siekiant uždrausti vidaus sandorius. Pasak jo, be reikalo formuojama nuostata, kad
vidaus sandoriai yra neigiamas dalykas, iškreipiantis sąžiningą konkurenciją.
„Negalime pamiršti, kad savivaldybės, vykdydamos savarankiškąsias funkcijas, turi siekti ne ekonominės ar komercinės naudos, o užtikrinti bendruomenių socialinius, sveikatos, aplinkos apsaugos poreikius ir viešąjį interesą.
Šios paslaugos turi būti geros kokybės ir prieinamos netgi ten, kur jų teikimas nėra ekonomiškai naudingas ar net
yra nuostolingas. Todėl savivaldybių viešųjų paslaugų teikimas negali būti vertinamas vien per ūkinės veiklos efektyvumo kriterijų“, – pabrėžė R. Malinauskas. Pasak jo, savivaldybės taip pat neigiamai vertina ketinimus iš savivaldos
atimti „veto“ teisę poveikio aplinkai vertinimo procese.

Lietuvos savivaldybių asociacija gimtadienių proga nuoširdžiai sveikina

Akmenės rajono savivaldybės merą Vitalijų Mitrofanovą,
Kėdainių rajono savivaldybės merą Saulių Grinkevičių,
Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską,
Raseinių rajono savivaldybės2017
merą
Algirdą
Gricių.
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LSA prezidentas paragino kuo dažniau rinktis diskusijų kelią ir naikinti dirbtines barikadas tarp savivaldos ir valstybės.
Suvažiavime savivaldybių atstovai priėmė rezoliuciją
dėl investicinės aplinkos savivaldybėse gerinimo tobulinant valstybinės žemės valdymą.
Rezoliucijoje teigiama, kad šalies savivaldybės, siekdamos kuo efektyviau prisidėti prie šalies regionų ekonominio stiprinimo, neturi pakankamai įrankių investicijoms pritraukti į savo teritorijas. Šiuo metu valstybinės
žemės išnuomojimą arba pardavimą potencialiam investuotojui aukciono būdu apsunkina pertekliniai biurokratiniai formalumai, ir jis ilgai užtrunka.
„Vienas esminių šios problemos sprendimų – suteikti savivaldybėms teisę disponuoti valstybine žeme. Jau
daugelį metų siekdamos šios teisės savivaldybės turi
vienintelį tikslą – gerinti investicinę aplinką ir taip kurti
geresnes sąlygas Lietuvos gyventojams. XXIII LSA suvažiavimo delegatai supranta, kad teisės pilnai disponuoti
valstybės žeme klausimas gali būti išspręstas tik pabaigus žemės grąžinimą savininkams. Kol šie procesai nebaigti, savivaldybės siūlo supaprastinti patikėjimo teisės
valdyti valstybinę žemę perdavimą savivaldybėms“, – sakoma rezoliucijoje.
Ją priėmę suvažiavimo delegatai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę, prašydami kuo skubiau priimti atitinkamus teisės aktus,
kurie padėtų greičiau pabaigti žemės grąžinimą savininkams
ir spręsti klausimą dėl valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms valdyti patikėjimo teise supaprastinimo.
Suvažiavimo dalyviai išklausė ir LSA viceprezidentų – Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko, Pagėgių
mero Virginijaus Komskio, Panevėžio rajono mero Povilo
Žagunio ir Elektrėnų merą Kęstutį Vaitukaitį pakeitusio
Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio pranešimus apie
asociacijos veiklą energetikos, socialinių reikalų, žemės
ūkio, kultūros ir švietimo srityse.
Suvažiavime paskelbtas LSA revizijos komisijos pranešimas, patvirtintos LSA 2016 metų finansinės, balanso, veiklos rezultatų ataskaitos ir 2017 metų finansinė sąmata.
LSA narių atstovų suvažiavime dalyvavo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Povilas Urbšys ir komiteto nariai, ministro pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius, ūkio viceministrė Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė, vidaus reikalų viceministrai Giedrius
Surplys ir Darius Urbonas, socialinės apsaugos ir darbo
viceministras Eitvydas Bingelis, Vyriausybės atstovai apskrityse, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos ir kitų įstaigų atstovai. LSA vienija visas
60 Lietuvos savivaldybių ir atstovauja bendriesiems jų
interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose.

Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Juozas Vaičiulis (kairėje)
LSA prezidentui R. Malinauskui įteikė padėką už vietos savivaldos institucijų
stiprinimą, Europos vietos savivaldos chartijos ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos principų įgyvendinimą, kontrolės ir audito tarnybos
nepriklausomumo užtikrinimą tikslinei ir tvariai valstybės viešųjų finansų
panaudojimo politikai savivaldoje. Padėkos taip pat įteiktos Vilniaus rajono
merei Marijai Rekst, Panevėžio ir Kauno rajonų merams Povilui Žaguniui ir
Valerijui Makūnui, Klaipėdos miesto merui Vytautui Grubliauskui ir Elektrėnų
savivaldybės merui Kęstučiui Vaitukaičiui

Suvažiavimo delegatai vieningai
parėmė LSA nutarimus
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Mandatų komisijos pirmininkas Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas (kairėje),
nariai Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas ir Šiaulių miesto tarybos narys Justinas
Sartauskas nustatė, kad LSA suvažiavime dalyvavo 142 delegatai, atstovaujantys 59
Lietuvos savivaldybėms (suvažiavime nedalyvavo Jonavos rajono delegatai). Tarp
delegatų – 34 moterys ir 13 nepriklausomų, nepartinių arba save išsikėlusių narių. Visi jie
atstovavo devynioms partijoms ir nepartiniam blokui


Lietuva nuo A iki Z

Rajonas, kuriame seniausia vieta ir
didžiausias akmuo
Skuodo kraštas yra siejamas su senąja kuršių žeme. Jau tūkstantmečius pradėjęs skaičiuoti pats seniausias ir didingiausias šalyje Apuolės piliakalnis kalba apie Skuodo rajono
išskirtinumą. Apuolė – anksčiausiai rašytiniuose šaltiniuose – 853 m. – paminėta vieta
dabartinės Lietuvos teritorijoje. Istorikai teigia, kad kuršiai, įsikūrę Apuolės piliakalnio
papėdėje, buvo turtinga ir galinga gentis, besiverčianti žemdirbyste, gyvulininkyste. XIII
amžiuje, kai Livonijos ordinas klasta užėmė dalį kuršių žemių, kuršiai traukėsi į Žemaitiją,
dalis jų susiliejo su vietos gyventojais. Žvelgiant į kuršių genties istoriją, nelieka abejonių,
kodėl Skuodo rajonas garsėjo pažangiu žemės ūkiu. Apie 70 proc. rajono teritorijos –
žemdirbystės plotai. Savivaldybėje yra aštuonios seniūnijos. Rajono privalumas – švarus
oras, nes čia nėra pramonės. O ir kaimynai draugiški gamtai. Šiaurinę pusę juosia Latvijos
miškai, pietinėje prasideda Žemaitijos nacionalinis parkas. Rajone daug unikalių objektų,
kuriuos būtina pamatyti. Juk kaip tik Skuodo rajone yra didžiausias Lietuvos akmuo, vadinamas Barstyčių akmeniu, daktaro Vaclovo Intos įsteigtas Mosėdžio unikalių akmenų
muziejus, Šauklių riedulynas, Simono Daukanto gimtinė ir ją primenanti klėtelė Kalvių
kaime, Truikinų šaltinėlis, kur burbuliuoja kelių spalvų versmės, o vanduo, kaip manoma,
turi gydomųjų galių, netoli Aleksandrijos įkurtas Žemdirbio muziejus.
Skaudi rajono problema – sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius. 2001 m. surašymo
duomenimis, čia gyveno daugiau kaip 25,5 tūkst. gyventojų, dabar – 17 tūkst. Rajonas,
nuo kurio bene labiausiai yra nutolęs Vilnius ir kiti didieji miestai, kenčia nuo emigracijos.
Pagrindinė jos priežastis – darbo vietų stygius. „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, – sako Skuodo rajono meras Petras Pušinskas. – O
kaip yra dabar? Yra sukurtos laisvosios 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 laisvoji 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.“

Rajono vadovų darbo principai

Rajono meras Petras Pušinskas
Siekiant gerinti Skuodo rajono žmonių gyvenimą, būtina išklausyti kiekvieną žmogų ir
įsiklausyti į kiekvieno poreikius. Mano darbo
pagrindas – rajono bendruomenės nuomonė.
Aš vykdau gyventojų valią ir dirbu taip, kad
mano darbuose būtų tęstinumo perspektyva.
Svarbu strategiškai teisingai atlikti veiksmus,
kurie vienas kitą vis papildytų ir atneštų reikšmingų pokyčių rajonui.



Mero pavaduotoja Daiva Budrienė
Kasdien su jauna jėga, su naujomis idėjomis stengiuosi dirbti rajono gyventojų labui.
Jėgas atiduodu tam, kad sukurčiau jiems saugią, patogią, sveiką ir kokybišką gyvenamąją
aplinką. Dirbdama kartu su komandos nariais,
siekiu, kad žmonių veiduose susirūpinimą
kuo dažniau keistų šypsena. Visose situacijose
stengiuosi rasti teisingą kryptį.

Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių, Kazys Viršilas
Vieni svarbiausių mano veiklos prioritetų
– žmogus ir sąžiningumas, todėl dažnai vadovaujuosi tokia taisykle: padėk, kiek gali, bet
nebijok pasakyti, jei to padaryti nėra įmanoma. Reikia sakyti viską taip kaip yra, už savo
žodžius, veiksmus ir priimtus sprendimus esu
atsakingas rajono gyventojams. Jei pažadėta,
vadinasi, turi būti įvykdyta.
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Tinkamos sąlygos smulkiajam verslui
Rajono savivaldybė, mažindama nedarbą, skatina smulkiojo verslo plėtrą. Šiuo metu įgyvendinant projektą „Skuodo miesto žydų kvartalo sutvarkymas: dangų įrengimas ir apšvietimo
sistemų modernizavimas“ siekiama, kad smulkieji verslininkai, sukūrus patogų privažiavimą ir
prieigas, galimybę saugiai ir patogiai pasistatyti automobilį, galės tikėtis didesnių klientų srautų.
Smulkųjį verslą skatina ir sutvarkyta Skuodo miesto turgaus aikštė. Šioje teritorijoje modernizuotas apšvietimas, įrengti prekybos paviljonai, atnaujinta ir sutvarkyta aikštės danga, nutiesti
lietaus nuotekų tinklai, įrengti drenažo tinklai. Skuodo rajono savivaldybės mero Petro Pušinsko
siūlymu pradedantiems verslą Skuodo rajone bus taikomos turto mokesčio lengvatos.
Socialinė aplinka ir sveikatos apsauga
Rajone dideli iššūkiai yra susiję su socialinių paslaugų poreikiu, todėl pastaruoju metu ieškoma galimybių teikti krizių centro, laikinosios nakvynės ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo
namuose paslaugas, steigti vaikų dienos centrus atokesnėse rajono gyvenvietėse. Socialinių
paslaugų poreikį didina mažėjantis darbingo amžiaus žmonių ir proporcingai didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius. Kalbant apie socialinių paslaugų plėtrą, daug dėmesio skiriama prevenciniams veiksmams dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Bendradarbiaujama su seniūnijų
seniūnais, mokyklų socialiniais pedagogais, policijos pareigūnais, medikais. Esant šeimoje krizinei situacijai, su šeima dirba Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro intensyvios krizių įveikimo
pagalbos specialistai, psichologas.
2015–2016 m. Skuodo rajono savivaldybė vykdė Būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliesiems
programą. Rezultatas – keturi būstai pritaikyti neįgaliesiems.
Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama sveikatos paslaugoms modernizuoti ir inovacijoms
diegti: kuriamos sąlygos elektroninėje erdvėje teikti sveikatos apsaugai reikalingas paslaugas.
Pacientai jau turi galimybę dėl vizito pas gydytoją užsiregistruoti elektroninėje erdvėje iš anksto,
dar net neatvykus į sveikatos priežiūros įstaigą, taip pat pacientams visi receptiniai vaistai išrašomi elektroniniu būdu. Ateityje planuojama sudaryti sąlygas pacientams savo medicininės sveikatos istorijos duomenis gauti tiesiogiai per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinę sistemą.
VšĮ Skuodo pirminiame sveikatos priežiūros centre praėjusiais metais pradėjo dirbti du jauni
šeimos gydytojai. Dirbama ta linkme, kad būtų užtikrinamas pirminės sveikatos priežiūros prieinamumas, slauga ir palaikomasis gydymas.
Jaunos šeimos ir švietimas
Norint, kad Skuodo rajone liktų ir apsigyventų kuo daugiau jaunų šeimų, tobulinamos švietimo sistemos paslaugos. Papildomai įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė Barstyčių pagrindinėje
mokykloje. Dar viena ikimokyklinio ugdymo grupė pradėjo veikti Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje. Rajono meras P. Pušinskas inicijavo diskusiją dėl ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų
darbo vasaros laikotarpiu. Ši idėja svarstoma.
Kalbant apie jaunų šeimų poreikius siekiama, kad švietimo įstaigų teikiamos paslaugos ir
vaikų ugdymo aplinka atitiktų vietos bendruomenės lūkesčius. 2015 m. rekonstruotos Skuodo
rajono Mosėdžio gimnazijos, Ylakių gimnazijos, Šačių pagrindinės mokyklos katilinės. Švietimo
įstaigose biokuru (medienos granulėmis) kūrenami katilai ne tik kokybiškiau įšildo patalpas, bet
yra ir veiksminga priemonė sutaupyti šildymui skirtų lėšų. Tokiu būdu sudaroma palanki aplinka
vaikams mokytis, sutaupytas lėšas galima skirti kitoms vaikų ugdymo reikmėms.
Skaudi problema – mokinių mažėjimas, ypač pagrindinėse mokyklose. Numatoma, kad nesikeičiant situacijai rajono pagrindines mokyklas teks uždaryti vardan to, kad vaikams būtų teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos likusiose mokyklose.
Skuodo rajone yra didžiausias Lietuvos akmuo,
vadinamas Barstyčių akmeniu

Prie savivaldybės stovi paminklas Skuodo
savivaldos įkūrėjui Jonui Chodkevičiui

Aplinkos gerinimas
Organizuojant kelių infrastruktūros gerinimo darbus siekiama, kad kasmet kiekvienoje
seniūnijos teritorijoje būtų sutvarkyti bent keli
neasfaltuoti ar problemų keliantys kelio ruožai.
Vienas pačių svarbiausių pastarųjų metų kelių
infrastruktūros gerinimo darbų – rekonstruojamas Skuodo seniūnijos kelias Kulai II–Kubiliškė–Puodkaliai. Ateityje bus siekiama, kad
Skuodo rajone neliktų neasfaltuotų kelių.
Skuodo rajone iš viso atnaujinta 14 daugiabučių gyvenamųjų namų. Siekiant užtikrinti
saugesnę aplinką rajono gyventojams, įsteigta
ketvirta Lenkimų ugniagesių komanda.
Kasdien organizuojant Skuodo rajono savivaldybės darbą, pastebėta viena didžiausių
problemų – priimti teisės aktai, labiau reglamentuojantys ir sprendžiantys didžiuosiuose
miestuose vyraujančias problemas. Įstatymų
ir net Lietuvos ministerijų projektų planai nėra
derinami tarpusavyje. Ne kartą teko spręsti tokias problemas, kai vos užbaigus asfaltavimo
darbus gaunamas finansavimas vandentiekiui
tiesti. Tada būtina priimti sprendimus, ar ardyti visai neseniai nutiestą asfaltą, ar atsisakyti
vandentiekio rengimo darbų. Vienas ar kitas
sprendimas teigiamų rezultatų neduoda.
Sportas ir laisvalaikis
Pastaruoju metu ypač džiugina rajono
sportininkų pasiekimai. Šie rezultatai įrodo,
kad Skuodo rajone sudarytos tinkamos sąlygos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai
sportinėje veikloje. Nuolat organizuojama
nemažai sporto renginių ir ypač koncentruojamasi į talentingų sportininkų paiešką, jų sportinį paruošimą. Skuodo rajono sportininkų
indėlis garsinant rajoną yra labai svarbus: respublikinėse ir rajoninėse varžybose, įvairiuose
Nukelta į 6 p.
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konkursuose iškovota nemažai prizinių vietų, laimėta aukso, sidabro,
bronzos medalių.
Atliekamais darbais siekiama parodyti jauniems žmonėms, kad jie
yra labai svarbi rajono dalis. Siekiant ugdyti jaunų žmonių emocinį prisirišimą prie savo gimtojo krašto, plėtojamos papildomos užimtumo
galimybės. 2015–2016 m. įsteigtas Skuodo atviras jaunimo centras. Šio
centro patalpos pritaikytos jaunimo užimtumo veikloms. Skuodo rajono jaunimui sudarytos tinkamos sąlygos atrasti ir išbandyti save įvairiose veiklose, tokiose kaip fotografija, muzika (grojimas gitara ir pan.),
stalo žaidimai, kompiuteriniai žaidimai.
Kultūra ir tarptautiniai ryšiai
Stiprinamas kultūros įstaigų bendradarbiavimas, jų materialinė
bazė, remiamos nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių veiklos.
Lenkimuose įsteigtas daugiafunkcis centras. Ateityje planuojama kiekviename rajono kaime įkurti daugiafunkcius centrus, kuriuose būtų
teikiamos tos paslaugos, kurios tam tikruose kaimuose turi didžiausią
poreikį.
Skuodo rajono savivaldybės vadovai intensyviai plėtoja tarptautinius ryšius. Šiuo metu bendradarbiaujama su aštuoniomis Latvijos,

Lenkijos, Ukrainos atitinkamų miestų institucijomis. Neseniai pradėtos
gvildenti bendradarbiavimo su Japonija galimybės.
Vizija ir ateities planai
Savivaldybės vadovų atlikti darbai, įgyvendinti planai ir jų rezultatai,
suteikę Skuodo rajonui reikšmingų pokyčių, yra įkvėpimo šaltinis naujiems sumanymams, naujiems planams, kurių ateičiai tikrai netrūksta.
Ateinančiais metais nemažai dėmesio planuojama skirti rajono
aplinkai gerinti, įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus, rekonstruojant gatves, įrengiant vaizdo kameras gatvėse, investuojant į Skuodo miesto
parko sutvarkymą, įrengiant poilsio aikšteles, vaikų žaidimų aikšteles.
Būtina paminėti, kad ateinančiais metais bus intensyviai tobulinama
neformaliojo švietimo infrastruktūra: bus organizuojami techninės kūrybos, muzikos, dailės, sporto būreliai; atnaujinama infrastruktūra, skatinanti kūrybiškumą, sveiką gyvenseną ir ugdanti saugų elgesį kelyje.
Akivaizdu, ateitis žada daug naujovių ir pokyčių. Todėl rajono vadovai dirbs taip, kad perspektyvoje bus galima tikėtis gyventojų skaičiaus
didėjimo ir smulkiojo verslo plėtros. Kad Skuodo rajonas darytų pažangą, sprendimai bus priimamai racionaliai ir bus imtasi visų įmanomų
veiksmų, galinčių visapusiškai gerinti Skuodo rajono padėtį.

Ministro vizitas Telšiuose:

Jurgita Armalienė

dėmesys vaikų apsaugai, darbuotojų užimtumui, neįgaliųjų integracijai

Telšiuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio vadovaujama delegacija. Vizitą inicijavo Telšių rajono meras Petras Kuizinas ir Seimo narys
Valentinas Bukauskas (nuotr.). Susitikime su rajono tarybos Sveikatos ir socialinių
reikalų komiteto nariais, administracijos vadovais, socialinių įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų atstovais, gyventojais diskutuota užimtumo didinimo, socialinių darbuotojų, neįgaliųjų integracijos, vaiko teisių apsaugos ir kitais klausimais. Po susitikimo savivaldybėje lankytasi Dūseikių socialinės globos namuose.
Ministras domėjosi, kokių veiksmų jau imtasi, kad nuo smurto būtų apsaugota
kuo daugiau vaikų. Informuota, kad šia tema intensyviai dirbama: skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, dedamos pastangos, kad savivaldybėje atsirastų koordinatoriai, kontroliuojantys visų įstaigų veiklą. Svarstyta, kokia būtų budinčio darbuotojo darbo apskaita, budėjimų apmokėjimas. Pabrėžta, kad policijos pareigūnai
neturi galimybių automobiliuose vežti vaikus, nes neturi automobilinių kėdučių.
Po pastarųjų skaudžių įvykių Lietuvoje ypač sustiprėjo vaiko teisių tarnybos specialistų ir socialinių darbuotojų dėmesys vaikų neprižiūrinčioms šeimoms, kuriose
auga nepilnamečiai. Pareikštas susirūpinimas, kad nėra kur apgyvendinti vaikų iš
šeimų, kuriose yra aukštas rizikos laipsnis dėl netinkamos priežiūros, smurto. Vaikų
globos namai pilni, budinčios šeimos taip pat.
Pasak viceministrės Vilmos Šilalienės, pradėjus įgyvendinti su vaikų paėmimu
iš rizikos šeimų susijusią pertvarką, daugelis savivaldybių nesitikėjo, kad susiklostys
tokia padėtis. Pasak viceministrės, dauguma pertvarkai dar nebuvo pasiruošusios ir
neįvertino situacijos rimtumo.


Pasidžiaugta, kad Telšių rajono savivaldybė viena
pirmųjų ėmėsi iniciatyvos finansuoti globėjų darbą globojant keturis ir daugiau vaikų, tačiau norima, kad būtų
apmokama globojant ir mažiau vaikų.
Ministerijos atstovai informavo, kad siekiama atsakomybę už vaiko teisių apsaugą perduoti seniūnijoms,
seniūnaičiams, nevyriausybinėms organizacijoms. Kaip
žinoma, siekiama, kad iki 2020 metų neliktų vaikų, gyvenančių globos namuose. Vyresni vaikai apsigyvena
mažuose bendruomeniniuose būstuose, butuose – artimoje šeimai aplinkoje, o mažiesiems bus ieškoma įtėvių arba globėjų.
„Gera patirtimi ir praktika labai svarbu dalytis. Pertvarkant vaikų globos namus ir suteikiant galimybes
vaikams gyventi butuose, savivaldybių vadovai pastebi,
kad mažėja smurto atvejų, daugėja personalo darbuotojų, tiesiogiai bendraujančių su vaikais, taip pat smarkiai mažėja išlaidos“, – sakė L. Kukuraitis.
Pasak ministro, labai svarbu suderinti aktyvios darbo rinkos ir investuotojų poreikius, taip pat suteikti
savivaldai atsakomybę savarankiškai vykdyti aktyvios
darbo rinkos priemones.
Taip pat diskutuota, kokių bendruomeninių paslaugų trūksta Telšių rajono savivaldybei. Aptartos tarpusavyje persipinančios Vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialistų ir socialinių darbuotojų funkcijos.
Ministras L. Kukuraitis pabrėžė, kad nuo 2018 metų
įsigalios Socialinių paslaugų įstatymo nuostatos, kurios
leis suvienodinti socialinių globotojų veiklą visose savivaldybėse. Taip pat pažadėjo daugiau dėmesio skirti
socialinių darbuotojų apsaugai nuo smurto, nes socialinį darbą dirbantys asmenys nėra karjeros tarnautojai
ir įstatymas jų neapsaugo nuo lankomų klientų smurto
protrūkių.
Pasibaigus diskusijai rajono meras P. Kuizinas ministrui įteikė parengtą raštą – visų aktualių ir rajone spręstinų socialinės srities problemų sąrašą.
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Klaipėda – mero akimis
Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas gyventojams ir savivaldybės tarybai pristatė 2016 metų veiklos ataskaitą.
Pasak V. Grubliausko (dešinėje.), 2016 m. mieste pradėtos naujų svarbių socialinių infrastruktūros objektų statybos – naujo miesto baseino (50
metrų) su sveikatingumo centru ir realiai pirmojo naujo per visą Lietuvos
nepriklausomybės laikotarpį Klaipėdoje lopšelio-darželio.
Intensyviai ruoštasi futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijai,
Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statyboms, daugelio kitų
miesto gatvių rekonstrukcijai ar naujų tiesimui.
Tęsti Klaipėdos piliavietės ir jos prieigų komplekso atgaivinimo darbai. Baigta Klaipėdos universitetinės ligoninės akušerijos-ginekologijos
korpuso rekonstrukcija. Atnaujinta dalis miesto švietimo įstaigų. Neatpažįstamai keitėsi miesto viešosios erdvės. Vėl sučiurleno kone kelis dešimtmečius neveikę miesto fontanai.
2016 m. toliau augo miesto ekonomika, steigėsi naujos oficialios užsienio valstybių atstovybės, mažėjo nedarbas, didėjo gyventojų pajamos,
mažėjo nusikalstamumas, mieste įgyvendinti unikalūs Lietuvoje projektai
ir kt. Tačiau, nepaisant visų miesto stiprybių, augančių ekonominių galių ir svarbos regioniniu bei šalies lygmeniu, Klaipėdai vis dar nepavyko
suvaldyti didžiausios savo problemos – gyventojų skaičiaus mažėjimo.
Tad miestui šiandien jau privalu rasti naują, savą ir veiksmingą būdą, kaip
įveikti šį iššūkį.
Klaipėda – didžiulio dar neišnaudoto potencialo ir galimybių miestas.
Tą suprasdama miesto bendruomenė pradėjo rengti Klaipėdai naujus
proveržio planus.
Uostamiesčio savivaldos, uosto, verslo ir mokslo atstovai surėmė
pečius, kad kartu parengtų naują Klaipėdos miesto ekonominės plėtros
strategiją, padėsiančią pritraukti į miestą daugiau investicijų, skatinti jau
esamo verslo plėtrą, inovacijų diegimą ir pasiekti gyventojų skaičiaus
augimą. Neatsiejama ekonominės plėtros strategijos dalimi taps ir bendruomenės jau parengta nauja Kultūros strategija, nes kaip tik kultūra

Rima Beinoravičienė

ir menas yra pajėgūs miestui įkvėpti naujos gyvybės. Ir nors Klaipėdai
nepavyko tapti 2022 metų Europos kultūros sostine, trijų pajūrio miestų bendruomenės parengtą programą „Susitikimų vieta“ taip pat privalu
įgyvendinti, gal tik kiek mažesne apimtimi. Prarasti jau atliktą didžiulį įdirbį būtų nedovanotina klaida.
Sėkmingas miestas – tai ir sveikas, sportuojantis miestas. Kaip tik
todėl miesto sporto bendruomenė užsibrėžė tikslą tapti 2018 metų Europos sporto miestu. Kad šio titulo Lietuvos uostamiestis yra vertas – daugiau nei akivaizdu.
Savo planą Klaipėdos miestui pasiūlė ir uostas. Tiesa, uosto ambicijos
vykdyti drastišką plėtrą šiandien sulaukia didžiausių diskusijų miesto bendruomenėje ir nevienareikšmių vertinimų skirtingose institucijose.

Darnaus judumo planas Panevėžyje
G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko antrasis Panevėžio
miesto darnaus judumo plano (DJP) komiteto narių susitikimas-seminaras. Susitikimo, kuriame dalyvauti buvo pakviesta ir miesto bendruomenė, tikslas buvo aptarti Panevėžio viešojo transporto problemas, įvardyti,
kurios iš jų yra svarbiausios ir pirmiausia spręstinos, diskutuoti apie viešojo transporto viziją ir plėtros tikslus.

Šiuo metu mieste yra 16 viešojo transporto maršrutų – 180 km tinklas
su 228 stotelėmis. Keleivius veža 68 miesto ir 35 priemiesčio bei tolimojo
susisiekimo autobusai. Tačiau viešojo transporto populiarumas kasmet
vis mažėja. Gyventojų apklausa parodė, kad tik 16 proc. kelionių yra šiuo
transportu.
Svarbiausios priežastys – autobusai lėti, per retai važiuoja, neaiškiai
pateikiama informacija, ne itin patrauklus įvaizdis. DJP tikslas – pasiūlyti,
kaip spręsti šias problemas, populiarinti, optimizuoti ir atnaujinti viešąjį
transportą.
Susitikimo dalyviai nutarė, kad miesto viešąjį transportą ateityje norėtų matyti kaip modernų, patrauklų, greitą ir patogų, patikimą ir lengvai
prieinamą visiems gyventojams. Tokio transporto privalumus galėjo
patirti išbandydami elektrinį autobusą (nuotr.). Ekologiškas, tyliai ir lengvai gatvėmis riedantis elektra varomas autobusas nuvežė iki Panevėžio
autobusų parko, kur direktorius Rimantas Petukauskas pristatė naujo autobusų parko viziją, diegiamas pažangias technologijas, supažindino su
elektrinių autobusų pranašumais.
Elektriniai autobusai – tik viena priemonių skatinti viešojo transporto naudojimą mieste. Pasak susitikimo dalyvių, viešojo transporto greitį
padidintų atskiros autobusų juostos, greitųjų autobusų tinklas. Viešasis
transportas taptų patogesnis įdiegus lankstesnę bilietų sistemą, elektroninius bilietus, tinkamai ir aiškiai pateikiant maršrutų informaciją, atnaujinant stoteles ir pritaikant neįgaliesiems. Viešąjį transportą populiarinti
padėtų šiuolaikiškas, išskirtinis įvaizdis, jaunimo įtraukimas, moksleivių
edukacijos.
DJP bus parengtas iki 2018 m. pradžios.
Komunikacijos skyriaus ir MB „PUPA – strateginė urbanistika“ inf.
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Regionas pasirašė STEAM centro steigimo sutartį
Edita Venckuvienė

Joniškio rajono meras Gediminas Čepulis kartu su kitais Šiaulių apskrities merais ir verslo
atstovais Šiaulių universitete pasirašė bendradarbiavimo sutartį kuriant ir įveiklinant gamtos
mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos
centrą (STEAM) (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics)
Šiaulių apskrities teritorijoje.
Sutartį pasirašė Šiaulių universiteto, Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Akmenės, Kelmės, Joniškio ir Pakruojo rajonų savivaldybių, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, UAB „Bodesa“,
UAB „Baltik vairas“, UAB „Salda“ vadovai (nuotr.). Sutarties šalys susitarė būti partneriais kuriant ir
įveiklinant STEAM centrą Šiaulių apskrities teritorijoje.
Šiaulių universitetas su Švietimo ir mokslo ministerija yra pasirašęs susitarimą dėl dalyvavimo kuriant ir koordinuojant STEAM centrą. Lietuvos mastu tokio tipo centrų turėtų atsirasti net
dešimt. Čia moksleiviai kartu su specialistais galėtų laboratorijose tyrinėti įvairius gamtos ir kitų
mokslų reiškinius.
Pasak Šiaulių universiteto rektoriaus prof. Donato Jurgaičio, šis centras sudarys galimybes
moksleiviams susipažinti su mokslo įdomybėmis, vaikas galės viską išbandyti pats, o ne tik mokytis teorijos iš knygų. Pagal sutarties sąlygas Šiaulių universitetas įsipareigoja gavęs Švietimo
ir mokslo ministerijos paramą įkurti Šiaulių regiono STEAM centrą, kurį sudarys keturios labora-

torijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos,
robotikos ir informacinių technologijų, sveikatos
technologijų ir gyvenimo kokybės. Centro veiklai
žadama skirti patalpas Šiauliuose.
Joniškio rajono savivaldybė įsipareigojo finansuoti iš mokinio krepšelio lėšų šio centro paslaugas proporcingai pagal centrą finansiniais metais
(pagal su centru suderintą grafiką) pamokų metu
lankysiančių Joniškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičių ir užsiėmimų trukmę. Pasižadėta finansuoti formaliajam ugdymui iš mokinio
krepšelio lėšų centro veiklai skirtas priemones ir
medžiagas proporcingai pagal centrą finansiniais
metais (pagal su centru suderintą grafiką) lankysiančių Joniškio rajono savivaldybės mokyklų
mokinių skaičių ir užsiėmimų trukmę. Lėšos skiriamos ir naudojamos pagal atskiras Joniškio rajono
savivaldybės administracijos ir Šiaulių universiteto
sutartis. Savivaldybė taip pat įsipareigojo užtikrinti
savo teritorijoje gyvenančių mokinių pavėžėjimą į
centrą ir iš centro namo. Verslo pasaulio atstovai
sutartyje įsipareigojo pagal galimybes finansiškai
remti centro veiklą ir dalyvauti jo veikloje, bendradarbiauti vykdant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo veiklą,
taip pat organizuojant mokinių vizitus ir veiklas
regiono verslo įmonėse.

Briuselyje pristatyta šalies patirtis klimato kaitos srityje
Savivaldybių vaidmuo organizuojant šilumos tiekimą ir taupus
energijos naudojimas – pristatymus šiomis temomis Europos regionų komiteto (RK) Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos
(angl. ENVE) posėdyje ir konferencijoje parengė Lietuvos delegacijos RK nariai Andrius Kupčinskas ir Daiva Matonienė (kairėje).
Briuselyje balandžio 24–25 dienomis vykusiame Europos
regionų komiteto (RK) Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisijos (angl. ENVE) posėdyje pagrindinis dėmesys buvo skirtas
Europos Komisijos (EK) parengtam dokumentų rinkiniui „Švari
energija visiems“. Pristatydama nuomonę apie šį energetikos
paketą, Šiaulių miesto tarybos narė Daiva Matonienė pabrėžė,
kad integruota energijos rinka yra geriausias būdas prieinamoms
energijos kainoms, energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir sudaryti sąlygas ekonomiškai efektyviai integruoti didesnius iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos energijos kiekius.
EK siūlo sukurti elektros rinkos modelį, kuris skatins atsinaujinančios energijos išteklių diegimą, didins paklausos valdymą,
atvers integruotas energetikos rinkas regioniniu lygiu ir suteiks
daugiau galių vartotojams. Pasak pranešėjos, atsinaujinanti
energija gali būti konkurencinga, tačiau jos išteklių plėtrai ir integracijai rinkoje reikalingos didelės lėšos. Todėl labai svarbu
aiškiai žinoti galimybes po 2020 metų pasinaudoti ES finansiniais
instrumentais, taip pat skatinti valstybes taikyti pažangias finansinės inžinerijos priemones ir investicijų pritraukimą iš privataus
sektoriaus.
Lietuvos delegacijos narė taip pat paragino Komisiją vykdant
tolesnius veiksmus šioje srityje vietos ir regionų valdžios institucijas laikyti lygiavertėmis centrinės valdžios partnerėmis.
ENVE konferencijoje „Klimato kaitos valdymas ir finansavimas: vietos valdžių indėlis“ Lietuvos delegacijos RK narys Andrius
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Kupčinskas pasidalijo Kauno miesto savivaldybės patirtimi organizuojant šilumos
tiekimą. Kauno miesto tarybos narys pristatė priemones ir veiksmus, kuriuos taiko
savivaldybė ir šilumos tiekėjas siekiant įgyvendinti klimato kaitos tikslus ir užtikrinti energetinę nepriklausomybę.
Apie Lietuvos patirtį įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo priemones ir pastatų atnaujinimo finansavimo modelius konferencijoje kalbėjo ir D. Matonienė.
2016 m. birželį D. Matonienė ir A. Kupčinskas tapo RK įsteigtos klimato ambasadorių grupės nariais, viešinančiais Merų pakto ekonominę ir ekologinę naudą.
2008-aisiais pradėtoje Merų pakto iniciatyvoje dalyvaujantys miestai ir regionai
savanoriškai įsipareigoja pasiekti ir viršyti dabartinius ES klimato ir energetikos
tikslus.
ENVE posėdyje taip pat dalyvavo Švenčionių rajono tarybos narys Vytautas
Vigelis, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir Kazlų Rūdos savivaldybės
meras Vytautas Kanevičius.
Parengė LSA patarėja viešiesiems ryšiams Indrė Vilūnienė
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Stiprus verslas
savivaldybės biudžeto nepadidina

Genovaitė Paulikaitė

padedantys kurti Vilniuje priimami sprendimai“, – lūkesčiais dalijasi administracijos direktorius.
Pasak jo, įvertinus stipraus verslo rodiklį, savivaldybė neteko tikslinės teritorijos statuso,
dėl to negauta apie 3 mln. eurų ES tikslinės paramos savivaldybės centrui tvarkyti. V. Kazlo
nuomone, tai nėra pats teisingiausias sprendimas, nes savivaldybės biudžetas nėra proporcingas verslo augimui. Vyriausybė nusprendė, kad stiprų verslą turinti Kazlų Rūda neatitinka
tikslinės teritorijos statuso. „Dabartinė Vyriausybė mums aiškina, kad tokį sprendimą priėmė
ankstesnieji šalies vadovai ir dabar jau nieko nebegalima pakeisti“, – diskusijas su šalies valdžia
trumpai apibūdina V. Kazlas.

„Net sunku įsivaizduoti, kaip dabar gyvuotų
Kazlų Rūda, jei nebūtume įkūrę savivaldybės.
Iki 2000 metų buvome tiesiog seniūnija, kuriai
tekdavo tik trupiniai nuo didesniojo brolio stalo. Tokia posūnio dalia mums buvo skirta, kai
priklausėme Marijampolės rajono savivaldybei,
– sako Kazlų Rūdos savivaldybės pirmasis meras,
dabartinis savivaldybės administracijos direktorius Valdas Kazlas.
Stiprus verslas:
pliusai ir minusai savivaldybei
Važiuojant per Kazlų Rūdą negali nepastebėti
verdančio medienos apdirbimo verslo. Šalia geležinkelio nemažoje teritorijoje išsidėstę šiuolaikiniai
gamybiniai pastatai, dalis teritorijos užkrauta rąstais.
Visi požymiai rodo, kad čia verda darbas.„Nuo to, kad
Kazlų Rūdoje įsikūrusi IKEA, kol kas didelių privalumų
nejuntame. Įmonėje dirba žmonės iš Marijampolės,
Vilkaviškio, Prienų, kitų vietovių. Savivaldybės biudžetas nepasipildo, kaip nepasipildo ir iš kitų savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių. Žinoma, mes
jomis džiaugiamės, nes, kaip teigia liaudies išmintis,
geriau gyventi šalia turtingo. Tad visada sulaukiame
verslininkų paramos, rengdami miesto šventes, kitus
renginius. Tačiau nuo to, kad savivaldybėje vystosi
verslas, savivaldybės biudžetas nepapilnėja, nes to
neleidžia šiuo metu galiojantis Biudžeto formavimo
įstatymas“, – sako savivaldybės administracijos direktorius V. Kazlas.
Apie verslo plėtrą, atlyginimus byloja savivaldybės surenkamas gyventojų pajamų mokestis. 2014 m.
gyventojų pajamų surinkta 12 862 800 litų (3 725 300
eurų), 2015 m. – 4 340 000 eurų, 2016 m. – 4 484 200
eurų. Tačiau ta suma biudžetą mažai šildo, nes tiek, kiek
surenkama viršplaninių lėšų, tokia pat suma kitais
metais sumažinama savivaldybei skiriama dotacija.
Taigi savivaldybių motyvacija pritraukti verslą daugiau idėjinė, nei naudinga tos teritorijos gyventojų
gerovei kurti. „Viskas brangsta, o biudžetas koks
buvo, toks ir yra. Tikiuosi, kad pagaliau pas mus ateis
ne populistiniai, bet realiai šalies gyventojų gerovę
Savivaldybių žinios 2017 05 06

Buksuojanti ES parama
Pernai pasinaudojant 2014–2020 m. ES parama Kazlų Rūdos mieste ir Jūrės gyvenvietėje
atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Buvo nutiesta beveik 6,6 km naujų vandentiekio ir
daugiau kaip 8,4 km nuotekų tinklų. Tokiu būdu buvo sudaryta galimybė prie viešojo vandens
tiekimo prisijungti 110 būstų (253 gyventojams), o prie nuotekų šalinimo sistemos – 198 būstams (455 gyventojams). Aplinkos apsaugai ir Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatai
svarbiam projektui įgyvendinti buvo numatyta daugiau kaip 1,3 mln. eurų, iš kurių daugiau
kaip 1,2 mln. eurų buvo skiriama iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo veiksmų programos,
o beveik 120 tūkst. eurų prisidėjo projekto vykdytojas UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.
„Tačiau kelia nerimą, kad beveik visi projektai, kuriems laukiame finansavimo iš 2014–2020
m. ES paramos programos, nejuda iš vietos, o juos reglamentuojantys teisės aktai vos ne kas
antrą savaitę keičiasi. Kazlų Rūdoje turime seną XX amžiaus pradžioje statytą pastatą. Norime
šį kultūros paveldo objektą restauruoti ir jame įkurti Kazlų Rūdos muziejų, amatų centrą. Esame pasirengę visus darbams reikalingus projektus, kai kuriuos iš jų, pasikeitus paramos teikimo aprašams, ne kartą teko keisti, bet iki šiol neaišku, ar šis projektas bus finansuojamas. Šiuo
metu Kazlų Rūda neturi šiuolaikiško kultūros centro. Esame pasirengę kultūros centro techninį
projektą, bet vėl neaišku, ar jis bus finansuojamas. Tas pats ir su sporto centru, o jis Kazlų Rūdai
labai reikalingas. Norime sutvarkyti ir Kazlų Rūdos centrą“, – būtinus darbus vardija direktorius
ir priduria, kad visai neseniai, balandžio pabaigoje, savivaldybę pasiekė žinia apie kelių tvarkymo finansines galimybes. Kelių direkcija Kazlų Rūdos savivaldybės keliams patvirtino 430
tūkst. eurų.
Jo teigimu, iš 2014–2020 m. ES programų savivaldybė pagal parengtus projektus tikisi
gauti apie 5,5 mln. eurų paramos.
Pirmumas švietimui ir kultūrai
„Nuo pirmųjų savivaldybės įkūrimo dienų pirmumą teikėme švietimui ir kultūrai. Šiandien
galime pasidžiaugti, kad savivaldybėje išsaugojome visas kultūros įstaigas, kad atnaujinti visi
kaimuose esantys kultūros centrai. Sutvarkyta dauguma mokyklų. Liko tik kelių mokyklų pastatus atnaujinti, ir tikimės, kad mums tai pavyks padaryti per šiuos metus“, – įsitikinęs direktorius.
Tiesa, savivaldybė, kaip ir visa Lietuva, neišvengia gyventojų ir vaikų skaičiaus mažėjimo,
tačiau tas mažėjimas švietimo tinklui didesnės įtakos kol kas neturi. Švietimo tinklas optimizuotas jau anksčiau. Vienos išgyventi nebegalinčios mokyklos uždarytos, kitos sujungtos. Nuo
2000 metų Kazlų Rūdos savivaldybei, sparčiai mažėjant vaikų skaičiui, teko atsisakyti septynių
švietimo įstaigų. Mokinių skaičius per tą laiką sumažėjo net 1158.
„Dabar gal ir bus šiokių tokių pokyčių švietimo įstaigose, gal teks keisti kai kurių mokyklų
statusą, bet uždaryti nesirengiame nė vienos“, – patikina direktorius.
Vadovų rotacijai – lankstesnis kelias
„Mums buvo reikalingas psichologinės tarnybos vadovas. Pusę metų ieškojome. Neatsirado, – pasiteiravus, ar įvedus biudžetinių ir valstybinių įstaigų rotaciją nepritrūks vadovauti
galinčių specialistų, konkrečiu pavyzdžiu atsako direktorius. – Vadovų rotacija man primena
senus laikus, kai į kaimą atvažiavęs senas nomenklatūrininkas pareikšdavo: dabar auginsime
kukurūzus. Ir svarbiausia, kad visi tam pritardavo. Lygiai tas pats ir su vadovų rotacija. Iš kažkurios garbingos įstaigos išeina pasiūlymas, ir visi puola vykdyti. Kodėl reikia uždrausti žmogui dirbti savo darbą? Sutinku, užsisėdėjimas toje pačioje darbovietėje nėra geras dalykas.
Skelbkime vadovų konkursus, bet neatimkite galimybės tame konkurse dalyvauti ir esamam
vadovui, nepaisant, kiek kadencijų jis tai įstaigai vadovauja. Nemanau, kad geras dalykas pasmerkti daug metų toje pačioje darbovietėje dirbančius žmones. Nejaugi darbo stažas vienoje
įstaigoje tampa blogybe?“
19

