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Pirmajame stebėsenos
komiteto posėdyje –
apie nuveiktus darbus,
problemas ir jų sprendimą
Gegužės 23 d. įvyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LAS) kartu su
šešiais partneriais įgyvendinamo projekto „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: Ankstyvosios
intervencijos modelis“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis, pirmasis Stebėsenos komiteto posėdis (nuotr.). Jame dalyvavo
19 žmonių: septyni Stebėsenos komiteto nariai ir stebėtojai. Stebėsenos
komitete dalyvauja LSA direktorė Roma Žakaitienė, Norvegijos vietos ir
regioninės valdžios institucijų asociacijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos, visuomeninės organizacijos
„Gelbėkit vaikus“, NVO vaikams konfederacijos, Vilniaus miesto sporto centro atstovai.
Kol kas „gesinami gaisrai“
„Lietuvoje siekiama iki 2020 metų uždaryti vaikų globos namus ir stacionarias neįgaliųjų globos įstaigas. Vykdant institucinės globos pertvarką, savivaldybėse numatoma sukurti bendruomeninių paslaugų tinklą rizikos vaikams ir jų
šeimoms, kas padėtų užkirsti kelią rizikos vaikams patekti į globos namus. Tačiau
įgyvendinant šią pertvarką susiduriama su daugybe problemų ir iššūkių, – projekto atsiradimą apibūdina projekto vadovė LSA patarėja socialiniams klausimams
Audronė Vareikytė. – Viena didžiausių problemų – Lietuvoje pagalba vaikui ir jo
šeimai orientuota ne į prevenciją, o į „gaisrų gesinimą“, sprendžiant jau esamas
problemas. Savivaldybėse dažniausiai dirbama su socialinės rizikos šeimomis,
kurios jau turi didelių kompleksinių problemų ir yra įtrauktos į socialinės rizikos
šeimų sąrašą. Prevenciniam darbui skiriamas tik epizodinis dėmesys.“
Posėdyje dalyvavę Stebėsenos komiteto nariai pažymėjo, kad teikiant pagalbą nevykdomas vaikų ir jų šeimų sisteminis psichosocialinių poreikių vertinimas, neišskiriami ir nediferencijuojami skirtingi vaiko ir jo šeimos rizikos
laipsniai, nėra sukurtų veiksmingų pagalbos tėvams programų, tarpsektorinio
bendradarbiavimo tarp institucijų ir skirtingų sričių specialistų modelių, į pagalbą vaikams ir tėvams per mažai įtraukiamos bendruomenės, NVO, nėra parengtos teikiamos pagalbos pokyčių vertinimo sistemos. Įvairioms žinyboms
ir specialistams dirbant atskirai nemažai veiklų dubliuojama, išleidžiama daugiau lėšų, o problemų nemažėja.
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Kelias į naują modelį
Projekto tikslas – išsaugoti socialinės rizikos vaikus
šeimose ir bendruomenėse, išvengti institucionalizacijos.
Šiam tikslui pasiekti bus perimta Norvegijos Karalystės patirtis ir sukurtas veiksmingas ir novatoriškas ankstyvosios
intervencijos modelis, padidinta savivaldybių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
kompetencija, sustiprintas socialinis tinklas ir vietinė partnerystė vietos lygmeniu, taip pat Lietuvos ir Norvegijos
institucinis bendradarbiavimas.
Įgyvendinant projektą trys grupės po 15 Lietuvos
savivaldybių, valstybinių institucijų ir NVO vaiko gerovės
specialistų, taip pat vaikų sporto organizatorių dalyvavo
keturių dienų vizituose Norvegijos savivaldybėse, kuriose
vaiko gerovę užtikrinančių institucijų atstovai ir ekspertai
pristatė Ankstyvosios intervencijos modelį, jo naudojimo
patirtį ir teikiamas galimybes. Vienas pažintinis vizitas numatytas į Estiją, kur įgyvendinamas Norvegijos finansinio
mechanizmo remiamas projektas adaptuojant Ankstyvosios intervencijos modelį.
Sukurtas ankstyvosios prevencijos modelis numatytas
pirmiausia adaptuoti penkiose bandomosiose savivaldybėse: Kauno ir Alytaus miestų, Alytaus ir Telšių rajonų ir
Elektrėnų savivaldybėse.
Įgyvendinant projektą bus organizuojami regioniniai seminarai Lietuvos savivaldybių politikams, vadovams, padalinių vadovams, Socialinių reikalų ir darbo,
Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo
ministerijų, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Generalinės prokuratūros, Policijos departamento,
NVO, bendruomenių atstovams. Jiems bus pristatyta geroji Norvegijos Karalystės patirtis įgyvendinant
Ankstyvosios intervencijos modelį, bus tariamasi, kaip
jį tinkamai adaptuoti Lietuvoje.
Taip pat bus parengta dešimt instruktorių, kurie skleis
šią patirtį kitų Lietuvos savivaldybių specialistams per projekte numatytus mokymus. Projekto metu bus apmokyti
466 įvairių sričių specialistai iš valstybinių įstaigų, savivaldybių, NVO.
Projektas vyks iki spalio 31 d. Paskutinis projekto renginys – rezultatų apibendrinimas konferencijoje, į kurią
planuojama pakviesti 125 dalyvius. Projekto Stebėsenos
komiteto posėdyje dalyvavę paslaugų teikėjai pristatė jau
nuveiktus darbus, kuriant ankstyvosios prevencijos modelį. Šiuo metu atliekamas tyrimas, kuris nustatys realią padėtį šalies savivaldybėse ir išryškins silpnąsias bei stipriąsias teikiamos pagalbos vaikams ir jų šeimoms puses.
Projekto Stebėsenos komiteto nariai pažymėjo, kad
projekto įgyvendinimo laikas yra trumpas, todėl projekto
įgyvendintojų laukia nemažai iššūkių. Tačiau posėdyje dalyvavęs Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų
asociacijos vyr. patarėjas Bjornas Rongevarnas nuramino.
„Nors turime mažai laiko, bet, manau, projektą sugebėsime įgyvendinti. Matau daug atsidavimo, daug pozityvios
energijos, kas rodo, kad projektas bus laiku įgyvendintas“,
– sakė partnerių iš Norvegijos atstovas. Jis sulaukė daug
padėkų už puikiai organizuotus Lietuvos atstovų vizitus
Norvegijoje.
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Teigiami pasikeitimai

Šiauliuose įgavo pagreitį

Šiauliai – ketvirtasis pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas, vadinamas Saulės miestu. Miesto vardas siejamas su eiliuotoje Livonijos kronikoje paminėtu Saulės mūšiu, kai 1236 m. rugsėjo 22 d. jungtinė lietuvių,
žemaičių ir žemgalių kariuomenė sutriuškino Livonijos ordino karius. Įsikūręs ant dviejų senovės genčių – žemaičių ir žemgalių – gyventos ribos.
Kaip rodo istorijos šaltiniai, miestas pradėjo kurtis XI a. Dėl gero susisiekimo dar XIX a. Šiauliai tapo pramonės centru. Čia buvo pastatytas
didžiausias Rusijos imperijoje Ch. Frenkelio odų fabrikas, Gubernijos
alaus darykla. Nuo 1913 m. veikia „Rūtos“ šokolado gamykla. Tarpukariu
Šiauliuose buvo pagaminama apie 85 proc. visos Lietuvos odos, 60 proc.
avalynės, 75 proc. linų pluošto, 35 proc. saldainių pramonės produkcijos.
1940 m. įkurtas Šiaulių neaustinių medžiagų fabrikas.
Sovietmečiu atsirado elektronikos, mašinų gamybos, medžio apdirbimo, statybos pramonės įmonės. Šiauliai – pirmasis miestas buvusioje Sovietų Sąjungoje, kuriame 1975 m. buvo įrengtas pėsčiųjų bulvaras.
1996 m. įkurta Šiaulių laisvoji ekonominė zona. 2003 m. mieste buvo
pagaminama 4,3 proc. visos šalies pramonės produkcijos. Mieste yra tarptautinis oro uostas.
Nuo 2015 m. Šiauliuose prasidėjo permainų metas. Pradžioje
vyko daug paruošiamųjų darbų, o jau 2016-aisiais daugelis projek-

Artūras Visockas
Šiaulių miesto meras



Justinas Sartauskas
Mero pavaduotojas

tų įgijo pagreitį. Nemažai teigiamų pasikeitimų įvyko pačioje savivaldoje.
Bene didžiausią pažangą galime stebėti suvaldant miesto finansinę
situaciją. Vos prieš kelerius metus Šiauliai buvo minimi prie labiausiai
prasiskolinusių miestų, dabar paimtų kreditų dydis gerokai sumažintas.
Šių metų pradžioje savivaldybės skola sudarė 10,7 mln. eurų, kai dar prieš
dvejus metus ji buvo dvigubai didesnė – siekė 22,4 mln. eurų. Vien tik palankesnėmis sąlygomis refinansavus anksčiau paimtus kreditus, miestas
per penkerius metus sutaupys daugiau nei pusę milijono eurų.
2017 m. pradžioje miestas buvo sukaupęs solidų lėšų rezervą. Net pusšešto milijono eurų leis atlikti daug miestui ir gyventojams svarbių darbų.
2016 m. miesto savivaldybėje įvyko administracijos reforma. Baigiama
komplektuoti kompetentinga departamentų vadovų komanda, į laisvus
etatus priimami reikalingi specialistai. Pagal pertvarkytą administracinę
struktūrą dirbanti savivaldybė užtikrins greitesnį ir patogesnį gyventojų
aptarnavimą, sklandesnes viešąsias paslaugas.
Šiaulių miesto savivaldybės vadovai tikisi, kad miestas tempo nemažins ir per likusius šios kadencijos darbo metus.
Apie pastarųjų metų Šiaulių miesto pokyčius, artimiausius planus kalba miesto savivaldybės vadovai ir šiauliečiai.

Domas Griškevičius
Mero pavaduotojas

Antanas Bartulis
Savivaldybės administracijos
direktorius
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Vienas pagrindinių tikslų – išlaikyti jaunimą
Savivaldybės meras Artūras Visockas pažymi, kad pastaraisiais
metais Šiauliuose vis daugiau dėmesio stengiamasi skirti jaunajai kartai. Miesto savivalda nuolatos investuoja į aplinką, kurioje
auga ir ugdomi vaikai, dosniau finansuoja neformaliojo švietimo
programas, rūpinasi jaunimo verslumo ugdymu, įtraukia jaunimą
į sprendimų priėmimo procesus. Galima pasidžiaugti, kad Šiaulių
jaunimas tikrai aktyvus, greitai atsiliepia į jam teikiamas iniciatyvas, pats siūlo priemones, didinančias miesto patrauklumą jauniems šiauliečiams.
Savivaldybė nuo 2016 m. vis daugiau dėmesio skiria biudžetinių įstaigų aplinkai gerinti. Švietimo įstaigose remontuoti kiemai, atnaujinta ikimokyklinio ugdymo įstaigų valgyklų įranga, naujomis tvoromis
aptverta daugiau nei pusė ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Diegiamos
priemonės šildymo sistemų veiksmingumui didinti. Susirūpinta ikimokyklinukų valgiaraščiu. Nuo 2016 m. balandžio dalis lopšelių-darželių
maistą vaikams ruošia pagal Šiauliuose sudarytą ir dar šalyje analogų
neturintį valgiaraštį, kuriame daugiau sveikų produktų.
Miestas sėkmingai sprendžia ir vietų darželiuose trūkumo problemą. Priešmokyklinio ugdymo grupes formuojant ir miesto mokyklose, atsiradusiose laisvose darželių patalpose atidaromos papildomos lopšelio grupės patiems mažiausiems šiauliečiams.
Sportuojantys vaikai jau gali džiaugtis naujai įrengtu Jovaro progimnazijos sporto stadionu su dirbtinės dangos futbolo aikšte, bėgimo takais, aptvėrimais ir apšvietimu. 2016 m. spalį oficialiai pradėta ir Šiaulių
sporto gimnazijos sporto komplekso statyba. Rangos darbai kainuos
beveik 3 mln. eurų. Tokio tipo sporto salė Šiauliuose statoma pirmą kartą nuo nepriklausomybės atkūrimo. Pasak projekto rangovų, naujajame
komplekse bus galima pradėti sportuoti jau šių metų rugsėjį.
Mieste ir toliau didinamas mokinių užimtumas. Aktyviai leidžia laisvalaikį ir ugdo savo gebėjimus per du trečdalius visų Šiaulių miesto mokinių.
Mieste veikia 18 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, jose daugiau nei
5 tūkst. mokinių gali tobulinti savo gebėjimus sporto, meno, technikos,
gamtos, lyderystės ir socialinių kompetencijų ugdymo srityse. Dar apie
3,2 tūkst. mokinių lanko privačių neformaliojo švietimo teikėjų ir laisvųjų
mokytojų neformaliojo ugdymo programas.
Didėja nevyriausybinių jaunimo organizacijų skaičius. Jauni žmonės
vis atsakingiau dalyvauja Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos veikloje.
2016 m. Jaunimo reikalų taryba inicijavo net keleto jaunimui svarbių klausimų svarstymą Šiaulių miesto savivaldybės taryboje – pagerintos sąlygos
Šiaulių jaunimo centre, pasirūpinta, kad būtų išspręstos eismo saugumo
problemos prie švietimo įstaigų, perėjose įrengiant papildomą apšvietimą. Jaunimo atstovai noriai teikė pasiūlymus ir 2015–2024 metų Šiaulių
miesto strateginio plėtros plano rengėjams.
Šiuo metu Lietuvos darbo birža įgyvendina keletą projektų ir jaunimo užimtumo didinimo programų, dėl to daugiau jaunuolių randa
darbą. Savivaldybė itin daug dėmesio skiria Jaunimo verslumo programai įgyvendinti. Šią programą jau trečius metus vykdo Šiaulių verslo
inkubatorius. Kasmet jai skiriamas 43,4 tūkst. eurų finansavimas. 2016
m. savivaldybė pirmą kartą organizavo Jaunimo verslo idėjų finansavimo konkursą. Laimėtojų verslo pradžiai ar tolesnei plėtrai pernai
buvo skirta 26 tūkst. eurų. Savivaldybės iniciatyvą įvertino ir parėmė
Swedbankas.
Įspūdingos sumos vaikų darželiamS remontuoti
Savivaldybė šiemet ikimokyklinių įstaigų pastatų remontui suteikė
pirmenybę ir skyrė išskirtinę sumą – per 3,2 mln. eurų biudžeto lėšų.
Lėšos skirtos atsižvelgus į lopšelių-darželių bendruomenių vadovų,
tėvų išsakytus ir surašytus poreikius.
Praktiškai visi 30 lopšelių-darželių sulauks vienokio ar kitokio
jiems būtiniausio remonto. Dar vasario mėnesį ikimokyklinėms įstaigoms remontuoti buvo skirta 1,7 mln. eurų. Po ikimokyklinių
įstaigų vadovų asociacijos ir tėvų atstovų kreipimosi miesto taryba nusprendė pridėti dar 1,5 mln. eurų stogams remontuoti, vamzdynams atnaujinti, sienoms šiltinti, elektros instaliacijai atnaujinti.
17 lopšelių-darželių sulauks vamzdynų ir sanitarinių mazgų remonto.

„Kreipimąsi į miesto tarybą inicijavome, nes pernai buvo parodytas
geras pavyzdys, kai vienu metu pradėta įgyvendinti visų lopšelių-darželių teritorijų aptvėrimo programa. Penkiolika darželių buvo aptverta, o šiemet likusiems penkiolikai aptverti skirti pinigai, – sakė Florina
Varkalienė, Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Šiaulių
skyriaus pirmininkė, lopšelio-darželio „Pušelė“ direktorė. – Todėl ir
surašėme raštą, kokioms ikimokyklinėms įstaigoms kokio remonto
būtiniausiai reikia. Kai sugrupuoji darbus, gauni ir gerą rezultatą.“ Ji
pasidžiaugė, kad miesto valdžia rado galimybę tenkinti poreikius.
Visų darželių pastatai statyti sovietmečiu. Kai kurie – net prieš 50
metų. „ Esame dėkingi ir labai patenkinti, kad buvo atsižvelgta į mūsų
iniciatyvą, kad visi tarybos nariai ją palaikė“, – sakė asociacijos vadovė.
„Investicijos į ikimokyklinį sektorių, į tuos pačius mažiausius žmones
atsiperka labiausiai. Džiaugiamės, kad vaikai galės lankyti įstaigas,
kur tvarkinga elektros instaliacija, kur nešalta, kur atlikti kiti būtiniausi
darbai“, – kalbėjo Šiaurės Lietuvos tėvų asociacijos pirmininkė Aušra
Kazlauskienė.
Dvigubai didesnis užimtumas
Šiauliai toliau didina mokyklinio amžiaus vaikų užimtumą. Dar iki
atsirandant valstybės skirtam 15 eurų krepšeliui miesto neformaliojo švietimo programas buvo pasirinkę beveik 6 tūkst. moksleivių – 44
proc. Šiaulių mokyklas lankančių vaikų ir jaunuolių. Nuo vasario 1 d.
patvirtintas valstybės krepšelis neformaliojo švietimo programas paskatino rinktis dar 2 200 mokinių. 2016 m. iš valstybės biudžeto Šiauliams skirta beveik 400 tūkst. eurų, taigi 15 eurų krepšelį į pasirinktą
neformaliojo švietimo programą gali „nusinešti“ 2903 Šiaulių miesto
bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Neformaliojo švietimo užsiėmimus pasirinkusių mokinių skaičius tada viršytų 60 proc., kai tokius
užsiėmimus rinkosi vidutiniškai tik 30 proc. Lietuvos mokinių.
Tobulinant švietimo paslaugas, Šiauliai – vieni lyderių šalyje. Kitų
savivaldybių atstovai, ieškodami naujų sprendimų, pirmiausia lankosi
Šiauliuose. Šiuo metu daug dėmesio sulaukia ir sėkmingai mieste veikianti elektroninė apskaitos sistema. Neformaliojo švietimo įstaigas
lankančių mokinių duomenys kaupiami bendroje duomenų bazėje, o
tai leidžia nuolat fiksuoti mokinių lankomumą, pasirinktas veiklas ir
pagal tai tobulinti užimtumo sistemą.
Švietimo skyriaus vedėjos Violetos Damskienės teigimu, šiauliečiai
vaikai mielai renkasi neformaliojo švietimo užsiėmimus, nes tokias
programas siūlančios įstaigos nuolat ieško jaunimui patrauklių užimtumo formų, pagal galimybes investuoja į technines priemones, buria
kompetentingų vadovų komandas.
Vis gausėjant neformaliojo švietimo paslaugas teikiančių įstaigų
skaičiui, Švietimo skyrius planuoja daugiau dėmesio skirti ir programų kokybei. Neformaliojo vaikų švietimo programas dabar pirmiausia
vertina savivaldybės komisija, tačiau jau svarstoma surinkti ekspertų
grupę, kuri galėtų tikrinti švietimo teikėjų darbą.
Remia ir stiprina aukštąsias mokyklas
Savivaldybė prisideda prie mieste veikiančių aukštojo mokslo įstaigų
išsaugojimo ir tolesnio jų veiklos stiprinimo. Pradedamas bendradarbiavimo programų finansavimas, svarstomos ir kitos priemonės. Savivaldybės
planai turėtų nuraminti aukštojo mokslo reformos išgąsdintus abiturientus, kurie šiuo metu kaip tik renkasi būsimą alma mater.
Pasak miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano
Bartulio, Šiauliams svarbu išsaugoti visas tris mokslo grandis. Miesto
ir viso Šiaurės Lietuvos regiono abiturientams būtina suteikti galimybę čia įgyti universitetinį, koleginį išsilavinimą arba įgyti specialybę
profesinio rengimo centre. „Miestui tikrai svarbu turėti visas pakopas:
profesinį, koleginį ir universitetinį išsilavinimą apimančias mokslo įstaigas. Todėl savivaldybė rengia planą, kaip prisidės prie šių įstaigų
stiprinimo, studijų kokybės gerinimo“, – kalbėjo A. Bartulis.
Pirmoji aukštųjų mokyklų stiprinimo priemonė – studentams skatinti, technologinės krypties programoms stiprinti ir kitoms veikloms
skirtas savivaldybės finansavimas. Iš miesto biudžeto tam numatyta
50 tūkst. eurų.
Nukelta į 6 p.
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Atkelta iš 5 p.
Kaip teigia savivaldybės vadovai, šiemet daugiau dėmesio būtų skiriama technologinėms studijoms. Todėl vienas prioritetų yra gamtamokslines, inžinerines, informacinių technologijų krypties studijas pasirinkusių
studentų skatinimas. Taip pat norime sutelkti aukštųjų mokyklų potencialą ir jų techninę bazę inžinerinės, technologinės krypties veikloms, skirtoms mokiniams, stiprinti ir optimizuoti Šiauliuose.
Darbai gatvėse nemažinant tempo
Savivaldybė pernai atliko pakankamai stambių gatvių remonto
darbų – atnaujinti didžiuliai Gegužių, Pramonės, Architektų gatvių
ruožai, taip pat intensyviai tvarkyti šaligatviai ir kiemai. Infrastruktūros specialistai šiems metams jau yra sudarę remontuotinų objektų
sąrašą, o gatvėms, kuriose prieš remontą būtina atlikti projektavimo
darbus, jau užsakomi reikalingi techniniai dokumentai.
Per šiltąjį 2016 m. sezoną atlikta ypač daug didesnių ir mažesnių
gatvių ir šaligatvių atnaujinimo darbų. Pasak Šiaulių mero pavaduotojo Domo Griškevičiaus, šiauliečiams ypač svarbi pagrindinių miesto
gatvių būklė, tad šiemet numatoma didžiausias kelininkų pajėgas sutelkti Tilžės gatvės dalyje tarp Pramonės ir Gardino gatvių. Dideli darbai planuojami ir J. Basanavičiaus gatvėje. Kitose miesto gatvėse pagal poreikį bus atliekami smulkesni remonto darbai. Dėmesio sulauks
ir pėsčiųjų, dviračių takai – rangovai perklos labiausiai nusidėvėjusias
vietas, taip bus sutvarkyta 5500 kv. m šaligatvių.
Biudžete taip pat numatytas finansavimas eismo saugumo priemonėms, bus rekonstruoti šviesoforai dviejose itin judriose sankryžose, prie 20 perėjų numatoma įrengti kryptinį apšvietimą, saugumo
kalnelius. Papildomą saugumą užtikrinantys darbai bus atlikti ir 11
pavojingiausių gatvių ruožų.
Šiemet taip pat numatyta pasiruošti ir kitų metų darbams – artimiausiu metu bus pradėti rengti techniniai projektai. Jei dar skaičiuoti
darbus, kurie artimiausiais metais bus atlikti vadinamosios URBAN
programos lėšomis, tai projektuojamų objektų sąrašas dar gerokai
pailgėja.
Pinigus taupo modernus šilumos ūkis
Laiku priėmus reikalingus sprendimus šilumos ūkyje, Šiauliai tapo
pavyzdžiu visai šaliai. Bene mažiausia šildymo kaina ir šilumos tiekimo
stabilumo užtikrinimas – svarbiausi rodikliai, kurių siekia kiekviena savivaldybė. AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina vartotojams nuo 2017
m. gegužės 1 d. buvo 4,07 ct/kWh (su 9 proc. PVM). Tai – mažiausia
šilumos kaina gyventojams tarp 50 Lietuvos šilumos tiekėjų.
2017 m. gegužę, palyginti su balandžiu, šilumos kaina „Šiaulių
energijos“ vartotojams mažėjo beveik 12 proc. O palyginti 2017 m.
gegužės šilumos kainą gyventojams su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ji vartotojams sumažėjo net 21 proc.
Stebint metinius Lietuvos didmiesčių šilumos kainų pokyčius, nesunku pastebėti, kad AB „Šiaulių energija“ šilumos kaina vartotojams
išlieka stabili ištisus metus. Šaltuoju laikotarpiu, kai vartotojų šilumos
poreikis didžiausias, „Šiaulių energijos“ šilumos kaina būna viena mažiausių tarp didžiųjų miestų ir visoje Lietuvoje.
Tobulinamos viešojo transporto paslaugos
Šiaulių autobusuose veikiančio elektroninio bilieto sistema siūlo
vis didesnį kelionės bilietų pasirinkimą, todėl siekiama, kad prie patogesnio atsiskaitymo būdo pereitų ir iki šiol e. bilietu nesinaudoję keleiviai. Gerinant paslaugų prieinamumą, mieste atsiranda vis daugiau
vietų, kur galima papildyti e. bilietą, taip pat tikimasi, kad modernų
atsiskaitymo už kelionę būdą vis daugiau keleivių rinksis ir norėdami
sutaupyti. Miesto taryboje patvirtinta nauja lengvata – e. bilietą įsigiję
70-ies metų sulaukę senjorai savaitgaliais galės nemokamai naudotis
viešuoju transportu. „Vienos kelionės kaina, atsiskaitant e. laikmena,
Šiauliuose išlieka mažiausia tarp didžiųjų miestų. O įvedus dar naują
lengvatą, senjorams būtų sudaryta galimybė aktyviau lankytis miesto renginiuose, pabendrauti su draugais ir artimaisiais, nuvykti į sodą
ar susitvarkyti kitus svarbius reikalus. Taip pat tolygiau panaudotume
miesto transportą. Darbo dienomis juo daugiau naudotųsi dirbantieji


ir moksleiviai, savaitgaliais – senjorai“, – komentavo mero pavaduotojas Justinas Sartauskas. Be šios naujos lengvatos, Šiaulių senjorai
gali naudotis ir dar viena, anksčiau patvirtinta. 75 metų amžiaus sulaukusiems šiauliečiams už važiavimą miesto autobusais visai nereikia
mokėti.
Šiaulių mieste keleivius vežiojanti bendrovė „Busturas“ toliau investuoja į miesto autobusų parką. Į miesto gatves šį pavasarį išriedėjo dešimt naujesnių, puikios būklės, patogių vokiškų autobusų, kurie
svarbiausiuose maršrutuose pakeis jau nusidėvėjusias transporto
priemones. Naują pirkinį bendrovė įsigijo savo lėšomis, tačiau patogesnės kelionės keleiviams dėl to netaps brangesnės. Kelionės kaina
Šiauliuose ir toliau išliks mažiausia tarp didžiųjų Lietuvos miestų.
Paskutinis „Busturo“ pirkinys – dešimt žemagrindžių autobusų. Šios
įmonės siekius nuosekliai investuoti į autobusų parko atnaujinimą
palaiko ir skatina 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.
2016 m. pabaigoje bendrovėje ,,Busturas“ buvo 150 autobusų, iš jų
107 skirti miestui, 43 važinėjo priemiestiniais arba tolimojo susisiekimo maršrutais ir užsakomaisiais reisais.
Žvilgsnis į ateitį
Puikūs savivaldos ir verslo santykiai į miestą traukia modernias
technologijas. Vien per balandžio mėnesį Šiauliuose atsirado kelios
vietos, kur miestiečiai ir miesto svečiai galės įkrauti savo elektromobilių baterijas. Savo eilės taip pat laukia ir savivaldybės projektas, pagal
kurį dar šiemet galėtų atsirasti septynios elektromobilių įkrovimo prieigos. Pirmuosius elektromobiliams reikalingos infrastruktūros sukūrimo sprendimus Šiauliuose pasiūlė verslo bendrovės. Balandžio viduryje prie naujos „Lidl“ parduotuvės įrengta ir elektromobilių įkrovimo
vieta. Parduotuvės atidaryme dalyvavęs Šiaulių meras pasidžiaugė
pirmuoju tokiu mieste įgyvendintu projektu.
„Planuojant antrą šio tinklo parduotuvę, kreipiausi į bendrovės
atstovus prašydamas sudaryti galimybę čia įkrauti elektromobilius.
Verslas sutiko ir pažadą tesėjo. Maža to, į šią stotelę tiekiama „žalioji“
energija, kurią sukaupia ant pastato sumontuotos saulės baterijos. Tai
tikrai gamtą tausojantis sprendimas. Šio tinklo parduotuvė su elektromobilių stotele – viena iš trijų šalyje, po vieną dar yra Vilniuje ir Kaune“,
– kalbėjo meras.
Artimiausiu metu keturių vietų elektros degalinė turėtų pradėti
veikti po prekybos centru „Saulės miestas“. Bendrovės „Elektromobiliai“ atstovas patvirtino, kad visi parengiamieji darbai požeminėje
stovėjimo aikštelėje jau yra atlikti, laukia pačių elektros stotelių montavimas.
Ekologiško transporto infrastruktūros plėtrą užtikrinančius spendimus jau priėmė ir Šiaulių miesto savivaldybė. Tarybos sprendimu
patvirtinta speciali schema, kurioje numatoma įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas septyniose Šiaulių miesto viešosiose erdvėse.
Verslui ir savivaldybei įgyvendinus visus suplanuotus projektus, pagal
elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičių Šiauliai gali išsiveržti tarp
miestų lyderių. Elektromobilių savininkai Šiauliuose jau dabar gali
naudotis ir kita lengvata: išsiėmę leidimą mokamose stovėjimo zonose turi galimybę ekologiškas transporto priemones statyti nemokėdami rinkliavos.
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Raktas į miestų valdžios skaidrumą
Greitas ir atviras Vilnius išmaniais sprendimais įkvepia ir
kitas Lietuvos savivaldybes – gegužės 25 d. didžiausiame regiono technologijų ir inovacijų festivalyje „Login 2017“ tarp
penkių Lietuvos miestų buvo pasirašytas atvirų duomenų
memorandumas. Memorandumą pasirašė Vilniaus, Alytaus,
Kauno, Klaipėdos miestų ir Trakų rajono savivaldybių vadovai. Pasirašę memorandumą miestai įsipareigos gyventojams atverti savo savivaldybės duomenis.
„Išmanus miestas neįmanomas be atvirų duomenų. Vilnius – atvirų duomenų lyderis Europoje, radikaliausiai ir be
kompromisų vykdantis atvirumo politiką. Džiaugiuosi, kad
kiti Lietuvos miestai seka Vilniaus pavyzdžiu. Mielai pasidalysime savo gerosiomis patirtimis, kad visa Lietuva taptų atvirų
duomenų šalimi“, – sakė sostinės meras Remigijus Šimašius.
Jau nuo 2015 metų sostinės savivaldybėje aktyviai atveriami įvairūs duomenys – nuo visų savivaldybės viešųjų pirkimų iki tarybos narių išlaidų kanceliarinėms prekėms.
„Noriu pasveikinti visus penkis miestus, kurie taps puikiu pavyzdžiu ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių savivaldybėms. Džiaugiuosi, kad žengiate į priekį, norite tapti
dar pažangesni, modernesni, diegiate naujus sprendimus
ir technologijas, kurie padeda gyventojams teikti daug kokybiškesnes ir greitesnes paslaugas“, – sakė memorandumo
pasirašyme dalyvavęs Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius. Šiuo metu atverta jau didžioji
dalis Vilniaus savivaldybės finansų ir turto srities duomenų
– nuolat atnaujinami duomenys apie savivaldybės finansus.
Vilniečiai interneto puslapyje http://atviras.vilnius.lt gali peržiūrėti ir tarybos narių išlaidas. Gyventojams atverti visi savivaldybės vykdomi viešieji pirkimai. Viešinami ir kitų sričių
duomenys – švietimo, transporto, aplinkosaugos, laisvalaikio, statybų, teritorijų ir kt.
„Atviri duomenys yra raktas į miesto valdžios skaidrumą
ir pačių gyventojų aktyvesnį įsitraukimą į viešuosius reikalus. Tikiuosi, kad Vilnius duos gerą pavyzdį kitiems Lietuvos

Memorandumą pasirašo Kauno miesto mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė
miestams, o savivaldybės E. miesto departamento komanda mielai pasidalys
savo sukurtais sprendimais ir kodais su kitais šalies miestais“, – sakė Vilniaus
mero patarėjas IT klausimais Povilas Poderskis.
Pasirašę atvirų duomenų memorandumą miestai įsipareigoja paviešinti
kuo daugiau duomenų gyventojams, traukti juos į savo ar bendrą atvirų duomenų portalą, atvirų duomenų pagrindu kurti įrankius ir žemėlapius, patogiai
juos susisteminti. Miestai ne tik kurs patogius įrankius, bet ir įsipareigos jais dalytis – įrankiai bus atviro kodo, t. y. lengvai prieinami visiems. Sekdami Vilniaus
pavyzdžiu, miestai mažins savivaldybių ir gyventojų administracinę naštą, popierinių dokumentų naudojimą.
Vilniaus savivaldybė sparčiausiai Lietuvoje modernizuoja teikiamas paslaugas – mažina biurokratiją, didina elektroninių paslaugų skaičių, atveria duomenis vilniečiams. Iš 252 įvairių savivaldybės teikiamų paslaugų 107-ias galima
atlikti ar užsisakyti internetu. Pernai Vilniaus savivaldybė buvo pripažinta geriausiai Lietuvoje valdanti e. duomenis, be to, pirmoji Lietuvoje iš savivaldybių
įdiegė elektroninę aukcionų sistemą.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

Dvinarė rinkliava: pasiektas kompromisas
Tarp Klaipėdos verslininkų kilęs nepasitenkinimas dėl daliai jų
didinamų mokesčių už atliekas išsikvėpė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytoje darbo grupėje rastas
sprendimas, kuris tenkina visas puses.
Darbo grupėje kartu su savivaldybės administracijos atstovais
ir politikais šįkart dalyvavo ir verslininkų atstovai. Užteko vos dviejų
pasitarimų, ir visos pusės sutarė, kad gyventojams rinkliava nedidės,
verslo subjektams, palyginti su iki šiol mokėtomis sumomis, mokesčiai
irgi smarkiai nesikeis.
Verslininkams paliekamos dvi galimybės: savarankiškai deklaruoti
atliekas kaip iki šiol arba dalyvauti savivaldybės rinkliavos sistemoje
pagal Aplinkos ministerijos metodikoje patvirtintą veiklų klasifikatorių. Skirtumas nuo dabar galiojančios tvarkos tik toks, kad atliekas
deklaruojantys verslininkai papildomai turės mokėti 10 eurų metinį
mokestį už kiekvieną savo objektą, kaip sistemos išlaikymui skirtą pastoviosios dalies įmoką.
„Pagal anksčiau siūlytą ekspertų metodiką dvinarė rinkliava būtų
nuskriaudusi trečdalį uostamiesčio verslininkų, o dviem trečdaliams
mokesčiai už atliekas būtų mažėję. Darbo grupėje verslininkų interesus gynę atstovai pasiūlė, kad mokesčius verslui reikėtų išdėlioti tolygiau. Gyventojų interesų tai nepalietė, tad mums, kaip politikams,
atstovaujantiems visoms miestiečių grupėms, toks sprendimas yra
Savivaldybių žinios 2017 06 03

priimtinas“, – sakė minėtos darbo grupės veikloje dalyvavusi Klaipėdos miesto tarybos narė Vaida Žvikienė.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius
Budinas gegužės 30 d. gavo darbo grupės protokolą ir artimiausiu
metu įpareigos savivaldybės specialistus koreguoti anksčiau paruoštą
sprendimo projektą.
„Patikslintas dvinarės rinkliavos sprendimo projektas bus pateiktas svarstyti į komitetus, ir artimiausiame tarybos posėdyje politikai
turės apsispręsti, ar patvirtinti naująją skaičiavimo tvarką. Pasiektas
susitarimas su verslininkais leidžia tikėtis sklandaus sprendimo priėmimo“, – teigė S. Budinas.
Dalis finansinės naštos dėl dvinarės rinkliavos įvedimo užguls ir
rinkliavos administratorių – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centrą. Sistemai išlaikyti trūkstamą 347 tūkst. eurų sumą bendrovė
įpareigota padengti iš vidinių rezervų, mažinant darbo užmokesčio
fondą. Kad būtų padengtos visos Klaipėdos miesto atliekų sutvarkymo sąnaudos, metams reikalinga 5,04 mln. eurų suma.
Dvinarė rinkliava visose šalies savivaldybėse įvedama nuo 2017
metų vykdant Vyriausybės sprendimus. Klaipėdos miesto tarybai patvirtinus sprendimo projektą birželio mėnesio posėdyje, nauja rinkliavos už atliekas tvarka Klaipėdoje įsigaliotų nuo liepos 1 d.
Klaipėdos m. Viešųjų ryšių poskyrio inf.


Jolanta Šiurkuvienė

Bičiulystė patvirtinta dokumentais
Iš Ukrainos grįžusi savivaldybės delegacija parsivežė du svarbius dokumentus: pasirašytas ketinimų
protokolas dėl partneriško bendradarbiavimo tarp
Mariupolio ir Akmenės rajono savivaldybių ir bendradarbiavimo sutartis tarp Ventos regioninio parko
direkcijos ir Meotidos nacionalinio parko administracijos.
Po geranoriško bendravimo –
oficiali sutartis
Protokolą dėl partneriško bendradarbiavimo tarp
Mariupolio ir Akmenės rajono savivaldybių pasirašė savivaldybių merai: Akmenės rajono – Vitalijus Mitrofanovas (dešinėje) ir Mariupolio miesto – Vadimas Boičenko.
Ketinimų protokolu siekiama skatinti šalių draugystę ir
bendradarbiavimą.
Bičiulystė tarp akmeniškių ir mariupoliečių užsimezgė, kai Ukraina patyrė bene pirmąją Rusijos agresijos
bangą. Itin daug prie ukrainiečių palaikymo akcijų prisidėjo Akmenės rajono tarybos narys Andrius Almanis,
vėliau – jo šeimos nariai, draugai, paskui į bendravimą
aktyviai įsitraukė Akmenės rajono savivaldybė. Juolab
kad į Naująją Akmenę gyventi atvyko nemaža grupė
ukrainiečių, jie pradėjo sklandžiai lietis į rajono bendruomenę, įsitraukė į visuomeninę veiklą, ėmė kelti
klausimus dėl nuolatinio gyvenimo Lietuvoje. Per pastaruosius metus į Akmenės rajoną buvo atvykę labdarą
kariams ir nuo suirutės nukentėjusiems civiliams rinkę
žmonės, koncertavo ne vienas Mariupolio krašto meno
mėgėjų kolektyvas, rengtos vaikų vasaros poilsio stovyklos. Rajono atstovai teikia humanitarinę pagalbą nuo
karo kenčiantiems ukrainiečiams. Savivaldybė aktyviai
bendrauja su ukrainiečiais, kurie nuo karo savo šalyje
gelbėjasi įsikūrę Naujojoje Akmenėje. Jiems bandoma
padėti dėl ilgalaikių vizų, ieškant darbo ir kuriant verslą,
labiausiai – inicijuojant reikiamus įstatymų pakeitimus.
Už visą šią veiklą Akmenės rajono savivaldybė pernai
gavo svarbiausią šalies savivaldos įvertinimą – Lietuvos
savivaldybių asociacijos apdovanojimą: Užsienio reikalų
ministerijos apdovanojimą už nuoširdžią pagalbą ukrainiečių tautai „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“.
Pirmojo oficialaus vizito į Ukrainą buvo išvykusi šešių
asmenų delegacija, vadovaujama mero Vitalijaus Mitrofanovo.
Kijeve akmeniškiams surengtas susitikimas su Ukrainos užsienio reikalų ministerijos, Ukrainos mažumų užsienyje departamento atstovais, Lietuvos ambasados
darbuotojais. Mariupolyje susitikta su šio miesto savivaldybės vadovais ir darbuotojais, visuomenės lyderiais.
Surengta ir apskritojo stalo diskusija „Vietos savivaldos
organizavimo principai Akmenės rajono pavyzdžiu“.
Diskusijoje meras V. Mitrofanovas sukonkretino ir įvairias
bendradarbiavimo su Mariupoliu galimybes, verslų perspektyvas.

Akmenės rajono savivaldybės delegacijai surengta spaudos konferencija, ekskursijų
po Mariupolio miestą ir įstaigas. Susitikta ir su karo veiksmuose dalyvavusiais vyrais.
Gamtosaugininkų parama
Akmenės rajono mero pavaduotojas Apolinaras Nicius ir Ventos regioninio parko
direktorius A. Almanis išvykoje aplankė istorinį-gamtinį rezervatą „Akmeniniai pilkapiai“.
Vaisingas buvo „Meotidos“ nacionalinio parko aplankymas – A. Almanis pasirašė bendradarbiavimo sutartį tarp Ventos regioninio parko direkcijos ir Meotidos nacionalinio parko
administracijos. Buvo nuvežta labdaros parko administracijai – nešiojamasis kompiuteris
ir vaizdo kamera.
„Prieš kelis mėnesius kreipėmės į Lietuvos saugomose teritorijose dirbančius žmones,
prašydami padėti į bėdą patekusiems mūsų kolegoms iš Ukrainos – Meotidos nacionalinio
parko (Donecko sritis) darbuotojams. 2014 m. rugpjūtį centrinę jų būstinę užėmė žmonės lauko uniformomis be skiriamųjų ženklų. Jiems teko skubiai pasitraukti iš okupuotos
zonos, paliekant Novoazovsko miestą ir visą turėtą turtą. Pavyko išgabenti tik dokumentaciją, ir tai automobilį apšaudė separatistai. Pusę nacionalinio parko užėmė okupacinė
kariuomenė, ir dabar ten įkurtas tankų poligonas, – apie užsimezgusią bičiulystę pasakoja
A. Almanis. – Lietuvos saugomų teritorijų žmonės atsiliepė į šį mūsų prašymą, tad vykdami
su savivaldybės delegacija nugabenome dovanų. Tiesa, didžiąją jų dalį nuvešime vėliau,
kai tik bus tinkamas transportas, nes dabar skridome lėktuvu. Labiausiai padėjo Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos žmonės, padovanoję kelis stacionarius kompiuterius su
monitoriais ir porą fakso aparatų. Perdavėme ir Žagarės regioninio parko direktoriaus Mindaugo Balčiūno dovanas. Jis šiame parke kartu su Joniškio rajono savivaldybės delegacija
lankėsi jau prieš metus, tad mūsų vizitas buvo gražus šio bendradarbiavimo pratęsimas.
Taip pat įteikiau Akmenės rajono verslininkų klubo padovanotą nešiojamąjį kompiuterį.
Meotidos parko žmonės labai džiaugėsi šiomis dovanomis ir perdavė nuoširdžiausią padėką ir linkėjimus.“
Pasak A. Almanio, nors parko administracija išgyvena tikrai ne lengviausius laikus (neturi nei kompiuterių, net nė vieno automobilio ir pan.), bet darbuotojai nenusimena – jie
pilni entuziazmo ir įvairiausių idėjų, kaip plėtoti savo veiklą. Vizito metu apžiūrėta dalis
parko. Gražioje vietoje, pušyne ant pat Azovo jūros kranto, pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis tarp Ventos regioninio parko direkcijos ir Meotidos nacionalinio parko administracijos, kuria įsipareigojome pagal galimybę keistis vizitais, informuoti visuomenę apie savo
partnerių veiklą, taip pat pagal galimybes vykdyti bendrus renginius.

„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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Genovaitė Paulikaitė

Pakruojyje duris atvėrė pirmoji Lietuvoje

restauruota medinė sinagoga

Gegužės 19 d. Pakruojyje atidaryta atgimusi sinagoga. Kaip pabrėžė atidarymo iškilmėse dalyvavusi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, iš Lietuvoje esančių
18 medinių sinagogų Pakruojo sinagoga restauruota pirmoji. Į iškilmes atvyko Norvegijos
ambasadoriaus pavaduotoja Turid Kristin Lilleng ir Izraelio ambasadoriaus pavaduotoja
Efrat Hochstetler. Gausiai susirinkusius pakruojiečius ir miesto svečius pasveikino Pakruojo
rajono meras Saulius Gegieckas.
Surastas restauravimo mechanizmas
Išlikusi Pakruojo sinagoga buvo pastatyta 1801 m. Manoma, kad žydų bendruomenė šiame
mieste įsikūrė XVII a. Žydų skaičius šoktelėjo po XVIII a. pradžios karo, žuvus, nuo bado ir maro išmirus didelei daliai vietinių gyventojų. Kaip teigia istorijos šaltiniai, žydų tautybės žmonės ne tik
puikiai užpildė miestelyje atsiradusią tuštumą, bet ir suaktyvino jo ekonominį gyvenimą. Kaip ir
kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dauguma jų buvo prekybininkai. XIX a. pradžioje žydai
sudarė apie 70 proc. Pakruojo gyventojų. XX a. žydų bendruomenė smarkiai sumažėjo, o per Antrąjį pasaulinį karą ir visiškai buvo sunaikinta.
Apie šią bendruomenę primena dalis miesto centro namų ir iki mūsų dienų išlikusi medinė
vasaros sinagoga. Pokario metais joje buvo įrengtas klubas, vykdavo šokių vakarai, buvo rodomi
kino filmai, vėliau – įrengta sporto salė ir galiausiai sandėlis. 1993 m. sinagoga sugrąžinta Lietuvos
žydų bendruomenei.
„Sinagogos restauravimas – keliolikos metų trukmės procesas. Reikėjo surasti šių pastatų restauravimo mechanizmą. Tais atvejais, kai objektas priklauso žydų bendruomenei, buvo rekomenduojama tartis su savivaldybėmis ir dėl jo restauravimo, ir dėl panaudojimo“, – sako Kultūros pavelRajono meras S. Gegieckas su Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke F. Kukliansky,
Izraelio ambasadoriaus pavaduotoja E. Hochstetler ir Kultūros paveldo departamento
direktore D. Varnaite atgimusioje sinagogoje

do departamento direktorė D. Varnaitė.
D. Varnaitės teigimu, pastaruoju metu Lietuvos žydų bendruomenė jau susitarė su Kaišiadorių rajono savivaldybe dėl Žaslių sinagogos,
su Kalvarijos savivaldybe – dėl Kalvarijos, su Šilalės rajono savivaldybe – dėl Kaltinėnų sinagogų. Link pabaigos suka ir Molėtų rajono savivaldybės derybos su Lietuvos žydų bendruomene
dėl Alantos sinagogos.
„Derybos su žydų bendruomene užtruko
labai ilgai. Grėsmė, kad vieną dieną pastatas nugrius į upę, vis labiau didėjo. Derybose mums
labai padėjo dabartinė Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky“, – nueitą
kelią apžvelgia rajono meras Saulius Gegieckas
ir priduria, kad deryboms sugaišta daugiau laiko nei konkretiems restauravimo darbams.
Sinagoga restauruota naudojant Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų paramą. Projekto vertė – daugiau
kaip 668 tūkst. eurų. Pakruojo rajono savivaldybės indėlis – 11 proc.
Kaip teigia savivaldybės administracijos
direktorė Erika Kižienė, restauravimas vyko be
didesnių strigimų. Didžiausia problema – pastato apšiltinimas: apšiltinimą dėti išorinėje ar vidinėje pusėje. Pasitarus su paveldosaugos specialistais ir įvertinus sinagogos vidaus vertingumą,
pastatas apšiltintas iš išorės.
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio bibliotekos direktorei Romualdai Kulšytei
buvo įteikta mezuza, kuri, pritvirtinta virš sinagogos durų, apsaugos pastatą nuo visų negerų
energijų.
Išsaugotas autentiškumas
Sinagogą restauravo vieni žymiausių šalies
restauratorių – Indrė ir Aidonas Valkiūnai ir su
jais dirbantys restauravimo profesionalai. Susirinkusieji jų darbą pagerbė atsistojimu. Kaip
pažymi D. Varnaitė, atkurti sinagogos interjerą
padėjo išlikusios nuotraukos, aptiktos senos
detalės su piešinio ir tapetų likučiais. Jais vadovaujantis ir atkurta viena didžiausių sinagogos
vertybių – vidaus sienų ir skliautų tapyba. „Piešiniai atkurti labai tiksliai, nes pagal tai, kas išlikę,
buvo galima tiksliai apskaičiuoti net piešinio
dydį“, – pažymi D. Varnaitė.
Plačiai besišypsantys liūtai ir kiti žvėrys, giedantys paukščiai, žąsų pulkelis su žąsiukais, žydintys ar vaisius sunokinę medžiai – tai atgimusi
1885 metų sinagogos puošyba.
Tvirtai į žemę suleidę šaknis, bet palaužtomis šakomis medžiai – lyg nuojauta apie artėjančius žydų tautos išgyvenimus. Apie Pakruojo
krašto žydų istoriją, kultūrą pasakoja restauruotos sinagogos moterų balkone įkurta nuolat
veikianti ekspozicija.
Romo Gurklio nuotr.
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Sinagogoje įsikurs savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Vaikų skyrius, o pirmąsias knygas jai padovanojo Izraelio ambasadoriaus pavaduotoja.
Atgims miesto centras
Pokyčiai laukia ir Pakruojo centro. Kaip teigia rajono meras S. Gegieckas, jau gautos lėšos miesto centrui, buvusios gaisrinės pastatui sutvarkyti. „Tikimės, kad per porą metų pavyks sutvarkyti ir
buvusios spaustuvės pastatą. Jame ketiname įkurdinti Pakruojo krašto muziejų“, – planais dalijasi
meras. Ir apgailestauja, kad per ilgai tęsiasi derybos su Šiaulių vyskupija dėl Linkuvos karmelitų vienuolyno tvarkymo, nors tam galimybės buvo atsiradusios. Begriūvantiems vienuolyno pastatams
reikalingas bent skubus konservavimas, tad savivaldybė nepraranda vilties, kad pagaliau pavyks
susitarti su vyskupija, ir jei Linkuvos vienuolynas dar ir nebus restauruojamas, bent bus sustabdytas
tolesnis jo irimas.
Išsaugomos ir kaimo bibliotekos
Ko gero, neatsitiktinai viename gražiausių miesto pastatų – atgimusioje sinagogoje įkurdinama
biblioteka. „Dabar gyvename įkurtuvių nuotaikomis, – pasidžiaugia bibliotekos direktorė R. Kulšytė.
– Turime naują ir labai gražią erdvę ir norime ją kuo turiningiau panaudoti.“
Pakruojo rajone išsaugomos miestelių ir kaimo bibliotekos. „Šiuo metu ieškome veiksmingesnio bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų valdymo mechanizmo. Pagal galimybes stengiamės jas modernizuoti. Kur įmanoma, bibliotekas įkeliame į daugiafunkcius centrus. Mūsų siekis – kad bibliotekoje būtų galima rodyti filmus, organizuoti kitus renginius“, – sako rajono meras.
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka turi 23 padalinius. „Išties Pakruojo rajone bibliotekų tinklas gana tankus, tad bibliotekos paslaugomis gali pasinaudoti beveik
visų kiek didesnių kaimų gyventojai“, – padėtį apžvelgia bibliotekos direktorė. Savivaldybė, kaip
teigia administracijos direktorė E. Kižienė, galvoja apie bibliotekų reorganizaciją – mokyklų bibliotekas prijungti prie viešosios bibliotekos filialų, ir pabrėžia, kad mažinti filialų skaičiaus savivaldybė
neketina. Paklaustos, ar tikslinga atsisakyti mokyklų bibliotekų, Linkuvos bibliotekininkės kukliai
prasitarė, kad bibliotekos filialų fondas yra gerokai turtingesnis, o mokiniai yra vieni pagrindinių
jų lankytojų.

Perkerpama simbolinė sinagogos
atidarymo juostelė

Pirmasis koncertas sinagogoje – jidiš kalba skambėjusios Rafailo Karpio atliekamos žydų
kompozitorių dainos iš programos „Laiškai iš praeities“.

Bibliotekos direktorei R. Kulšytei įteikta
nuo visų negerovių sauganti mezuza

Tautinių bendrijų diena
Draugiškas ir visiems atviras Vilnius ketvirtą kartą iškilmingai minėjo
Lietuvos tautinių bendrijų dieną. Sostinės meras Remigijus Šimašius susitiko su skirtingų tautinių bendrijų atstovais miesto Rotušėje. „Sakyti, kad
Vilnius švenčia tautinių mažumų dieną – ne visai tikslu, nes Vilniuje tik
kiek mažiau nei pusę gyventojų sudaro nelietuviai. Šiandien švenčiame
bendrystę. Labai stengiamės, kad mūsų visų miestas būtų patogus ir svetingas, kad čia visi sugyventume oriai, puoselėtume kultūrą. Vilnius visais
laikais buvo daugiatautis miestas, kuriame rasdavo vietą visi norintys, tad
mums svarbu ir toliau išlikti tokiu miestu – atviru, draugišku, tolerantišku!“
– sakė meras.
R. Šimašius apdovanojo dešimtį ypatingų žmonių, kurie savo ilgamečiu ir nuoširdžiu darbu puoselėjo Vilnių, rūpindamiesi čia gyvenančių
tautinių bendrijų tapatumu, plėtoja kultūrų dialogą, skatina toleranciją.
Prieš dvejus metus Vilniaus meras inicijavo mieste akciją, kuri simbolizuoja šalių, miestų draugystę ir partnerystę – Vilnius gatves puošia dvikalbiais
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užrašais. Pirmoji lentelė su islandišku užrašu atsirado Islandijos gatvėje.
Iš viso Vilniuje gatves papuošė jau dešimt lentelių: Rusų, Vašingtono,
Varšuvos, Karaimų, Totorių, Žydų, Islandijos, Vokiečių, Latvių, Olandų. Tai
atviro miesto simbolis ir draugiškumo ženklas visiems čia gyvenantiems
ir atvykusiems.
Vilnius – daugiatautiškiausias miestas Lietuvoje. Čia gyvena 128 tautybių gyventojai, kurie sudaro apie 34 proc. visų vilniečių: apie 16 proc.
lenkų, apie 12 proc. rusų. Visoje Lietuvoje oficialiai užregistruota apie 300
tautinių bendrijų organizacijų.
Prieš ketverius metus Seimas įteisino gegužės 21-ąją kaip atmintiną
dieną ir paskelbė ją Lietuvos tautinių bendrijų diena. UNESCO sprendimu
ši diena paskelbta Pasauline kultūrų puoselėjimo diena. Jungtinių Tautų
organizacija yra paskelbusi deklaraciją „Savitumas, įvairovė ir pliuralizmas“, kurios pagrindinis tikslas – išlaikyti tautų savitumą, įvairovę, laisvę
ir bendradarbiavimą.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.
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Tarybos nariui

nereikėtų jaustis pasaulio centru

Apie savivaldą, jos pokyčius, darbo savivaldybėje patirtį kalbamės su ilgamečiu
Panevėžio miesto tarybos nariu Vitalijumi
Satkevičiumi.
Kada prasidėjo Jūsų draugystė su savivalda?
Prieš dvidešimt metų, kai 1997 m. kovo 23
d. pirmą kartą buvau išrinktas į Panevėžio miesto tarybą. Tai buvo man nauja patirtis. Į politiką
atėjau su Lietuvos krikščionių demokratų partija. Paskui ji susijungė su Tėvynės sąjunga. Taryboje dirbu jau šeštą kadenciją.
Kaip per tą laiką keitėsi savivalda?
Daug ką pasako reitingai. Tiek Seimo, tiek
Vyriausybės reitingai paprastai būna mažesni
negu savivaldybės. Ir čia nieko stebėtino. Iškilus
problemoms žmogus pirmiausia eina į savivaldybę, ir savivaldybė tas problemas sprendžia.
Klausimas – geriau ar blogau. Žinoma, ne visi
dalykai savivaldai yra perduoti, ko gyventojai
nelabai supranta ir laukia savivaldybės sprendimo. Nemažai dalykų nėra perduota savivaldai.
Kad ir disponavimo valstybine žeme klausimas.
O Jūsų ilgametė patirtis ką sako šiuo klausimu?
Tai ilga diskusija. Savivaldybių nuomone,
disponavimą valstybine žeme reikėtų atiduoti
savivaldai. Nacionalinė valdžia tame mato tam
tikrų neužtikrintumų ir neperduoda. Manau, tai
ateities klausimas. Kaip ir mero statuso klausimas: ar jis tarybos pirmininkas, ar vykdomosios
valdžios atstovas?
Jūsų manymu, kuo pranašesnė tiesiogiai
išrinkto mero padėtis?
Kai praėjusią ir užpraėjusią kadenciją dirbau Panevėžio miesto meru, tada įstatymiškai
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buvo mažiau perduota teisių negu dabar, kai meras išrinktas tiesiogiai. Anksčiau meras be tarybos
negalėdavo beveik ničnieko. Dabar jam perduotos tam tikros funkcijos. Kad ir mero komandos personalo, įstaigų vadovų personalo klausimai. Be abejo, perduotos funkcijos didina ir atsakomybę. Kai
sprendžia taryba, ji ir atsakomybę prisiima. Ar geriau, ar blogiau tiesioginiai mero rinkimai, kol kas
sunku spręsti. Tai paaiškės kadencijos pabaigoje. Matysime, padaryta daugiau ar mažiau...
Kai 2010 metų sausio 21 d. buvau išrinktas Panevėžio miesto savivaldybės meru, buvo ką
tik praūžusi krizė. Pradėjęs dirbti miesto biudžete radau per 20 mln. litų skylę. Per metus, jei
teisingai pamenu, pavyko finansinę padėtį stabilizuoti. Ir net milijonu litų sumažinome savivaldybės skolą.
Per antrą mano darbo meru kadenciją skolą sumažinome dar keliais milijonais. Žinoma, pasikeitė ir įstatymai. Šiek tiek pasikeitė ir savivaldybių biudžeto formavimo principai. Tad kadencijos pabaigoje jau buvo galima teigti: Panevėžio miesto savivaldybėje krizė baigėsi. Taigi mes krizę
suvaldėme, pradėjome nemažai projektų, o dabartiniams miesto vadovams reikia vykdyti darbus.
Panevėžys yra vienas iš penkių Lietuvos miestų, turinčių metropolinį statusą, o tokiems miestams
šiuo ES paramos laikotarpiu yra skirta nemaža parama per URBAN programą.
Malonu, kad savivaldybė įgyvendino beveik visus man dirbant miesto meru pradėtus
projektus. Tai ir pėsčiųjų tiltas per Nevėžį, ir nakvynės namai, Dailės galerijos priestatas, ledo
arena ir dar daug kitų. Dabar atėjo laikas jau praėjusioje kadencijoje numatytiems stambiems
europiniams projektams iš URBAN programos. Tai Panevėžio autobusų stoties ir jos prieigų,
miesto centro ir Senvagės, miesto parkų, pramoninės Janonio gatvės zonos sutvarkymas ir kt.
Matysime, kaip jiems seksis. Norėtųsi, kad projektai būtų vykdomi skaidriai, kad Panevėžyje
būtų įdiegta daugiau gerų dalykų.
Miestui labai svarbu pritraukti ir privačių investuotojų. Nors Panevėžyje nemažai stambių
įmonių, bet labai svarbu, kad šis procesas nesustotų. Jūsų manymu, kaip Panevėžiui sekasi pritraukti naujas investicijas?
Kai dirbau miesto meru, labai glaudžiai bendradarbiavome su verslu. Panevėžio prekybos ir
amatų rūmai visada dalyvaudavo aptariant naujus miestui svarbius projektus, visada juos kviesdavomės ir įsiklausydavome į jų nuomonę. Rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas buvo ir mero visuomeninis patarėjas.
Konkretus pavyzdys. Dar maždaug prieš dešimtmetį savivaldybė įsigijo beveik 40 ha sklypą
pramoninėje zonoje ir paskyrė jį pramonės parkui. Man teko daug rūpintis, kad ši teritorija taptų
Laisvąja ekonomine zona (LEZ). Malonu, kad šia teritorija susidomėjo norvegų kapitalo įmonė „Devold“. Ji buvo pirmoji įmonė, įsikūrusi laisvojoje ekonominėje zonoje. Džiaugiuosi, kad pavyko tai
padaryti. Tai buvo paskatinimas ten kurtis ir kitoms įmonėms. Dabar LEZ teritoriją po valstybinio
konkurso valdo operatorius, kuris privalo spręsti šiuos klausimus.
Šioje zonoje vietos dar daug, ir būtų gerai, jei joje norinčių įsikurti atsirastų daugiau, nes Panevėžys turi labai daug privalumų. Čia veikia KTU Panevėžio verslo ir vadybos fakultetas, Panevėžio
kolegija, du profesinio rengimo centrai, Darbo rinkos mokymo centras. Taigi norinčių dirbti kvalifikuotų specialistų Panevėžyje įsikūrę verslininkai tikrai rastų.
Kaip dabar tas bendradarbiavimas vyksta, turėtų pasakyti pats verslas.
Kokią vietą savivalda užima Jūsų gyvenime?
Labai didelę, nes, kaip minėjau, savivaldos vandenyse esu jau 20 metų ir ta veikla man įdomi.
Dešimt metų teko vadovauti savivaldybės kontroliuojamai įmonei UAB ,,Panevėžio būstas“, dešimt
metų dirbau tarybos Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku, kai įstatymai leido, teko dirbti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sekretoriate vyriausiuoju miesto ūkio specialistu. Rūpinausi
Panevėžio miesto architektūros, urbanistikos, ekologijos ir kitais miesto ūkio klausimais. Tai buvo
labai naudinga ir įdomi patirtis, kuri pravertė dirbant meru.
Ko palinkėtumėte mažesnę darbo savivaldoje patirtį turintiems kolegoms tiek iš Panevėžio
miesto, tiek iš kitų savivaldybių?
Pirmiausia noriu kreiptis į tuos, kurie į tarybą išrinkti pirmą kartą: tikiuosi, nemanote, kad jūs
esate pasaulio centras? Pirma kadencija yra tik darbo savivaldoje mokykla. Seniau dirbantiems linkiu sveikatos ir neišmėtyti patirties, o panaudoti ją savivaldybės žmonių gerovei kurti. Ir visada viską
reikėtų daryti socialiai jautriau. Šiame darbe būtina „įtempti“ klausą. Labai svarbu ne tik klausyti
žmonių, bet ir išgirsti. Ir, kaip rodo patirtis, būna, kad ir vienas tarybos narys yra savivaldos lauke
karys. Arba, kaip dabar kalba kariškiai, yra ,,karinis“ vienetas.
Kaip rodo apklausos, žmonės emigruoja iš Lietuvos ne tiek dėl mažų atlyginimų, kiek dėl didelės socialinės nelygybės: uždarbiai skiriasi dešimtimis kartų. Šis skirtumas ryškus ir tarp Lietuvos
regionų. Tokia socialinė neteisybė ir veja žmones iš Lietuvos.
Kalbino Genovaitė Paulikaitė
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Ukmergė – svajonių miestas,
Daiva Zimblienė, Genovaitė Paulikaitė

„Kiekvienais metais miesto šventei pasirenkame temą. Šių metų šventės tema – svajonių miestas.
Tikiu, svajonės pildosi ir dar – svajonė
gyvena ilgiau už tą, kuris svajoja“, – paskutinį
šeštadienį vykusios miesto šventės „Ukmergė
– svajonių miestas“ šurmulyje kalbėjo Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas.
Dar vienas garbės pilietis
Šventė prasidėjo iškilmingu rajono tarybos
posėdžiu, kurio metu paskelbtas jau septintasis
Ukmergės rajono garbės pilietis. Šis garbingas
apdovanojimas suteiktas Rimantui Zinkevičiui –
meno kūrėjui, tautodailininkui, kryždirbystės puoselėtojui, liaudies skulptoriui, Lietuvos šviesuoliui,
savo darbais prisidedančiam prie Ukmergės krašto garsinimo Lietuvoje ir pasaulyje.
R. Zinkevičiaus darbai yra pelnę daugybę apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje. Šis ukmergiškis
– daugkartinis Lietuvos liaudies kultūros centro
„Aukso vainiko“ apdovanojimo nugalėtojas ir prizininkas, įvairių parodų, plenerų dalyvis ir laureatas,
„Lietuvos šviesuolio“ vardo turėtojas, Ukmergės
miesto partnerio Kiskunmajsos (Vengrija) garbės
pilietis. Jo darbai puošia įvairias Lietuvos, Latvijos,
Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Vengrijos, Švedijos,
JAV, Australijos vietoves.
R. Zinkevičius yra Ukmergės rajono kultūros
tarybos narys, Ukmergės rajono tautodailininkų
draugijos pirmininkas, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narys, Lietuvos kūrėjų asociacijos narys,
Juodausių kaimo seniūnaitis.
R. Zinkevičiaus pavardė nuo šiol bus įrašyta
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o svajonės pildosi

į Ukmergės rajono garbės piliečio knygą šalia kitų garbių ir rajonui nusipelniusių asmenybių: Alfonso
Bernoto, Zigmo Zinkevičiaus, Vygaudo Ušacko, Jūratės Martinkutės, Jono Žentelio ir Juliaus Veselkos
pavardžių.
Garbės piliečio ženklas R. Zinkevičiui buvo įteiktas pilnutėlėje Ukmergės kraštotyros muziejaus salėje, kur vyko iškilmingas rajono tarybos posėdis. Naujasis Ukmergės rajono garbės pilietis pasirašė ir
Garbės piliečių knygoje.
Šią ceremoniją stebėjo gausus būrys iškilmingo posėdžio dalyvių: R. Zinkevičiaus artimieji, draugai
ir bendraminčiai, Seimo nariai Juozas Varžgalys, Laurynas Kasčiūnas, Žygimantas Pavilionis, 2014-ųjų
metų rajono garbės pilietė Jūratė Martinkutė, miesto svečių delegacijos iš Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos, taip pat rajono tarybos
nariai, savivaldybės administracijos vadovai, skyrių vedėjai, spaudos atstovai ir kiti.
Pasirašytas ketinimų protokolas
„Turime 16 partnerių iš 11 šalių. Tuo labai džiaugiamės, nes su partneriais vykdome nemažai įvairias
sritis apimančių projektų. Tai ir socialiniai, ir kultūros, ir sporto projektai. Keičiamės delegacijomis. Tarybos nariai neseniai lankėmės Latvijoje. Planuojame vykti į Estiją. Per tuos vizitus dalijamės patirtimi, nes
manau, kad to, kas sukurta, nebereikia iš naujo išradinėti“, – į miesto šventę atvykusiomis delegacijomis
džiaugėsi meras ir pridūrė, kad per iškilmingą posėdį pasirašytas ketinimų protokolas su estais – su Pelvos kaimiškąja savivaldybe.
Dokumente, kurį pasirašė abiejų savivaldybių merai – R. Janickas ir Georgas Pelisaaris – numatytas
bendradarbiavimas abiejų regionų turizmo, ekonominės infrastruktūros, kultūros ir kitose srityse. Abi savivaldybės sutinka siekti ateityje pasirašyti bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimus.
Rajono mero R. Janicko, tarybos narių ir savivaldybės administracijos vadovų staigmena
ukmergiškiams – kartu su „Rondo“ ansambliu atlikta daina
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Pasveikino gimusiuosius per šventę
Prieš miesto šventės iškilmingiausią momentą rajono meras R. Janickas ir Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus vedėja Asta
Leonavičienė aplankė per Miesto šventę pasaulį išvydusius ukmergiškius:
dvi mergaites ir keturis berniukus. Mažylių mamoms buvo įteiktos gėlių
puokštės, o naujagimiai gavo po specialų Ukmergiškio liudijimą, marškinėlius su užrašu„Aš – naujasis Ukmergės pilietis“, knygą-albumą„Mūsų vaikas“
ir pliušinį žaislą.
Ukmergės ligoninės Akušerijos skyriuje nuo šių metų pradžios iki gegužės 27-osios ryto iš viso gimė 111 kūdikių.
Šventė jungia bendruomenę
„Miesto šventė yra vienas pagrindinių mūsų savivaldybės renginių,
nes per ją pabūti kartu gali visa miesto bendruomenė. Tai labai svarbu,
nes miestui, kaip ir šeimai, labai svarbu turėti šventes, kai visi gali susirinkti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais, – „Savivaldybių žinioms“
sakė meras R. Janickas. – Matome, kaip tos šventės populiarėja. Jau vien
eitynės, vykusios ketvirtą kartą, rodo miestiečių domėjimąsi. Jose dalyvavo per 1500 dalyvių. Pernai jose žygiavo apie 1200 ukmergiškių. Ir
svarbiausia, eitynės tampa įvairesnės, kūrybingesnės ir spalvingesnės.
Eina ne tik organizacijos. Eina bendraminčių būriai. Ir kiekvienas su didžiausia išmone pasirengia eitynėms. Paskui visi dalyvauja šventėje. Toks buvimas jungia žmones.“
Mero teigimu, didžiausias ir labiausiai džiuginantis pasiekimas – vis aktyvesnė miesto ir rajono bendruomenė. Ji nestovi nuošalyje, laukdama, kol
valdžia duos ar padarys. Ji aktyviai dalyvauja tiek sprendžiant miesto ir rajono infrastruktūros, tiek viešųjų erdvių, tiek švietimo ir kultūros klausimus.
„Visada manau ir tai sakau įmonių ir įstaigų vadovams, kad svarbiausia
yra žmogus. Žinoma, svarbu technika, technologijos, kitos naujovės, bet
visada reikia atsisukti į žmogų, į jo savijautą. Tik gerai besijaučiantis ir gerbiamas žmogus gali svajoti ir kurti“, – pabrėžia Ukmergės rajono meras
R. Janickas.
Romo Gurklio nuotr.

Šilutės miestui – 506

Mero dovanos naujiesiems ir mažiesiems piliečiams

Garbės pilietis R. Zinkevičius

Greta Ulevičiūtė

„Plukdo vėjas mariose laivus,
Mano kelias veda į Šilutę“ („Sugrįšiu į Šilutę“ , Ovidijus Vyšniauskas)
Per Šilutės miesto šventės atidarymą šiais žodžiais buvo
pasitikti miestelėnai ir svečiai, atėję pasiklausyti kartu su orkestru „Vilniaus sinfonietta“ populiarius hitus atliekančių dainininkų Česlovo Gabalio ir Evelinos Sašenko.
Prieš prasidedant koncertui rajono meras Vytautas Laurinaitis (kairėje) padėkojo susirinkusiesiems ir atvykusioms užsienio partnerių delegacijoms, palinkėjo visiems gero reginio
ir džiugios antrosios dienos šventės. Grojant paskutiniams
akordams danguje nušvito puošnūs fejerverkai.
Antrąją gimtadienio dieną apie 3000 šilutiškių, seniūnijų
bendruomenių narių dalyvavo šventinėse eitynėse „Šilutė vakar ir šiandien“, kuriose taip pat buvo galima pamatyti dviejų
žinomų, bet nebeišlikusių senosios Šilutės pastatų – „Germanikos“ viešbučio ir Verdainės bažnyčios – maketus, visų
rajono seniūnijų plazdenančias vėliavas, gausybę kitų įstaigų
simbolikos. Eitynes vainikavo motorizuota technika. Nestigo
nei baikerių, nei sportinių motociklų, senovinių automobilių,
išradingai papuoštos Šilutės miesto įmonių technikos.
Pasivaikščioję po tautodailininkų ir amatininkų šventinę
mugę, svečiai jėgas galėjo išbandyti žvejų – gladiatorių ant
rąsto kautynėse, sūrių ridenimo nuo pylimo varžybose, stebėti dziudo ir sumo pasirodymą. Šilutės sporto mokykla kvietė išbandyti save taiklumo rate ir 3 prieš 3 gatvės krepšinio
varžybose.
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus darbuotojai paruošė
kulinarijos paveldo degustaciją, kitas smagias edukacijas,
Šilutės turizmo informacinis centras kvietė apsilankyti jų alėSavivaldybių žinios 2017 06 03

joje, buvo pristatyta „Kintai Arts“ festivalio programa, vyko kitos linksmybės.
Mažuosius šilutiškius džiugino visada kitoniški ir įspūdingai atrodantys Šilutės
kamerinio dramos teatro aktoriai, kurie surengė gatvės vaidinimą „Karakumų
trupė“, o Šilutės Fridricho Bajoraičio bibliotekininkai – originalius teatralizuotus
skaitymus.
Miestelėnai ir svečiai išsiskirstė vėlai vakare, kai baigėsi Šilutės vaikų ir suaugusiųjų meno kolektyvų ir profesionalių kviestinių grupių koncertai. Visi vėl
susitiks Žuvienės virimo čempionate rudenį, rugsėjo 2 d.
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