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puodžių IR Kryžių kraštas –

Šiaulių rajonas

Šiaulių rajonas – unikaliu Kryžių kalnu išsiskiriantis puodžių kraštas, kuriame klesti amatai, turizmas, veikia aktyvios bendruomenės, gyvena verslūs
ir laimingi žmonės. Lankydamasis Kryžių kalne, šventasis Tėvas Jonas Paulius II palaimino šį kraštą, juk ne veltui sakoma, kad Dievas padeda tam, kuris
pats stengiasi, dirba ir ieško išeities. Tad didžiąją savivaldybės dalį sudarančios žemdirbystei tinkamos lygumos ir žmonių darbštumas garsina rajoną
pažangia žemdirbyste ir jos pasiekimais. Čia gausu žemės ūkio ir jo produktų perdirbimo įmonių, yra ir laisvų žemės plotų, tinkamų verslui plėtoti.
Rajonas yra išsidėstęs Lietuvos šiaurės vakarų dalyje. Teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų. Yra vienas miestas – Kuršėnai, septyni miesteliai – Bazilionai,
Gruzdžiai, Kairiai, Kurtuvėnai, Kužiai, Meškuičiai ir Šakyna ir 579 kaimai. Gyventojų skaičius – apie 41,5 tūkst.
Savivaldybės teritorija žiedu juosia Šiaulių regiono centrą – Šiaulių miestą. Rajonas ribojasi su kitais šešiais administraciniais vienetais: Akmenės,
Joniškio, Telšių, Kelmės, Radviliškio ir Pakruojo rajonais.
Į rajono teritoriją įeina dalis Kurtuvėnų regioninio parko, kurio kraštovaizdis vertingas moksliniu, rekreaciniu ir pažintiniu požiūriu. Čia vystomas
kaimo ir ekologinis turizmas, yra įsikūręs įvairias paslaugas teikiantis žirgynas, veikia jojimo mokykla.
Šiaulių rajono savivaldybės veiklą apžvelgia rajono vadovai.

Meras Antanas Bezaras
Politikoje esu ne naujokas. Daugiau kaip 15 metų dirbu savivaldos sistemoje. Seniūno, Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo, praėjusios kadencijos mero pavaduotojo darbo patirtis man leido susipažinti su gyventojų problemomis įvairiose srityse. Po 2015
m. pavasarį pirmąkart šalyje surengtų tiesioginių merų rinkimų žmonių išreikštas pasitikėjimas manimi išrinkus Šiaulių rajono meru įpareigoja mane ir toliau rūpintis savo krašto žmonėmis, pradėti
naujus ir tęsti pradėtus darbus, kad jie teiktų reikšmingų pokyčių rajonui.
Praėję metai savivaldybei buvo sėkmingi ir darbingi, šie – kol kas ne mažiau. Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame tyrime 54 mažųjų savivaldybių reitinge Šiaulių rajonas dalijasi 14–15
vieta su Neringos savivaldybe. Palyginti su 2015 metais, savivaldybės indeksas pakilo iš 44 vietos.
Savivaldybėje įvyko nemažai teigiamų pokyčių: sumažėjo gyventojų nedarbas, sumažėjo socialinės
pašalpos ir būsto šildymo kompensacijos gavėjų dalis. Gyventojams 9 proc. mažėjo šilumos kaina.
Rajonas pateko į Valdymo, Investicijų ir plėtros bei Administracijos grupių dešimtukus.
Geros idėjos, bendras darbas, visuomenės palaikymas – tai svari žmonių pagalba, būtina vykdant didžiausius ir prasmingiausius darbus. Aktyviai susitikinėju su gyventojais, stengiuosi jų problemas spręsti nieko neatidėliodamas. Žmonės iš mūsų laukia ne pažadų, o darnaus, veiksmingo
ir atsakingo darbo. Kaimiškai savivaldybei tenka nelengvas uždavinys kurti šiuolaikinio kaimo infrastruktūrą, nes kaimo žmonės taip pat nori gyventi patogiai, gražioje aplinkoje, turiningai leisti
laisvalaikį.
Šiaulių rajonas – bendruomeniškas, konkurencingas, atviras investicijoms, pritraukiantis naujų
verslo galimybių, pažangaus žemės ūkio kraštas, pasižymintis palankia gyvenimui ir poilsiui aplinka.
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Kadangi rajonas pasižymi gerai išplėtotu
žemės ūkiu ir žemės ūkio produkcijos perdirbimu, savivaldybėje gausu mėsos perdirbimo,
duonos ir pyrago gaminių verslų, taip pat vystoma medienos perdirbimo veikla, baldų gamyba ir kt. Be to, plėtojami ir netradiciniai žemės
ūkio verslai – švelniakailių žvėrelių, vynuoginių
sraigių, grybų, uogų, gėlių, prieskoninių augalų
auginimas, taip pat žuvininkystė, arklininkystė,
avininkystė, miškininkystė.
Rajonas turi gerai išplėtotą infrastruktūrą
verslui plėtoti, rajone yra pakankamai laisvų
žemės plotų su netoliese esančiomis komunikacijomis (elektros tinklais, dujotiekiais, vandentiekio magistraliniais tinklais). Žvelgiant iš
ilgalaikės perspektyvos, rajonui tai itin paranku,
nes atsiveria plačios galimybės industriniams
parkams kurti, investicijoms pritraukti.
Savivaldybės verslo situacijai ir plėtrai didelę
įtaką daro Šiaulių miestas – Šiaulių apskrities ir
Šiaulių rajono administracinis centras, kuriame
sutelktas ekonominis, verslo, mokslo potencialas. Nemaža dalis rajono gyventojų dėl įvairesnės rinkos, platesnių verslo galimybių, didesnės
prekių, paslaugų pasiūlos dirba, plėtoja verslus
ir kuria pridėtinę vertę Šiaulių miesto savivaldybėje. Kita vertus, tokiu būdu didėja rajono gyventojų užimtumas, mieste gaunamų pajamų
dydžiui viršijant kaimo vietovėse gaunamų pajamų vidurkį, didėja Šiaulių rajone surenkamo
gyventojų pajamų mokesčio suma.
Sėkmingai pradėjome formuoti verslo rėmimo sistemą, skatindami smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtrą, teikdami savivaldybės paramą. Be
to, rajone naujai įregistruotos įmonės atleidžiamos nuo ne žemės ūkio paskirties žemės ir kito
nekilnojamojo turto mokesčio.
2016 metais savivaldybėje veikė 54 statybos
įmonės, ir tai – didžiausias skaičius tarp visų
apskrities savivaldybių. Palanki rajono geografinė padėtis suteikia patrauklumo išorinių
investicijų ir verslo plėtros požiūriu. Turime gerą
vietos ir tarptautinį susisiekimą. Rajone kertasi
automagistralės, vedančios į Sankt Peterburgą,
Kaliningradą, Vilnių, Varšuvą. Yra gerai išvystytas
geležinkelių tinklas (magistralės Mažeikių, Vilniaus, Kaliningrado, Rygos kryptimis), veikiantis
Zoknių oro uostas.
Džiaugiamės palankiomis sąlygomis ir
galimybėmis plėtoti turizmą Šiaulių rajone.
Čia gausu tiek gamtinių išteklių, tiek kultūros
paveldo objektų, iš kurių žymiausias ir turistų
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio labiausiai
lankomas yra Kryžių kalnas. Svarbiu kultūros
centru tampa Naisių miestelis. 2015 m. Naisiai buvo paskelbti pirmąja mažąja Lietuvos
kultūros sostine.
Mūsų strateginiai prioritetai – konkurencinga rajono ekonomika, sumani, pilietiška,
kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė,
subalansuota rajono infrastruktūra ir aplinka,
veiksminga rajono savivalda ir visuomenės saugumas. Visi mūsų darbai skirti tam, kad rajone
būtų gera ir čia gyvenantiems, ir į mūsų kraštą
pasisvečiuoti atvykstantiems žmonėms.
Savivaldybių žinios 2017 06 17

Mero pavaduotojas
Algis Mačiulis
Nuo 2015 metų man patikėtos mero pavaduotojo pareigos. Kuruojamos sritys ir funkcijos – švietimas, kultūra, sportas, jaunimas,
rajono įvaizdžio formavimas. 20 metų vadovavau Šiaulių rajono Meškuičių gimnazijai,
todėl teko iš arti pažinti ir spręsti socialinius,
jaunimo, švietimo ar kultūros klausimus.
2016 metais savivaldybėje veikė keturios
gimnazijos, 16 pagrindinių mokyklų, trys mokyklos-daugiafunkciai centrai, devyni lopšeliai-darželiai, trys neformaliojo vaikų švietimo
įstaigos. Švietimo pagalbą teikė dvi savivaldybės biudžetinės įstaigos: Šiaulių rajono
pedagoginė psichologinė tarnyba ir švietimo
centras. Savivaldybės švietimo įstaigoms buhalterinės apskaitos paslaugas ir paslaugas,
susijusias su ūkine-technine veikla, teikė biudžetinė įstaiga rajono savivaldybės Švietimo
paslaugų centras.
Švietimo problemos rajone panašios kaip
ir visoje šalyje: mokinių mažėja, mokyklos
tuštėja. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 3 659 mokiniai. Pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdosi 1 241 vaikas. 2016 metų rugsėjo
1 dieną atidarėme penkias naujas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, kuriose ugdosi 80 vaikų.
Mokslo metų pabaigoje mokiniams ir
jų mokytojams pagerbti surengta tradicinė
šventė „Žvaigždės ir žvaigždutės“, kurioje
apdovanoti 285 mokiniai ir ugdytiniai ir 180
pedagogų, garsinusių savivaldybę Lietuvos
dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose ir sporto varžybose, pagerbti mokyklų
bendruomenių pristatyti geriausi mokytojai.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos kūno
kultūros mokytojui ekspertui Juozui Savickui
suteiktas Savivaldybės metų mokytojo vardas. Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė Stasė Riškienė išrinkta
2016 metų Lietuvos metų mokytoja. Tai jau
trečias iš eilės Švietimo ir mokslo ministerijos
suteiktas apdovanojimas.
Savivaldybėje plėtojamos 23 sporto šakos,
iš jų populiariausios futbolas, graikų-romėnų
imtynės, krepšinis ir lengvoji atletika.
Bendradarbiaudami su įvairiomis įstai-

gomis ir organizacijomis, dėmesio skiriame
jaunimo užimtumui, aktyvumui didinti. Rajone jau vienus metus vykdomas projektas „Atrask save“. Projekto tikslas – sumažinti 15–29
metų niekur nedirbančių, nesimokančių, neregistruotų darbo biržoje jaunuolių skaičių.
Siekdami visapusiškos jaunimo integracijos į
visuomenę, vykdome mobilų darbą su jaunimu kaimiškose vietovėse.
2016 metais vykdytas Jaunimo iniciatyvų
skatinimo konkursas. Savivaldybės lėšomis
visiškai arba iš dalies finansuota 15 projektų. Jaunimo projektai apima įvairias veiklas
– moksleivių savivaldų veiklos programų
kūrimą, verslumo skatinimą, stovyklas, susipažinimą su savivalda, žygius pasitelkiant neformalius ugdymo metodus jų metu. Įkurta
jaunus Šiaulių rajono tėvus vienijanti ir skatinanti bendras veiklas asociacija „Šiaulių rajono jaunų tėvų bendruomenė“.
Tenka daug bendrauti su rajono kultūros
darbuotojais, kurių dauguma yra atsidavę
savo darbui, kūrybingi. Rajono kultūros įstaigose kūrybinę veiklą 2016 metais vystė 122
meno kolektyvai, studijos, būreliai ir klubai,
kuriuos lankė 1408 dalyviai. 2016 metais
Lietuvos kultūros ministerijos, Nacionalinio
kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų
švenčių fondas įteikė dar vieną – jau devintąją – „Aukso paukštės“ statulėlę ir suteikė
„Geriausio suaugusiųjų choro ir vadovo“ apdovanojimą rajono Kultūros centro jaunimo
mišriam chorui „Melomanai“. Tautodailininkas Aurimas Šimkus JAV Nebraskos valstijoje
Omahos miesto parke kūrė medžio skulptūrų
„Saulės taką“ ir buvo apdovanotas diplomu.
Surengta regioninė Dainų ir šokių šventė,
skirta Kuršėnų miesto 435 metų sukakčiai.
Joje dalyvavo 91 įvairaus žanro kolektyvas iš
rajono kultūros ir ugdymo įstaigų, svečių kolektyvai iš regiono. Iš viso šventėje dalyvavo
apie 1600 dalyvių.
Įteikta 40-oji respublikinė Zigmo Gėlės
premija. Kuršėnuose įteikta 27-oji respublikinė Lauryno Ivinskio premija. Geriausiu
2016 m. kalendoriumi pripažintas „Žemaitiu
kalėnduorius – 2016 m.“, sudarytojas Arūnas
Reinikis. Aktyviai plėtojama Etninės kultūros
ir tradicinių amatų centro veikla. Rajone yra
15 tradicinių amatininkų, kurių gaminiai yra
sertifikuoti tautinio paveldo produktai.
Savivaldybės teritorijoje suskaičiuojama
590 kultūros paveldo objektų.
Rajonui itin vertingi dvarai ir išlikusių dvarų fragmentai, sakraliniai objektai, istorinės
ir literatūrinės vietovės. Gausybę turistų sutraukia Lietuvoje ir užsienyje gerai žinomas
unikalus kultūros paveldo objektas – Kryžių
kalnas. Kryžių kalnas įtrauktas į Jono Pauliaus
II piligrimų kelią. Šiuo metu parengtas Kryžių
kalno teritorijos apšvietimo techninis projektas, jis įgyvendinamas.
Nukelta į 6 p.
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Savivaldybės administracijos direktorius
Gipoldas Karklelis
Per praėjusius dvejus šios kadencijos metus
atlikome nemažai reikšmingų darbų. Parengėme savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–
2023 metams, diegiame atnaujintą veiklos planavimo metodiką, patvirtinome pakoreguotą
vandens ir nuotekų infrastruktūros specialųjį
planą, pradėtas susisiekimo sistemos specialiojo plano koregavimas.
Minėti dokumentai leidžia nuosekliai ir kryptingai organizuoti administracijos darbą.
Gana sėkmingai baigėme sudėtingą keleivių
vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais viešąjį pirkimą. Paslaugų atvirąjį konkursą suskirstėme į tris atskirus paketus.
Pirmąjį laimėjo savivaldybės kontroliuojama
įmonė UAB Kuršėnų autobusų parkas, antrąjį
– dvi Lietuvos įmonės, o trečiąjį – Rygos mikroautobusų bendrovė. Turėjome daug skundų,
bylinėjimosi. Visų šių teisminių procedūrų metu
įrodėme, kad mūsų administracijos specialistai
viešą pirkimą vykdė be klaidų.
Įpareigoti Lietuvos apeliacinio teismo vykdome atliekų vežimo atvirą konkursą. Vėl esame įtraukti į ilgą teisminį procesą. Manau, kad
pavyks įrodyti administracijos veiksmų teisėtumą ir sėkmingai baigti šią procedūrą.
Tarp panašaus dydžio savivaldybių turime
vieną mažiausių darbuotojų skaičių. Esame įsipareigoję, nepaisant didėjančio darbų krūvio ir
vykdomų projektų skaičiaus, šio skaičiaus nedidinti ir pažado laikomės. Nors šalia yra universitetinis Šiaulių miestas, jau stokojame kvalifikuotų kai kurių sričių specialistų. Turėdami pasenusį
valstybės tarnybos modelį ir nelanksčią darbo
apmokėjimo sistemą, negalime konkuruoti su
privačiu verslu. Nekantriai laukiame naujo, modernaus Valstybės tarnybos įstatymo.
Pastaraisiais dešimtmečiais sparčiai ir gana
stichiškai vyko priemiestinių gyvenviečių plėtra.

Namų statybos vyko neįrengus būtinos infrastruktūros. Šiandien šių teritorijų gyventojai nori
normalių privažiavimo kelių, asfaltuotų gatvių,
vandentiekio ir nuotekų tinklų. Savivaldybei tai
itin svarbus uždavinys, laukia labai didelių investicijų reikalaujantys darbai.
Didžiausias ir svarbiausias administracijos
darbas – investicinių projektų įgyvendinimas.
Šiems darbams skiriame ypatingą dėmesį. Jau
vykdomi baigiamieji Kuršėnų miesto Lauryno
Ivinskio aikštės sutvarkymo darbai, modernizuojama Gruzdžių gimnazija, tvarkomos Kuršėnų Gedimino ir Ginkūnų Svajonių gatvės. Iki
metų pabaigos vykdomų projektų skaičius dar
išaugs. Paminėsiu keletą skaičių: jau pateiktos šešios paraiškos finansavimui, pasirašytos
penkios finansavimo sutartys, rengiami šeši investiciniai projektai, rengiamos 23 projektų paraiškos. Investicijų sulauks Kuršėnai, Gruzdžiai,
Meškuičiai, Kairiai. Planuojami infrastruktūros
tvarkymo darbai ir mažesnėse gyvenvietėse
– Gilvyčiuose, Sutkūnuose, Varputėnuose, Žadžiūnuose, Raudėnuose, Naisiuose, Šakynoje.
Mūsų administracijos inžinierių, investicijų,
projektų valdymo, viešųjų pirkimų specialistų
laukia įtempto ir atsakingo darbo metai.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Ingrida Venciuvienė
Mano darbo savivaldoje sritis – sveikata, socialinės problemos ir paslaugos, jaunimas, bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos.
Rajone plečiasi socialinių paslaugų gyventojams įvairovė, didėja gaunančių socialines paslaugas gyventojų skaičius.
Iš savivaldybės biudžeto lėšų už 79 tūkst.
eurų suremontuotos viešosios įstaigos Šiaulių
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
Socialinės globos padalinio Meškuičiuose patalpos. Po remonto socialinės globos įstaigoje
prižiūrimi 24 globotiniai, kuriems užtikrintos
pačios geriausios globos sąlygos.

Iš sutaupytų socialinės paramos lėšų 2016
metais 30 tūkst. eurų skirta būsto gyvenamajai
aplinkai pritaikyti rajono neįgaliesiems. Vaikų
dienos centrams, kurių rajone jau penki, veiklai
finansuoti skirta 17 tūkst. eurų. Už 180 tūkst.
eurų finansuotos ilgalaikės ir trumpalaikės paslaugos globos įstaigose.
2017 m. pradėtos teikti socialinės globos ir
slaugos paslaugos asmens namuose – integrali
pagalba į namus. Suformuotos dvi mobilios
kvalifikuotų darbuotojų komandos, kurios teikia socialines paslaugas.
Savivaldybė viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo įgyvendinti projektą „Socialinio būsto fondo
plėtra“. Planuojama įsigyti 28 butus, kurie bus
įtraukti į savivaldybės socialinių būstų sąrašą.
Jau nupirkti devyni butai Kuršėnuose. Įgyvendinus projektą padidės galimybė aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius teisę į socialinį
būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo ir darbo
kokybė.
Savivaldybės administracija pradėjo vykdyti
projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“. Projekto tikslas – sudaryti
sąlygas rajone gyvenančioms šeimoms gauti
kompleksiškai teikiamas paslaugas, padedant
įveikti iškilusias problemas ir krizes šeimose.
Įgyvendinant projektą rajone įsteigti dveji
bendruomeniniai šeimos namai.
Gerinamos darbo sąlygos socialiniams
darbuotojams. Savivaldybė įsigijo tris naujus
automobilius, kurie perduoti Kuršėnų miesto,
Kuršėnų kaimiškosios ir Šiaulių kaimiškosios
seniūnijų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su rizikos šeimomis. Esant galimybei naujus automobilius numatoma pirkti ir kitų seniūnijų socialiniams darbuotojams.
Kaip ir kasmet, iš sutaupytų socialinės paramos lėšų skirta materialinė pagalba rajono
šeimynoms, kurių rajone net trys. Už gautas
lėšas, 51 tūkst. eurų, šeimynos gerino gyvenimo
sąlygas šeimynose augantiems vaikams.
Kaip ir visa Lietuva, savivaldybė įgyvendina
„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
sistemos sąlygų sukūrimo Lietuvoje“ projektą.
Šiaulių rajono globėjų ir įtėvių mokymo ir
konsultavimo (GIMK) komanda parengė aštuonis asmenis, kurie artimiausiu metu žada tapti
tėvų netekusių vaikų globėjais. Kuršėnų vaikų
globos namai pradėjo vykdyti naujas veiklas.
Vaikų namuose laikinai apgyvendinami vaikai
su savo mamomis. Socialiniai globos namų darbuotojai moko mamas ir vaikus socialinių įgūdžių, padeda sustiprėti psichologiškai, kol atsiranda galimybė mamai su vaiku grįžti namo.

„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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Birštonas ošia. įsiklausyk!
Po šventės maratono Birštono tarybos nariai ir savivaldybės darbuotojai paruošė
pusryčius savo svečiams ir bendruomenei

Birštono kultūros centro darbuotojai savo renginiais
garsina kurortą toli už jo ribų
Birštonas nenustoja stebinti, kasmet vis pateikia po staigmeną: tai atidaromas stadionas ar atnaujinta sanatorija, tai nutiesiamas dviračių takas ar
nubraižomas kulinarinis žemėlapis. Ir šiemet birželio 9–11 dienomis švenčiant
miesto gimtadienį „Eglės“ sanatorijoje buvo atidarytas naujas gyvenamasis
korpusas su Funkcinės diagnostikos ir reabilitacijos centru. „Eglės“ sanatorijos
ir UAB „Namita“ komplekse vienu metu galės sveikatintis iki 750 žmonių. Naujajame korpuse įrengta 140 kambarių, reabilitacijos centre įrengta moderniausia technika, pirmoji Lietuvoje šalčio kamera, funkcinė magnetinė stimuliacija
ir kita.
Trijų dienų festivalyje „Birštonas OŠIA“, kuris buvo skirtas tarptautiniam turizmui,
sportui ir kulinarijai, susirinkusiųjų laukė apie 40 skirtingų renginių ir pramogų. Nemune „ošė“ Lietuvos vandens motociklininkų čempionato Birštono taurės etapo dalyviai.
Maisto mylėtojus į vieną vietą subūrė dvyliktasis atviras Lietuvos ant grotelių keptų
kepsnių (barbekiu) čempionatas, kuriame varžėsi 16 komandų iš šešių valstybių. Jaunimo erdvėje po atviru dangumi taip pat netrūko pramogų.
Pabaigtuvėms kurorto svečiai ir gyventojai buvo pakviesti į tradicinius Merės šventinius pusryčius. Savivaldybės aikštėje miesto šventę baigė pagrindiniai veikėjai – kurorto taryba ir savivaldybės darbuotojai, vaišindami svečius
savo rankomis pagamintu maistu.
Pasak Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės, nuostabi gamta,
Nemuno kilpų vingiai, karališka istorija, sveikatingumui naudojami gamtos ištekliai – tai tos vertybės, kuriomis didžiuojamės. Pastaruoju metu Birštonas,
išlaikydamas ilgametes tradicijas, tampa vis naujesnis, jaukesnis. Pagal visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, palyginti su kitomis šalies savivaldybėmis, Birštone – viena ilgiausių vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Daugėja
santuokų ir gimimų, vienas žemiausių nusikalstamumo lygis. Per pastaruosius

Birštono merė N. Dirginčienė: „Eglės“ sanatorijos ir UAB „Namita“ kompleksas puikus
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kelerius metus investuota apie 50 mln. eurų privačių lėšų,
sukurta apie 470 darbo vietų, nedarbas sumažėjo iki 5
proc. Palyginti su kitais kurortais, praėjusiais metais Birštone turistų skaičius didėjo daugiausia.
„Verta čia atvažiuoti. Kviečiu Lietuvos gyventojus pasiklausyti ošiančių Birštono pušynų, sveikatintis Kneipo
sode, kvėpuoti mineralų kupinu oru „Druskupio“ bokšte“,
sportuoti parke ir aikštynuose, grožėtis skulptūromis ir gėlynais. Turistiniam-kultūriniam sezonui esame pasiruošę.
Už viso šio grožio ir ramybės slypi nematomas bendruomenės narių darbas. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti
jiems už aktyvumą visuomeninėje veikloje, už puoselėjamas tradicijas, už papuoštą namų ir kurorto aplinką,
tarybos nariams – už siūlomas ir įvykdytas idėjas“, – sakė
merė.
Atidarant vasaros sezoną girdėjome svečių kalbas, kad
Birštonas tampa šiuolaikinės mados kurortu. Verta įsiklausyti: jei nori būti madingas, būtina užsukti į Birštono kurortą.
Parengė Romas Gurklys


Švenčių MARATONAS IR JŲ ATGARSIAI
Per Lietuvą keliauja vasaros pradžios šventės, lydimos žvaigždžių koncertų, fejerverkų, gausaus
svečių būrio ir, be abejo, šventes rengusių žmonių jaudulio: kad tik viskas vyktų sklandžiai...

Barbora Gaudutė

Tauragė
Sėkmės paslaptis – kūrybingi žmonės
Tūkstančius tauragiškių ir kraštiečių sutraukė gegužės 29–birželio 4
dienomis vykę „Tauro rago 2017“ renginiai. „Minėjome 510-ąsias Tauragės
paminėjimo ir 500-ąsias reformacijos metines“, – šventės renginius apžvelgia rajono meras Sigitas Mičiulis ir pažymi šio krašto svarbą lietuvybės
išsaugojimui, kultūrai.
Tradiciniai ir išskirtiniai renginiai
Miesto gimtadienis startavo įspūdingu tarptautiniu edukaciniu saviraiškos projektu„WOW“ ir grupės„The Young Americans“ pasirodymu. 350 mūsų
krašto vaikų ir jaunimo dviejų valandų programą kartu su grupe parodė, ko
galima išmokti per dvi dienas. Įspūdingas reginys – šventė ne tik dalyviams,
bet ir žiūrovams.„Net patiems droviausiems vaikams atsirado optimizmo, pasitikėjimo ir tikėjimo savo jėgomis, drąsos užlipti ant scenos, – pažymi rajono
meras. – Projekte dalyvavo ir vaikai iš daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų.
Visas dalyvavimo projekte išlaidas padengė savivaldybė iš biudžeto. Į Tauragę
atvykę amerikiečiai gyveno šeimose, puikiai susigyveno su tauragiškiais.“
Gražiausiame miesto kamputyje – Vasaros estradoje – tiesiogiai visai
Lietuvai skambėjo varžytuvių „Duokim garo“ dalyvių atliekamos melodijos.
Žiūrovų pamėgtoje ir ilgus metus gyvuojančioje LRT laidoje nuotaikingą ir
margą liaudiškos muzikos, dainų ir šokių pynę pynė įvairaus amžiaus atlikėjai.
Vakaro „Duokim garo“ staigmena – rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio muzikinis sveikinimas – armonika atlikta ,,Giminių“ daina, pritariant visiems kolektyvams ir šimtams susirinkusiųjų į Vasaros
estradą. Šventės renginį„Duokim garo“ transliavo Lietuvos televizija.
„Tauragės žmonės yra labai iniciatyvūs ir aktyvūs. Tauragės J. V. Kalvano parke iškilmingai atidarytas pernai tauragiškių komandos (dalyvavo
apie 700 tauragiškių) „Velomaratono“ renginyje iškovotas BMX dviračių,
riedlenčių ir riedučių „Nutrilite“ parkas. Šventėje dalyvavo ir visus tauragiškius pasveikino ir pats dviračių maratono iniciatorius Benediktas Vanagas, – šventę apžvelgia meras. – Gražus renginys buvo „Visi vis šypsomės
viena kalba“. Pilies aikštėje, skambant muzikai, vienu metu dantukus valėsi net 2481 dalyvis, iš jų apie 1200 vaikučių. Rekordinio žiūrovų skaičiaus
sulaukė sprogstančios energijos Marijono Mikutavičiaus koncertas. Jo
koncerte tvyranti atmosfera – ypatinga.“
Dovana – malonios akimirkos
Meras pažymėjo, kad pavykusi, graži miesto gimtadienio šventė yra
kūrybingos ir darbščios komandos, rėmėjų, visų mokesčių mokėtojų, kurių
dalis sumokėtų mokesčių buvo skirta šventei, nuopelnas. „Jei iki šventės
buvo įvairių nuomonių dėl vieno ar kito renginio, po šventės abejojančių
neliko, nes tai buvo šventė visiems tauragiškiams. Visi renginiai, paprastai
brangiai kainuojantys, buvo nemokami. Ne visi tauragiškiai gali nusipirkti
30–50 eurų kainuojantį bilietą ir nuvažiuoti į M. Mikutavičiaus koncertą ar
sudalyvauti televizijos laidoje„Duokim garo“. Nemažai tauragiškių tokiuose renginiuose dalyvavo pirmą kartą. Po to, kai pernai šventėje pamačiau,
kaip mamos traukia verkiančius vaikus nuo atrakcionų, nes bilietas kaina-

Daugumos švenčių organizatoriai – Tauragės rajono savivaldybės Kultūros ir
sporto skyriaus specialistai. Iš kairės – Izolina Turauskienė, Inesa Vaigauskienė,
Laimonas Norvilis, vedėja Danutė Naujokienė ir Karolina Stirbienė
vo 3 eurus, nusprendėme šiais metais sudaryti galimybes vaikams nemokamai išbandyti įvairius atrakcionus, – sako rajono meras S. Mičiulis.
Bendravimas peraugo į bičiulystę
Kartu su tauragiškiais miesto gimtadienį šventė 45 asmenų delegacija
iš Rydštato (Vokietija) savivaldybės.„Prieš 25 metus prasidėjęs bendradarbiavimas peraugo į nuoširdžią ir glaudžią draugystę tarp šeimų. Kasmet
į Rydštatą važiuoja tauragiškių delegacija. Juos maloniai priima vokiečių
šeimos. Į Tauragę atvykusius vokiečius globoja tauragiškių šeimos. Tarp
daugelio šeimų susiklostė nuoširdi bičiulystė. Kadangi įkurdinant svečius
atsižvelgiama į jų veiklą, šiais metais mano namuose kelioms dienoms
buvo įsikūręs naujasis Rydštato meras“, – įspūdžiais dalijasi rajono meras.
Be vokiečių, pasveikinti tauragiškių buvo atvykę Sovetsko (Rusija),
Belchatovo, Bytovo, (Lenkija), Považska Bistricos (Slovakija), Zestafonio
(Gruzija), Ternopilio, Lucko (Ukraina), Brienne le Chateau (Prancūzija),
Jogeva County (Estija) savivaldybių, Vengrijos, Gruzijos ambasadų atstovai, Rusijos Federacijos generalinis konsulas Klaipėdoje Aleksandras
Gračiovas, Seimo narė Aušrinė Norkienė, evangelikų liuteronų vyskupas
Mindaugas Sabutis, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė
Kaspersen, Biržų, Kėdainių, Šilalės, Plungės savivaldybių merai, merų pavaduotojai ir daugelis kitų svečių.
Jubiliejiniame Tauragės gimtadienyje apsilankė daugiau kaip 15
tūkst. tauragiškių, surengta daugiau kaip 40 kultūros ir sporto renginių.

Duonos kepalas svečiams

S. Mičiulis: „Graži miesto gimtadienio šventė – kūrybingos ir
darbščios komandos nuopelnas“
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Neringa
Mažoje bendruomenėje – vieninga šeima
„Mūsų kultūros darbuotojai turi tiek idėjų, kad joms įgyvendinti biudžeto lėšų neužtektų“, – kūrybingais darbuotojais pasidžiaugia Neringos
savivaldybės mero pavaduotojas Dovydas Mikelis, prisimindamas neseniai
nuūžusį kurorto sezono atidarymą.
Pasitelkia profesionalius organizatorius
Neringa jau kuris laikas perka dalies renginių organizavimą. „Mes perkame paslaugas ne kiekvienam, o tik specifiniams renginiams. Kad ir pernai
Vasaros pradžios šventės metu vykusios triatlono varžybos. Tokioms varžyboms reikalingas profesionalus organizatorius. Negali kultūros darbuotojas
pasakyti: dabar jūs plauksite. Būtina įranga, saugumo užtikrinimas, reikalinga stebėsena, o prieš tai reikia apžiūrėti ir įvertinti visas trasas. Pernai
skelbiant vasaros pradžią buvome sugalvoję renginį su sklandytuvais, bet
paskutinėmis dienomis turėjome jį atšaukti, nes pasienio zonoje skraidyti
su sklandytuvais negalima. Tokių niuansų per kiekvieną šventę atsitinka“,
– švenčių rengimo patirtimi dalijasi mero pavaduotojas.
Kaip pažymi D. Mikelis, renginius organizuojantys paslaugų teikėjai į
sąmatoje numatytas sumas paprastai netelpa. Be rėmėjų pagalbos tokie
renginiai nevyktų. Rėmėjų ieško ir paslaugos teikėjai, ir savivaldybė, nes,
pasak vicemero, Neringos savivaldybė kultūrai skiria ypatingą dėmesį. „Kurortas be kultūros – ne kurortas, nes per kultūrą galima pritraukti daugiausia žmonių. Per metus turime gerokai per 500 renginių. Dalis jų, kaip Tomo
Mano festivalis, vyksta ne vieną dešimtmetį. Daugiau negu 20 metų vyksta
ir kamerinės muzikos festivalis „Kuršių nerija“. Siekiame tolygiai paskirstyti
renginių, festivalių datas. Anksčiau minėtas festivalis baigdavosi rugpjūčio
viduryje, o dabar jis tęsiasi iki rugsėjo vidurio. Klasikinė muzika pritraukia
savo publiką. Žmonės net specialiai atvažiuoja į tokius festivalius“, – renginius vardija D. Mikelis.
Ieško naujų formų
Pabaigę vieną šventę, neringiškiai čiumpa organizuoti kitą. Dabar rengiamasi festivaliui „Nida Jazz“. Prieš kelerius metus jo organizatorius Leonidas Šinkarenka, pastebėjęs, kad džiazas nebegali sulaukti tiek dėmesio,
kiek reikėtų, prie jo prijungė teniso žaidynes. Vis populiaresnė darosi Žvejo
šventė Juodkrantėje, šiais metais vyksianti net 60-ąjį kartą. „Prie tos šventės prisijungs ir klubo „Diližanas“ senoviniai automobiliai. Pernai tokiu pat
metu jie pravažiavo visą Neringą – nuo Nidos iki Juodkrantės ir tikrai papuošė mūsų renginius. Žmonių akį traukė automobiliai, kuriems 30 ir daugiau metų. Norėjome atleisti tokius automobilius nuo vietinės rinkliavos už
įvažiavimą į Neringą, nes laikome juos miesto puošmena, bet sulaukę kai
kurių savivaldybės tarybos narių pastabų, kad šie automobiliai yra didesni
taršos sukėlėjai nei naujieji, atsisakėme šios idėjos“, – renginių organizavimo užkulisius praskleidžia vicemeras.
Beje, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija dalį renginių organizatorių paskatina išsipirkti savanoriškus lankytojo bilietus numatomam
dalyvių skaičiui. „Savivaldybė tam nelabai pritariame. Jei tai savanoriškas
bilietas, gal neturėtų būti tokio spaudimo. Žinoma, surinktas lėšas jie panaudoja parko plėtrai, ir tai matoma“, – sako vicemeras.
Vestuvės Neringoje tikrai bus
Nors neringiškiai tvirtina, kad intensyvusis kurortinis sezonas trunka
nuo Joninių iki Žolinių, bet gausu renginių ir ne sezono metu. Per Jonines
neringiškiai visus kviečia į tikrų tikriausias vestuves. Festivalis „Tek saulužė
ant maračių“ kiekvienais metais pasirenka temą. Šiemetinis Neringos kultūros darbuotojų sumanymas – parodyti senųjų kuršių vestuvinius papročius.
Buvo paskelbtas jaunųjų, norinčių tuoktis pagal šias tradicijas, konkursas.
Jame dalyvavo per 30 porų. Laimėjo klaipėdiečių pora, tad šiųmetinis fes-

Savivaldybių žinios 2017 06 17

Neringos mero pavaduotojas D. Mikelis su renginių organizavimo komanda
(iš dešinės) – Nidos turizmo ir kultūros informacijos centro „Agila“ direktore
Edita Lubickaite, savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos direktore
Dalia Greičiute, savivaldybės Kultūros skyriaus specialiste Elena Tarvainiene ir
centro direktoriaus pavaduotoja Egle Baltrūnaite
tivalis taps ir jų vestuvėmis, į kurias neringiškiai kviečia visą Lietuvą. Pasiteiravus, kuo skiriasi senųjų kuršių vestuvės, D. Mikelis pajuokauja: „Negalime
išduoti visų paslapčių. Atvažiuokite, ir pamatysite. Vestuvės bus viešos.“
Vasarai baigiantis, paskutiniosiomis rugpjūčio savaitėmis, vyksta Lietuvos kinematografininkų sąjungos, kuriai ilgus metus vadovavo Gytis
Lukšas, kino festivalis „Baltijos banga“, apimantis tris Baltijos šalis, rugsėjis
Neringoje pasitinka dailininkų pleneru, fotomenininkų ir architektų seminarais. Didžiuliu dalyvių skaičiumi gali pasigirti paskutinįjį rugsėjo savaitgalį
vykstančio Nidos pusės maratono bėgimo organizatoriai. Vis daugiau žmonių pritraukia ankstyvą pavasarį rengiamos „Žiobrinės“, o marias aptraukus
ledui vyksta „Stinta-pūkio“ šventė.
Dirba visa Neringa
„Organizuojant renginius dirba absoliučiai visi, ne tik kultūros darbuotojai. Dirba ir komunalininkai, ir policija, ir medicina. Praktiškai visos tarnybos. Mažoje bendruomenėje esame kaip viena šeima“, – pasiteiravus apie
darbo grupę teigia vicemeras D. Mikelis.
Žinoma, didžiausia darbų dalis tenka kultūros darbuotojams. Tai Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, Juodkrantės Liudviko
Rėzos kultūros centras, „Neringos muziejai“. Pastaruoju metu į renginių organizavimą aktyviai įsitraukė Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno
viešoji biblioteka, rengianti knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais.
Visų renginių bruožas – šiluma ir betarpiškumas, kad žmogus pasijustų jį
sutinkančių svetingų šeimininkų laukiamu svečiu.
„Praėjus porai savaičių, kai išklausome įvairias neringiškių ir svečių nuomones, susirenkame ir aptariame, kas gerai, o ką reikia tobulinti“, – patirtimi dalijasi D. Mikelis.
Netrukus lauks modernūs viešbučiai
Kol kas vienu metu Neringa gali apgyvendinti apie 10–11 tūkst. svečių.
Miestas labai pasigenda gerų ir prabangių viešbučių. „Kai mūsų paprašė
surasti 14 vienodų aukštos kategorijos viešbučio kambarių, pavyko surasti
tik penkis“, – esamą padėtį apžvelgia D. Mikelis ir užsimena, kad „Eglės“ sanatorija Neringoje ketina teikti aukštesnio lygio apgyvendinimo paslaugas
nei Druskininkuose ir Birštone.
Baigiamas parengti „Radisson blu“ viešbučio, kuris įsikurs rekonstravus
žuvininkystės ūkio Nidoje pastatus, techninis projektas. Aukštesnės klasės
viešbutį verslininkai planuoja įrengti ir „Auksinėse kopose“. „Trijų keturių
modernių viešbučių Neringai puikiausiai pakanka, – mano mero pavaduotojas. – Kiek sudėtingiau yra su maitinimo įstaigomis. Per žiemą veikia vos
kelios kavinės, pavyzdžiui, Nidoje populiarusis „Kuršis“, „Don Vito“, dar kelios
maitinimo įstaigos duris atveria savaitgaliais ar tik kalėdiniam laikotarpiui.
Suprantama, per šventes jos negali patenkinti visų svečių poreikių. Tačiau
puikiai suprantame verslą. Jis negali dirbti nuostolingai.“
Atvykusieji sugrįžta
„Kai festivaliuose dalyvaujantys vaikai sako, kad pirmą kartą pamatė
jūrą, kitaip pradedi žiūrėti į tuos renginius, kuriems suorganizuoti ne tiek ir
daug lėšų skiriama. Kita vertus, jei vaikas pamėgs Neringą, galimas dalykas,
jis čia važiuos ir užaugęs, sukūręs savo šeimą, – svarsto D. Mikelis. – Juolab
kad, kaip sako Nidos klebonas, per sezoną Nidos bažnyčioje susituokia apie
šimtas šeimų. Ir didžioji dalis tų porų sugrįžta. Čia jie švenčia vestuvių metines, krikštija vaikus. O kuo daugiau žmonių sugrįžta, tuo daugiau uždirba
mūsų verslas.“ Neringa sujungia ne tik Kuršmares ir Baltijos jūrą, Neringa
sujungia ir žmones.

„Benai, varom į Nidą“, – kviečia Vytautas Kernagis, įamžintas skulptūroje
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Rimantas Lekeckas:
didžiuojuosi Šunskų miesteliu, įsėdau į savo roges
Eglė Alenskaitė, Vytis Kaunas

„Jau vienuolikti metai dirbu seniūnu ir
jaučiuosi, kad įsėdau į savo roges. Man tas
darbas patinka, tad pats darbų prisigalvoju.
O kai prisigalvoju, paskui reikia ir dieną, ir
naktį dirbti“, – juokaudamas save apibūdina Marijampolės savivaldybės Šunskų seniūnijos seniūnas Rimantas Lekeckas,
per Marijampolės miesto šventę apdovanotas Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliu už nuopelnus Šunskų seniūnijai ir visam
Sūduvos kraštui.
Nesibaigiančios naujo paieškos
„Visą laiką norėjau, kad seniūnija kažkuo
išsiskirtų ir būtų kitokia negu visos kitos. Todėl visada stengiuosi nedaryti to, ką kiti daro“,
– apie inicijuotus renginius pasakoja seniūnas
R. Lekeckas. Jo iniciatyva buvo pradėti rengti
koncertai „Vakaras prie laužo“. Lėšas, surinktas
per pirmąjį koncertą, marijampoliečiai skyrė
maestro Vytauto Kernagio gydymui. Jam išėjus
iš šio pasaulio, R. Lekeckas inicijavo įsiliejimą
į Vytauto Kernagio fondą, kuriam vadovauja
Vytautas jaunesnysis. Paminėdami Marijampolės klubo „Lions“ dešimtmetį, parke pastatė
Vytautui Kernagiui paminklą. „Ir pastatėme be
Vytauto Kernagio fondo pagalbos. Įsipareigojome kiekvienais metais liepos mėnesį prie to
paminklo rengti koncertus. Šiemet bus penkeri
metai, kai paminklas stovi. Ta proga pakvietėme koncertuoti Miką Suraučių“, – optimizmu
trykšta seniūnas.

ginusiam tris vaikus ir priglaudusiam du berniukus iš vaikų globos namų, Tėvo diena – širdžiai
artima šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje. Po jų miestelio
parke vyko tradicinė kapelų šventė-varžytuvės „Ant tėvelio didžio dvaro“. Tai tradicinė šventė,
turinti tradicinį pagrindinį prizą – gyvą kalakutą, kuris šiemet, susumavus kapelose grojančių
tėvų skaičių ir žiūrovų plojimų garsą, atiteko Baraginės kapelai „Svaja“. Po varžytuvių iškilmingos eitynės, vedamos Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro, pajudėjo į Šunskų miestelio skverą, kur vyko paminklinio akmens „1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Šunskų valsčiaus savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams“ atidengimas.
Paminklinio akmens atidengimo ceremonija – tai pati svarbiausia šventinių renginių dalis,
kurie buvo skirti Tėvo dienai paminėti.
Atidengimo ceremonijoje dalyvavo Marijampolės mero pavaduotoja, laikinai vykdanti
mero pareigas Irena Lunskienė, Vyties kryžiaus kavalierių ir Šunskų valsčiaus savanorių artimieji – Vyties kryžiaus kavalieriaus Jurgio Malinausko sūnus Viliumas Malinauskas su šeima,
Juozo Papečkio vaikaitė Daina Kemeraitienė ir kitų Vyties kryžiaus kavalierių ir savanorių artimieji, Vyčio fondo direktoriaus pavaduotojas Vilius Kavaliauskas, Seimo narys Juozas Olekas,
Marijampolės savivaldybės tarybos nariai, kan. prof. Kęstutis Žemaitis, Vytenio bendrosios
paramos logistikos bataliono (toliau – Vytenio batalionas) kariai, jaunieji šauliai, Šunskų miestelio gyventojai ir svečiai (nuotr.).
Atidengus paminklinį akmenį jį pašventino buvęs Šunskų parapijos klebonas Marijampolės įgulos kapelionas mjr. Edvardas Baniulis, aidėjo Vytenio bataliono karių iššautos salvės,
buvo išnešamos gėlės į Šunskų kapines ir padėtos ant Vyties kryžiaus kavalierių ir savanorių
kapų, kalbėjo pagerbiamų Vyties kryžiaus kavalierių artimieji, svečiai ir paminklinio akmens
statymo iniciatoriai ir statytojai.
Planuose – fazanynas ir silkių kasykla
„Didžiuojuosi, kad galėjau prisidėti prie Šunskų miestelio herbo ir vėliavos sukūrimo.
Šunskų herbe – trys fazanai juodame derlingą krašto žemę simbolizuojančiame fone. „Nuo
tarybinių laikų Šunskuose buvo fazanynas. Medžioklės ūkiams augindavo fazanus. Dabar
įgyvendiname projektą ir jau liepos mėnesį tikimės sulaukti edukacinei programai skirto fazanyno pastato. Padaryta 14 gardų ir bus surinkta visa Lietuvoje auginamų fazanų kolekcija.
Pirmieji fazanyno gyventojai – šviesaus atminimo Marijampolės savivaldybės mero Vidmanto
Brazio fazanai, po jo mirties atkeliavę į Šunskus“, – pasakoja seniūnas.
Pasinaudodami ES parama šunskiečiai planuoja įrengti ir medžioklinių fazanų veisimą
ir pardavimą. Jei projektas bus finansuojamas, seniūnas mano, kad jame būtų galima įkurti
porą darbo vietų.
Nežinantiems istorijos sunku ir suprasti per dažną šventę šunskiečių pristatinėjamą silkių
kasyklą. Pasirodo, tai tikrais faktais pagrįsta istorija, „Kai Marijampolės parduotuvėse sugesdavo silkės, jas su visomis statinėmis atveždavo į mišką prie Šunskų ir užkasdavo. Aplinkinių
kaimų gyventojai jas atsikasdavo ir nešdavosi maistui. Dar apie XX a. vidurį kasant pamatą
namui buvo surasta užkastų silkių statinių“, – istoriją praskleidžia R. Lekeckas ir priduria, kad
silkių kasykla įsikurs netoli fazanyno, kad atvykusiems susipažinti su Šunskais būtų paprasčiau surasti dominančius objektus.

Artėjantį valstybės šimtmetį
šunskiečiai pagerbė Vyties kryžiaus
kavalierius
Seniūno ir šunskiečių paieškos rezultatas – birželio 4 d. Šunskų miestelyje vykusios
neeilinės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtųjų
metinių minėjimo iškilmės. R. Lekeckui, užau22
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