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Pasižymėjusioms savivaldybėms įteiktos

„Auksinės krivūlės“
Minint Vietos savivaldos dieną sostinėje „Auksinės krivūlės“
apdovanojimais už ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagerbtos
Lietuvos savivaldybės.
Dvyliktus metus rengiamų „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų metu spalio 13 d. visų 14 šalies ministerijų, Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje ir Lietuvos verslo konfederacijos vadovai
paskelbė savo įsteigtų nominacijų laureatus.
Renginio dalyviams ir laureatams savo sveikinimus atsiuntė šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė ir ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis. Laureatai pagerbti Kauno bigbendo orkestro
atliekama muzika ir garsių atlikėjų, įvairius Lietuvos šimtmečio
laikotarpius atspindinčiais kūriniais.
Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame renginyje
renginio vedėja Edita Mildažytė paskelbė svarbiausius Lietuvoje
savivaldos apdovanojimus.

Panevėžio miesto savivaldybė – „Bendruomeniškiausia savivaldybė,
kuri per 2017 metus vietos gyventojams ir bendruomenėms pristatė
ir aptarė daugiausia planuojamų ir vykdomų ES investicijų projektų“
„Labai džiaugiamės, kad mūsų pastangos, bendradarbiavimas su
visuomene tariantis dėl miesto ateities perspektyvų buvo
pastebėtas. Visada buvome ir būsime atviri, nes
bendruomeniškumo skatinimas ir yra mūsų vienas iš
prioritetų. Juk ant tvirtų bendruomenių pamatų ir laikosi visa
savivalda“, – sakė meras Rytis Račkauskas (centre)

2017 metais „Auksines krivūles“ pelnė:
Birštono savivaldybė – „Už pažangą vykdant daugiabučių
renovaciją ir įgyvendinant demonstracinį kvartalų energinio
efektyvumo didinimo projektą“ (Aplinkos ministerijos nominacija)
Jonavos rajono savivaldybė –
„Už pagalbą, supratimą ir draugiškumą kariams“
(Krašto apsaugos ministerijos nominacija)

Alytaus miesto savivaldybė – „Už efektyvią šilumos ūkio
priežiūrą ir sėkmingas pastangas ginant vartotojų
interesus“ (Energetikos ministerijos nominacija)
Alytaus miesto merą Vytautą Grigaravičių (kairėje) vienas
pirmųjų pasveikino Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis



Klaipėdos rajono savivaldybė –
„Draugiškiausia šeimai savivaldybė“
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nominacija)
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Mažeikių rajono savivaldybė –
„Už didžiausią pažangą didinant eismo saugumą“
(Susisiekimo ministerijos nominacija)

Kauno miesto savivaldybė –
„Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“
(Užsienio reikalų ministerijos nominacija)

Šilutės rajono savivaldybė –
„Už pažangą siekiant veiksmingo švietimo“
(Švietimo ir mokslo ministerijos nominacija)		
Kupiškio rajono savivaldybė – „Už sėkmingą gero valdymo
principų diegimą“ (Vidaus reikalų ministerijos nominacija)

Joniškio rajono savivaldybė –
„Už indėlį aktyviai naudojant ir vystant REGIA interaktyvų žemėlapį“
(Teisingumo ministerijos nominacija)

Kėdainių rajono savivaldybė –
„Už aktyvų dalyvavimą skatinant kurtis bendruomeninius verslus“
(Ūkio ministerijos nominacija)

Akmenės rajono savivaldybė –
„Stipri bendruomenė – stipri Europa“
(Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje nominacija)

Plungės rajono savivaldybė –
„Už iniciatyvą visuomenės sveikatos stiprinimo veiklose“
(Sveikatos apsaugos ministerijos nominacija)
„Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimus, kurie suteikiami
už ypatingus nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui, šiemet LSA prezidentas Ričardas Malinauskas įteikė net keturiems asmenims – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariui
Vydui Baravykui, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nariui
Vytautui Čepui, Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui Rimkui ir Tauragės rajono Mažonų seniūnijos seniūnui Jonui Samoškai.
Parengė Indrė Vilūnienė ir Romas Gurklys
Nukelta į 6 p.
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Atkelta iš 5 p.
Barbora Gaudutė
„Auksinė krivūlė“
už kaimo bendruomenių veiklos stiprinimą

„Šiemet į Šiaulių rajono savivaldybę atkeliavo antra „Auksinė
krivūlė“. Pernai buvome apdovanoti už kultūros puoselėjimą, o šiais
metais įvertintas rajono savivaldybės indėlis vystant kaimo bendruomenių veiklą, – džiaugsmo neslepia rajono meras Antanas Bezaras
(centre) ir nusišypsojęs priduria. – Suprantama, tai žaidimas, nes visos
savivaldybės panašiai dirbame ir panašius rezultatus pasiekiame, bet
malonu būti pastebėtam ir įvertintam.“
Remiamos iniciatyvos
Šiaulių rajone veikia beveik šimtas bendruomenių. Rajone 11 seniūnijų, tad kiekvienoje jų veikia po kelias bendruomenes. Tai, mero A. Bezaro
manymu, labiau išjudina žmones aktyvesnei veiklai. Mažesnėse teritorijose
veikiančios bendruomenės greičiau pamato savo veiklos rezultatus. „Kalbėdamas apie bendruomenių projektus dažniausiai įvardiju tuos, kurie turi
išliekamąją vertę. Rajono bendruomenės yra įgyvedinusios nemažai labai
gerų projektų. Ypač kai į projekto vykdymą įtraukiami visi to kaimo ar miestelio gyventojai, ten esančios įstaigos ir organizacijos – ir mokykla, ir vaikų darželis, ir kultūros centras, ir biblioteka, ir bažnyčia – arba kai projektą
vykdo kelios bendruomenės“, – rajono bendruomenes apibūdina meras. Ir
pasidžiaugia puikiai dirbančia Meškuičių bendruomene. Gražinamas miestelis, organizuojami kultūros, sporto, krašto pažinimo renginiai. Bazilionių
bendruomenės pirmininkas Vytautas Radžvilas su žmona priaugina tiek
gėlių, kad jomis apsodinama visa gyvenvietė. Vytautas yra ir seniūnaitis.
Didžiulis renginys šių metų vasarą vyko Aukštelkės kaime. Buvo surengta istorinė konferencija „Ir šviesa“. Renginio dalyviai buvo supažindinti
su Lietuvos istorija, Šiaulių krašto paveldu. Dalyviams buvo surengta instaliacijų paroda ir koncertas.
Aktyviai veikia ir Kurtuvėnų, Naisių, Kužių, Kuršėnų miesto, rajono
jaunų tėvų bei kitos bendruomenės. Aplinkos tvarkymas ir puošimas, edukaciniai projektai, švenčių ir kitokių renginių organizavimas – svarbiausia
bendruomenių veikla. Meras pabrėžia, kad Gegužių ir Lukšių gyvenvietėse yra pastatyti bendruomenių namai, kuriuose įrengta ir pirtis, ir sporto
salė, ir patalpa, kurioje žmonės gali pabendrauti. Kitos bendruomenės
susiremontavo joms skirtus pastatus ir patalpas, įsigijo reikalingus baldus.
Įgyvendindamos projektus dažna bendruomenė įsigyja puoselėjamiems
meno kolektyvams reikalingus instrumentus, drabužius.
„Kadangi labai svarbu bendruomenes aktyvinti, stiprinti kaimų ir miestelių bendruomeniškumą, savivaldybė remia kiekvieną bendruomenės
projektą, kurį finansuoja vietos veiklos grupė, ministerijos. Aktyvindama
bendruomenes ir savivaldybė skelbia konkursus projektams ir jiems įgyvendinti skiria lėšų“, – kalba meras.
Abejotini uždaviniai
Nors, mero manymu, dauguma rajono bendruomenių yra aktyvios,
bet kai kurie joms keliami uždaviniai, galimas dalykas, yra per ankstyvi.
Vienas tokių – siūlymas įtraukti bendruomenes teikiant pagalbą problemų



turintiems vaikams ir šeimoms, kuriose jie auga. „Nemanau, kad reikėtų atsisakyti vaikų globos namų. Šiaulių rajonas turime labai pavyzdingus vaikų
globos namus. Graži ir jaukiai sutvarkyta aplinka. Globos namuose dirba
vaikus mylintis kolektyvas. Keistokai atrodo siūlymas juos uždaryti. Globėjų
vienas kitas atsiranda, bet kol kas neįsivaizduoju, ką darytume su vaikais, jei
globos namus uždarytume, – teigia meras. – Nežinau, gal tai ir ne spaudai,
bet per vieną posėdį, kai pasakiau, kad užuot kalbėję, jog reikia vaikų globos namus uždaryti, paimkime visi dalyvaujantys po kelis vaikus, diskusijos
labai greitai pasibaigė.“ Tokia jau ta realybė. Apie daugelį problemų garsiausiai kalba tie, kurie tik kalbomis ir prisideda prie jų sprendimo. „Rajone
yra suburta Volosovų šeimyna „Fiesta“, kurioje gyvena 12 socialiai pažeistų
vaikų iš įvairių šeimų. Šiaulių rajono savivaldybė prisideda prie šeimynos
vaikų lavinimo, jų kūrybiško laisvalaikio ugdymo“, – sako A. Bezaras.
Merui abejonių kelia ir sumanymas skatinti bendruomenių verslumą.
Tokiems projektams dar ne visos bendruomenės pribrendusios. „Juolab
kad Lietuvoje dar nėra svetimas ir pavydas tiems, kuriems sekasi kažką padaryti, ir įtarinėjimai, kai atsiranda kažkokios pajamos, paskui prasidedantys negeri dalykai, – svarsto meras ir kiek patylėjęs priduria. – Tikėkimės,
kad tos baimės nepasitvirtins. Ir rajono bendruomenės pasinaudos parama
verslumui skatinti.“
Žiedinės savivaldybės ypatumai
„Mūsų rajonas yra žiedinė savivaldybė, iš visų pusių juosianti Šiaulius,
– sako A. Bezaras ir pajuokauja, kad minint Policijos dieną, nors renginyje
dalyvavo ir aukšto rango pareigūnų, Šiaulių meras pirmiausia į jį kreipėsi.
– Tada sakau, kas jau kas, o policija tikrai suprantate, ką reiškia būti apsuptyje. O jei rimtai, tarp Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių dar nėra buvę tokių
gerų santykių, kokie yra dabar susiklostę.“
Miesto ir rajono kaimynystė padeda spręsti daugelį problemų. Nemažai rajono gyventojų važinėja dirbti į Šiaulius. Miesto gyventojai vis dažniau
keliasi gyventi į rajoną, kur graži aplinka, švaresnis oras. „Žinoma, miestiečių atsikėlimas turi įtakos ir bendruomenių veiklai. Dažnai jos tampa aktyvesnės, kelia daugiau problemų. Iš miesto atsikėlę gyventojai reikalauja ir
gatvių, ir šaligatvių, ir apšvietimo. Ir kitos bendruomenės vis aktyvesnės,
siekdamos patogesnio gyvenimo, – žiedinės savivaldybės iššūkius vardija
meras. – Tačiau savivaldybė tam ir esame, kad kurtume žmogui geresnes
gyvenimo sąlygas. Šiais metais baigėme tvarkyti Kuršėnų centrinę aikštę.
Suremontuotos kelios Ginkūnų gatvės. Šį rudenį atidarėme papildomas
priešmokyklines ir ikimokyklines grupes.“
Ir nors oficialiai teigiama, kad Šiaulių rajone gyvena apie 41,5 tūkst.
gyventojų, meras mano, kad tas skaičius gali būti didesnis, nes kiti nėra pakeitę deklaruojamosios gyvenamosios vietos.
Optimizmo nestokojantis meras pasidžiaugia, kad rajono ūkininkai
beveik visi ir nusikūlė, ir pasisėjo, kad netrukus pajudės per Vietos veiklos
grupę finansuojami kaimo bendruomenių projektai, kad juos įgyvendinus
dar labiau pasikeis gyvenimo kaime kokybė.
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Klaipėdos miesto savivaldybė
„Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“
„Labai džiaugiuosi galėdama įteikti šią krivūlę Klaipėdai ir nuoširdžiai sveikinu Klaipėdos kultūros žmones. Jūsų kūryba, iniciatyvos spinduliuoja ir kuria aurą,
kultūros aurą. Gero vėjo ir kitais metais “, – sveikindama
Klaipėdos miestą sakė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.
Klaipėdos miestas – tarptautinių festivalių miestas. Jame vyksta net aštuoni įvairūs profesionalaus ir
mėgėjų meno festivaliai, kurių programos patinka net
išrankiausiems žiūrovams. Klaipėda – 2017 metų Lietuvos kultūros sostinė. Klaipėdiečiai įgyvendina projektą „Klaipėda – neužšąlantis kultūros uostas“. Šiuo
projektu stengiamasi pabrėžti jūrinę kultūrą, pristatyti
mieste kuriamus menus, akcentuoti miesto daugiakultūriškumą, stiprinti Klaipėdos, kaip nuolat gyvo, aktyvaus, inovacijoms atviro ir tolerantiško miesto – neužšąlančio kultūros uosto – įvaizdį.
Po kultūros ministrės sveikinimo Klaipėdos merą
Vytautą Grubliauską ir „Auksinės krivūlės“ riterį Vytautą Čepą pasveikino Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis (kairėje) su komanda.
Edmundas Mališauskas
Kauno rajonui – „Auksinė krivūlė“
už investicijų pritraukimą ir verslo plėtrą
Lietuvos verslo konfederacija ir jos prezidentas Valdas Sutkus spalio 13 d. surengtose
Lietuvos savivaldybių asociacijos iškilmėse už
investicijų pritraukimą ir verslo plėtrą Kauno
rajonui įteikė „Auksinę krivūlę“.
Atsiimdamas apdovanojimą Kauno rajono meras Valerijus Makūnas (centre) pasidžiaugė, kad pakaunėje kuriasi garsios tarptautinės bendrovės – „Hella“, „Hollister“, „Hegelmann Transporte“, „Lidl“, „Decura“. Meras
pabrėžė, kad pritraukiant užsienio investicijas
svarbų vaidmenį suvaidino ne tik patraukli
verslui aplinka ir palanki geografinė padėtis,
bet ir Ūkio ministerijos, viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pastangos.
Šiemet tikras proveržis įvyko Karmėlavos seniūnijoje įsikūrusioje Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, kur jau veikia 27
investuotojai, sukurtos 3 456 darbo vietos,
pritraukta 489 mln. eurų investicijų, iš kurių
70 proc. – tiesioginės užsienio investicijos.
Čia nusprendė kurtis ir viena stambiausių
Vokietijos įmonių „Hella“, gaminanti elektronikos komponentus automobiliams.
Pirmajame plėtros etape planuojama investuoti iki 30 mln. eurų ir sukurti iki 250
darbo vietų. Pirmasis gamybos modulis jau
statomas ir pradės veikti kitų metų gegužę–birželį. Per kelerius metus baigus trijų
modulių projektą įmonėje turėtų dirbti iki
2 tūkst. žmonių.
Kauno LEZ kuriasi ir kita milžinė – JAV
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medicinos priemonių gamintoja „Hollister“. Amerikiečiai pakaunėje planuoja investuoti 50
mln. eurų ir sukurti 300 darbo vietų.
Raudondvarį pasirinko „Decura“ akademija, rengianti mokymus tokioms žinomoms
kompanijoms, kaip BMW, „Siemens“, „Osram“, „Rols Royce“.
Domeikavos seniūnijoje, Žemaitkiemio kaime, prasidėjo Vokietijos bendrovės „Hegelmann Transporte“ logistikos centro statybos.
Šiemet Kauno rajono savivaldybė buvo įvertinta ir tarptautiniu mastu – liepos 3 d.
Liucernoje (Šveicarija) vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Pranašumai kokybėje“ (Exellence in Quality) Europos verslo asamblėja apdovanojo Kauno rajono savivaldybę už inovacijas ir verslui palankių sąlygų kūrimą.



Auksinės krivūlės riteriai –
apie savivaldą iš arti

Spalio 13 d., minint Vietos savivaldos dieną, „Auksinės krivūlės“ riterių būrys pasipildė keturiais asmenimis. Kaip pažymėjo apdovanojimus teikiantis Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas
Malinauskas (kairėje), šiemet buvo nuspręsta „Auksinės krivūlės“ riterių vardus suteikti tarybos nariams,
savivaldybės tarnautojams. Kaip tik dėl tokio asociacijos valdybos sprendimo šiemet tarp apdovanotųjų
nebuvo nė vieno mero.

Vydas Baravykas
Alytaus rajono tarybos narys (dešinėje)
„Savivaldoje dirbu nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Beveik visą laiką buvau renkamas Alytaus
rajono tarybos nariu“, – sako V. Baravykas. 1994 m. jis
buvo išrinktas Alytaus rajono valdytoju ir ėjo šias pareigas
iki 1995 m. 1995–1997 m. V. Baravykas vadovavo Alytaus
apskrities administracijai. Po 2000 m. savivaldybių rinkimų jis tapo Alytaus rajono meru, o tų pačių metų rudenį
buvo išrinktas į Seimą. „Seime dirbau vieną kadenciją ir
paskui visą laiką esu Alytaus rajono tarybos narys. Mano
įsitikinimu, savivalda – arčiausiai žmogaus esanti valdžia.
Gaila, kad nebeliko apskričių. Jose buvo sprendžiama dalis klausimų, dėl kurių šiandien žmonės priversti važiuoti
į Vilnių, – svarsto „Auksinės krivūlės“ riteris. – Gerai, kad
bent dalį apskričių turėtų funkcijų atidavė savivaldai.“
V. Baravyko nuomone, savivaldybėse dirbančios pozicijos ir opozicijos santykiai turėtų būti kitokie. „Dabar visi
ginčai kyla dėl opozicijos nuostatos neigti pasiūlytus labai
dažnai neprastus sprendimus. Gal kai kurie politikai taip
nori pasirodyti, gal yra kitos priežastys, bet rezultatas – laikas prarandamas nekonstruktyvioms diskusijoms. Neretai
dėl to ir priimami sprendimai yra nekonstruktyvūs, – darbo savivaldoje ypatumus apžvelgia pašnekovas. – Manau,
kiekvienu klausimu diskutuojant galima rasti sutarimą.
Ypač kai jis susijęs su rajono problemų sprendimu ir perspektyvomis. Opozicija ir koalicija turėtų diskutuoti, kokiu
keliu einant galima greičiausiai išspręsti esamas problemas ir kaip pasiekti geriausią rezultatą.“
V. Baravyko manymu, nelabai veiksmingai naudojamos ES paramos lėšos. „Kaime mokyklos užsidaro, o
aikštelės su sūpynėmis naudojant paramos lėšas rengiamos. Galbūt šias lėšas savivaldybės turėtume racionaliau
naudoti, – apie savivaldą mintimis dalijasi pašnekovas.
– Teigiamai vertinu tiesioginius merų rinkimus. Daugelis
klausimų sprendžiama racionaliau ir atsakingiau.“



Jonas Samoška
Tauragės rajono Mažonų seniūnijos seniūnas (centre)
„Seniūnija yra arčiausiai žmonių esanti savivaldos grandis, – sako 35-erių metų darbo savivaldoje patirtį turintis seniūnas. – Jei savivaldybė seniūnijoms suteikia daugiau
galių, jos labai daug kuo gali padėti žmonėms, sprendžiant socialines, ekonomines ir
kitas problemas. Pagal dabartinį Vietos savivaldos įstatymą seniūnai turi pagalbininkus
– seniūnaičius. Labai svarbų vaidmenį atlieka ir vietos bendruomenės. Jei jos yra aktyvios, seniūnijoje lengviau kurti jaukią ir patrauklią aplinką, puoselėti tradicijas. Tauragės
rajono seniūnijos esame pasiekusios gerų rezultatų kurdamos geresnę gyvenimo kokybę. Kas apsilanko Tauragės rajono seniūnijose, visada pasidžiaugia bendru seniūnų,
seniūnaičių ir bendruomenių darbu.“
Praėję metai išbandė seniūnijos bendruomeniškumą – jos teritorijoje esantis Pagramančio miestelis buvo mažoji kultūros sostinė.
J. Samoškos teigimu, seniūno darbų negalima sutalpinti į pareiginį aprašymą. „Seniūnai darome viską, ko kitos savivaldos grandys ir įstaigos nedaro. Jei žmogus kreipiasi, mes nepasakome, kad ta problema seniūnui nepriklauso. Visada ieškome būdų, kaip
padėti žmogui išspręsti iškilusią problemą“, – seniūno darbą apibūdina pašnekovas.
J. Samoška kelerius metus buvo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentu, nemažai metų – viceprezidentu ir puikiai žino seniūnijų padėtį. Vienose savivaldybėse jos turi daugiau savarankiškumo, kitose – be savivaldybės leidimo visiškai
nieko negali daryti. „Tai priklauso nuo savivaldybių tarybos narių, vadovų požiūrio,
– pabrėžia seniūnas. – Dabar galiojantis Vietos savivaldos įstatymas numato dviejų tipų
seniūnijas: jos gali būti savivaldybės filialas arba biudžetinė įstaiga. Manau, įstatymą
reikia tobulinti. Jei seniūnijoms būtų numatyta daugiau teisių ir funkcijų, manau, jos
gali būti ir savivaldybių filialai. Svarbiausia, kad seniūnas galėtų kuo greičiau priimti
sprendimus. Yra nemažai atvejų, kai privalai spręsti čia ir dabar ir negali laukti kelias
dienas ar net mėnesius. Kad ir šie metai. Dideli lietūs sukelia įvairių padarinių, ir negali
pasakyti žmogui: palauk, kol sprendimą priims rajono taryba ar savavaldybės administracijos direktorius.“

Algirdas Kęstutis Rimkus
Panevėžio rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (centre)
Skyriaus vedėju dirba nuo 1990 metų. „Visos savivaldybės turi savo veidą, ir šį savitumą sukuria jose dirbantys žmonės. Panevėžio rajono savivaldybėje tiek politikai,
tiek administracijos darbuotojai esame viena komanda. Visi sprendimai yra išdiskutuoti
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ir subalansuoti, – Panevėžio rajono savivaldybę
apibūdina A. K. Rimkus. – Savivaldybės administracija yra didelė organizacija, ir be sutarimo, be
susiderinimo ir kompromiso rengiant sprendimus būtų be galo sunku. Tačiau turime profesionalią administraciją, skyrių vedėjus ir darbuotojus,
kurie daro labai didelę įtaką mano veiklos sėkmei.
Labai jaučiu rajono mero, politikų palaikymą.“
Panevėžio rajono savivaldybė yra žiedinė,
o tai, pasak pašnekovo, atsispindi tiek švietime,
tiek kultūroje, tiek sporte. „Rajonas tarsi papildo
miestą, o kartu yra ir konkurencija, skatinanti mus
geriau dirbti. Rajono mokyklos turi dirbti geriau,
kad vaikai neišvažiuotų į miesto mokyklas. Nors
mažėjimo neišvengiame. Kasmet vidutiniškai
vaikų skaičius rajono mokyklose sumažėja trimis
procentais. Tai sudaro apie šimtą vaikų. Per ketvirtį amžiaus užsidarė visos pradinės mokyklos.
Atėjo eilė pagrindinėms. Tad mokyklos natūraliai
reorganizuojamos į universalius daugiafunkcius
centrus, kitų mokyklų pastatai perduodami bendruomenėms.“
Kaip teigia A. K. Rimkus, kultūros, sporto, iš
dalies ir švietimo sistemoje savivaldybėms turėtų būti suteikiama daugiau savarankiškumo,
nes daugeliu atvejų savivalda yra tik vykdytoja.
„Kai žmonėms suteikiama didesnė atsakomybė,
atsiranda visai kitoks jų požiūris ir pasitikėjimas“,
– sako pašnekovas ir pabrėžia, kad Panevėžio rajone atnaujintos visos švietimo įstaigos, jos aprūpintos šiuolaikiška įranga.
Vytautas Čepas
Klaipėdos miesto tarybos narys
Vytautas Čepas į savivaldą atėjo kartu su
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiu – praėjusio amžiaus
devintame dešimtmetyje. Jis buvo vienas iš Klaipėdos Sąjūdžio grupės steigėjų. 1989 m. buvo
išrinktas į SSRS Aukščiausiąją Tarybą, o 1990 m.
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jį klaipėdiečiai
išrinko į miesto tarybą. „Buvau pirmasis Klaipėdos
miesto tarybos pirmininkas, – sako pašnekovas.
– Tada savivaldai buvo keliami visiškai kiti uždaviniai negu dabar. Pirmiausia reikėjo išsiaiškinti,

kas yra ta savivalda, reikėjo sukurti struktūrą. Kai
supratome, kad savivalda yra institucija, konkrečioje teritorijoje teikianti gyventojams tam tikras
paslaugas, pasidarė lengviau dirbti, nes iki tol
buvo manoma, kad gyventojai valdžios struktūrai turi teikti paslaugas. Ir situacija kokia tuomet
buvo. Lietuvoje dar tebestovėjo sovietinė kariuomenė. O Klaipėdoje ji buvo ypač arši. Prasidėjo
privatizacija. Užsidarinėjo įmonės. Kadangi Klaipėdoje buvo daug Maskvai pavaldžių įmonių,
mūsų užduotis buvo su jomis susitarti. Šiandien
savivaldos darbuotojai, palyginti su tais laikais,
labai lengvai gyvena – nereikia slėpti šeimos, gali
ramiai važiuoti į darbą, nes prieš įsėdant į mašiną
nereikia žiūrėti, ar nepadėta bomba, nebereikia
atlaikyti piketų, per kuriuos iš ryto tave vadina fašistu, o po pietų nacionalistu. Sunkūs laikai buvo,
bet aš juos prisimenu su malonumu, nes jie ne
kiekvienai kartai duoti.“

V. Čepas dirbo miesto tarybos pirmininku ir tarybos nariu buvo renkamas iki 2004 m.
1996–2000 ir 2004–2008 m. buvo Seimo narys.
Nuo 2011 m. iki šiol jis yra uostamiesčio tarybos
narys. Praėjusią kadenciją buvo išrinktas mero
pavaduotoju.

„Tačiau savivalda nėra tokia, apie kokią galvojome ją kurdami. Savivalda ir apskritai Lietuvos
valdžia labai sunkiai randa ryšį su visuomene. Didžiulė turtinė atskirtis. Nors žmonės turi pagrindą, dėl ko ant valdžios pykti, bet labai dažnai jie
pyksta ant visko. Per kepurę gauni ir darydamas
gerus darbus. Žmonės protestuoja prieš viską.
Degini šiukšles – protestuoja, nedegini – irgi protestuoja. Tiesi gatves – protestuoja, netiesi – vėl
protestuoja. Kerti mieste medžius – protestuoja,
nekerti – taip pat protestuoja. Vien protestais
rezultato nepasieksi. Mano galva, tarp valdžios ir
visuomenės turi vykti dialogas. Kol vienas kitam
pirštu rodysime ir priekaištausime, nieko gero nebus“, – svarsto V. Čepas.
Pašnekovo nuomone, tokios situacijos šaknys siekia aukščiausią valdžią. „Jau tada, kai
dirbau Seime, ryškėjo tendencija iš kito pasityčioti, nes tai paprasčiau negu diskutuoti argumentų kalba, – patirtimi dalijasi pašnekovas.
– Ir ta negerovė taip išsikerojo, kad metastazės
pažeidė ir visą visuomenę. Pasižiūrėkite, kaip
vienas kitą puola mokslininkai, nekalbant jau
apie žemesnio išsilavinimo žmones. Tai užkrečiama, ir prisireiks kokio dešimtmečio, kol išsivalysime, nes tų negerovių bacilos kaip erkės
prikimba prie kūno. Pagaliau mes patys tokią
visuomenę ir sukūrėme. Už klaidas oficialiai esu
atsiprašęs, nors nė viena klaida nebuvo padaryta sąmoningai. Jos atsirado dėl neišmanymo,
žinių trūkumo.“
O pasiteiravus, kaip jautėsi sužinojęs, kad
jam suteikiamas „Auksinės krivūlės“ riterio vardas, V. Čepas priduria, kad apdovanojimai jį apeina. Net Sausio 13-osios medalio neturi, nors
buvo to meto Klaipėdos gynybos štabo vadas.
„Pas mus, norint gauti apdovanojimą, reikalingas tam tikras „blatas“, kad kažkas tiesiai šviesiai pasakytų, kad tas žmogus yra nusipelnęs,
– šypteli V. Čepas ir priduria. – Tačiau aš manau,
kad gerai gyvenasi ir be tų medalių ir ordinų.
Jei žmogus sveikas, linksmas ir laimingas, jei
turi pavalgyti, jei vaikai ir anūkai sveiki, ko daugiau žmogui reikia?“

Svarbi žaliosios ekonomikos ir atsinaujinančios energijos
paroda Riminyje, Italijoje
Lapkričio 7–10 d. Riminio parodų centre „Rimini“ (Italija) vyks tarptautinė „Ecomondo / Key Energy“ paroda. Paroda tapo pagrindine Europos platforma, skirta žaliajai pramonei ir įmonėms, kurios specializuojasi ekologijos ir tvarios energijos srityse.
Parodoje bus pristatytas projektas „Transportas ir tvarus transportas“, formuojant
miesto žiedinės ekonomikos pagrindą, idealus ateities miestas „Darnus miestas“, kuriuo siekiama parodyti naują urbanizacijos modelį, technologiniai sprendimai, programinės įrangos modeliai teritorinio transporto projekto kūrimui, atsinaujinančios
energijos ir energijos saugojimo naudojimas, siekiant pagerinti piliečių gyvenimo
kokybę ir teritorijų plėtrą pagal tvaraus vystymosi principus.
Parodoje vyks daug renginių, pranešimus simpoziumuose skaitys apie du šimtus
specialistų. „Ecomondo“ komitetas, kuriam pirmininkauja prof. Fabio Fava, padeda Europos ir Italijos asociacijų atstovams, universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir kitų įstaigų
veiklai. Susitikimų dalykai apima visas ekologiškos ekonomikos šakas (atliekos, alternatyvios žaliavos, nuotekų valymas, melioracija, bioekonomika).
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Apsilankyti parodoje kviečia turizmo agentūra ŠVITĖ,
turinti 25 metų patirtį:
Kelionė su grupe autobusu lapkričio 5–11 d.
Kelionė su grupe lėktuvu lapkričio 6–10 d.
Kelionės kaina nuo 395 EUR.

Švitė kelionių organizatorius
Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius,
tel./faks. (8 5) 262 9000, mob. 370 616 16777,
info@svite.lt, www.svite.lt


„Sūduvos kraitėje“ –
garbūs žmonės ir planai

Odeta Žilinskienė,
Aurelija Baniulaitienė

Spalio 7 dieną Marijampolėje derliaus šventės „Sūduvos kraitė
2017“ atidarymo iškilmingame tarybos posėdyje buvo apdovanoti
geriausi savivaldybės ūkininkai, konkurso „Metų ūkininkas 2017“
nugalėtojai Dalmantas Šmulkštys, Povilas Kairys, Asta ir Antanas
Bendaravičiai. UAB „Sumeda“ statybos direktoriui Gintautui Uldinskui už nuoširdų, sąžiningą ir ilgametį darbą melioracijos srityje
įteiktas garbingas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medalis.
Nuo ankstaus ryto Poezijos parke spalvingomis savo sukurtomis
kompozicijomis iš rudens gėrybių ir nuotaikingomis programomis džiugino daugiau kai dvi dešimtys švietimo, kultūros, socialinių įstaigų, neįgaliųjų organizacijų. J. Basanavičiaus aikštėje ir jos prieigose vyko rudeninis
prekymetis, kuriame išsirikiavę per 200 prekybininkų iš visos Lietuvos
pristatė savo paslaugas ir darbus. Pabendrauti ir paragauti sumanių šeimininkių paruoštų vaišių kvietė seniūnijų kiemeliai. Į šventę susirinkusius
marijampoliečius ir svečius pasveikino prieš dieną inauguruota merė Irena Lunskienė.
Žemdirbių atstovai savivaldybės merei įteikė pabaigtuvių vainiką ir
išaugintų dovanų kraitę. Trankia muzika linksmino savivaldybės meno
kolektyvai, tautinio kostiumo ir regionų muzikavimo tradicijų grožiu žavėjo VDU folkloro ansamblis „Linago“, suvalkietišką ūpą kėlė Jungėnų kaimo kapela „Vėl gegužio žiedai“ ir grupė „2 Donatai“.
Šventę vainikavo Kultūros centre įvykęs valstybinio dainų ir šokių
ansamblio „Lietuva“ koncertas – padėka šventės organizatoriams, dalyviams, rėmėjams ir visiems marijampoliečiams.
Kuo ypatingi ir turtingi šie metai buvo savivaldybei, kokius iššūkius
tenka įveikti, kokie artimiausi planai, kalbamės su savivaldybės mere
Irena Lunskiene.
Gerb. mere, prieš derliaus šventę įvyko Jūsų inauguracija. Ar ši tiesioginių mero rinkimų kampanija turėjo savo išskirtinumų?
Rinkimų kampanija nebuvo kažkuo labai išskirtinė, gal tik kad buvo
vasara – laikas nepalankus. Tiesa, buvau viena moteris tarp kandidatų
vyrų ir tiesioginiuose mero rinkimuose dalyvavau pirmą kartą. Žinoma,
patys rinkimai buvo neeiliniai – tik mūsų savivaldybėje.
Kokios permainos po rinkimų vyksta ar numatomos savivaldybės
administracijoje? Gal mąstote apie seniūnijų statuso pokyčius?
Na kokios permainos?.. Atėjo naujas mero pavaduotojas, naujas
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administracijos direktorius. Apie savivaldybės administracijos pokyčius
reikėtų kalbėti su naujuoju administracijos direktoriumi. Kai jis pradės
dirbti, kursime strategiją, žiūrėsime, ką galime pakeisti, optimizuoti, kokiu
būdu galime pakelti darbuotojams atlyginimus, kur galime sutaupyti. Seniūnijų statuso tikrai neplanuojame keisti.
Šventėje daug padėkos žodžių sulaukė žemdirbiai. Marijampolės
kraštas garsus savo žemės ūkiu. Koks žemdirbių indėlis į savivaldybės
ekonomiką labiausiai Jus džiugina?
Labiausiai džiugina, kad mūsų krašto žemdirbiai dar dirba, produkciją
gamina ir ją pristato į vietos cukraus fabriką, Marijampolės grūdų įmonę,
o visa tai per mokesčius sugrįžta į savivaldybės biudžetą. Esame dėkingi
žemės ūkio bendrovėms, ūkininkams, kurie metai po metų remia savivaldybės renginius.
Gandai ar tiesa, kad gerokai sumažėjo Marijampolės krašte auginamų cukrinių runkelių plotai? Jei taip, kokios priežastys tam turi
įtakos?
Pastaruoju metu cukrinių runkelių plotai tikrai nemažėjo – turime
930 ha deklaruotų plotų. Taip buvo nutikę prieš kelerius metus, kai buvo
sutrikęs atsiskaitymas su žemdirbiais už priduotus cukrinius runkelius.
Tuomet deklaruoti plotai siekė tik 500 ha.
Rudenį derliumi džiaugiasi ne tik žemdirbiai. Ką ant derliaus stalo
atsineša Marijampolės savivaldybė?
Atsinešame pasiruošimą Lietuvos kultūros sostinei – turėtų būti didžiulis derlius. Žmonės – mūsų derlius. Džiugu, kad visos įmonės savivaldybėje dirba – per pastaruosius metus nebankrutavo nė viena. Tai reiškia,
kad žmonės turi darbus, gauna atlyginimus. Savo ruožtu mes stengiamės
tęsti miesto tvarkymą. Prie pabaigos artėja kompleksinis miesto teritorijos prie Vytauto, P. Armino, Aušros, V. Kudirkos ir Mindaugo gatvių viešųjų
erdvių, Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo darbai. Parengtas Kauno gatvės rekonstrukcijos techninis projektas. Nuolat plečiami pėsčiųjų,
dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės. Rekonstruojama Marijampolės ligoninė, viešoji biblioteka, mokyklos, dviejuose miesto baseinuose visi antrokai bus mokomi plaukti, atnaujinta dramos teatro vidaus
įranga.
Savivaldoje esate ne naujokė. Kaip vertinate šiandieninę savivaldą: teigiami pokyčiai, trukdžiai?
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Žvelgdama į šių dienų vietos savivaldą galiu pasakyti,
kad jos vis mažiau ir mažiau. Viską šalyje stengiamasi optimizuoti, centralizuoti. Savivaldybė buvo apskrities centras,
o dabar, pažiūrėkite, kiek įstaigų iškelta į Kauną, sujungta,
prijungta. Gal tai ir teisinga, bet faktas, kad savivaldos lieka
vis mažiau.
Daug metų kalbama apie regioninę politiką. Kokių
pozityvių poslinkių pastebite šioje srityje?
Kaip tik dabar kelios ministerijos nori įvertinti regionų
ekonominę specializaciją, kokiomis industrijos šakomis
kiekvienas regionas gali būti išskirtinis. Bet ir vėl – ar tik nenorima tų regionų sumažinti? Anksčiau šalyje buvo dešimt
regionų – dešimt apskričių. Dabar jau kalbama tik apie keturis regionus. Žinoma, per regioninės plėtros tarybą gaunami investiciniai pinigai, vykdomi projektai.
Užsukančius į seniūnijų
kiemą pasitiko išdidi
tautiniu kostiumu
vilkinti „sudūvė“,
Šunskų seniūnas
Rimantas Lekeckas su
miestelio simboliu
silke ir komanda

Per iškilmingą tarybos posėdį apdovanoti Marijampolės darbštuoliai

Po inauguracijos Marijampolės savivaldybės merę sveikina kaimynai – Vilkaviškio rajono
meras Algirdas Neiberka su komanda
Kokius pokyčius savivaldybei žada 2014–2020 metų ES parama?
Žada pokyčius įvairiose gyvenimo srityse: laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros kūrimo, socialinio būsto fondo didinimo ir socialinių paslaugų plėtros, viešųjų
pastatų rekonstrukcijos, kaimų centrų infrastruktūros gerinimo, darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimo ir kt. Gaunama parama sieks 1 mln. eurų.
Kokius iššūkius Marijampolės savivaldybei gali tekti išgyventi po 2020 metų?
Manau, kad tai, ką susikūrėme, turėsime patys išsilaikyti. Viską suprantu – mes daug
investavome į aikštes, parkus, gatves, bet kai pasibaigia projektas, objektai lieka savivaldybei. Verslas ateina greičiau ten, kur sutvarkytas miestas. Tikiu, kad nesuklydome
kurdami viešąsias erdves, ateis laikas – tai duos dividendus. Šis procesas jau prasidėjęs.

Kurhauzas grąžintas visuomenei
Spalio 11 d. Vyriausybė apsisprendė sudegusios ir sunykusios medinės Kurhauzo dalies fragmentus perduoti Palangos miesto savivaldybei.
Kultūros paveldo departamentas įpareigotas pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą.
„Tai yra istorinė diena – Palangai ir palangiškiams grąžintas Kurhauzas. Už tai esu labai dėkingas Klaipėdos apygardos teismui, Vyriausybei
ir jos vadovui Sauliui Skverneliui, Kultūros ministerijai, o ypač – Kultūros
paveldo departamento (KPD) direktorei Dianai Varnaitei ir pavaduotojui
Algimantui Degučiui, taip pat Palangos miesto savivaldybės ir KPD teisininkams. Teisiniai klausimai išspręsti. Dabar svarbiausia kuo greičiau restauruoti nykstančią medinę Kurhauzo dalį, kad visas istorinis kompleksas
vėl būtų vieningas ir puoštų Palangą“, – pasibaigus Vyriausybės posėdžiui
sakė Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus (nuotr.).
Dar birželio pabaigoje Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs
bylą apeliacine tvarka, nustatė, kad Palangos kurhauzo medinė dalis, priklausiusi Jackų šeimai, turi būti perimta valstybės nuosavybėn. Po šios nutarties savivaldybė nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad išlikę ne tik Palangai,
bet ir visai Lietuvai svarbaus Kurhauzo medinės dalies fragmentai būtų
perduoti Palangos miesto savivaldybei ir kuo greičiau restauruoti.
Liepą vykusio posėdžio metu miesto taryba priėmė sprendimą, kuriuo sutinkama iš valstybės perimti išlikusius medinės Kurhauzo dalies
fragmentus ir numatė lėšų šios sunykusios pastato dalies restauravimo
projektui parengti. Miesto biudžete tam tikslui skirta 10 tūkst. eurų, kitąmet bus numatyta likusi dokumentacijai parengti reikiama lėšų suma.
Palangos mero Š. Vaitkaus teigimu, pasirengimas Kurhauzo restauSavivaldybių žinios 2017 10 21

Jurgita Vanagė

ravimui neturėtų užtrukti. „Pasibaigus Vyriausybės posėdžiui su KPD
direktore D. Varnaite aptarėme tolesnį veiksmų planą. Nedelsiant bus
skelbiamas viešasis konkursas Kurhauzo medinės dalies restauracijos ir
pritaikymo projektui parengti. Projektą su statybos leidimais turėsime
kitąmet, tuomet iš karto skelbsime konkursą darbams atlikti. Esame užsibrėžę tikslą kitą vasarą ar rudenį (atsižvelgiant į tai, kada bus parengtas
techninis projektas) pradėti darbus“, – sakė meras.
„Kurhauzas yra istorinis objektas, kurorto širdis – juk kaip tik nuo šio
pastato atsiradimo Palanga pradėjo vystytis kaip kurortas. Tai buvo pirmasis Palangos viešbutis, čia vyko ir visuomenės susibūrimai, kultūros
renginiai. Kad įgytume teisę restauruoti sudegusį Kurhauzą, su tuometiniais medinės pastato dalies savininkais Jackomis turėjome begalę teismų, bet pagaliau teisybė nugalėjo. Džiaugiuosi, kad šis istorinis Palangos
pastatas pagaliau bus atstatytas ir ne tik vėl puoš kurortą, bet ir tarnaus
visuomenei – čia vyks kultūros renginiai“, – sakė Š. Vaitkus.
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Kauno rajone – vis daugiau vokiško kapitalo
Kauno LEZ, šalia Sergeičikų kaimo, spalio 6 d. įkasta simbolinė kapsulė ir prasidėjo
elektronikos komponentus automobiliams
gaminančios Vokietijos bendrovės „Hella“ gamyklos statyba.
Iškilmėse dalyvavo bendrovės „Hella“ vadovai, ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius,
Vokietijos ambasados, Kauno rajono ir Kauno
miesto savivaldybių, „Investuok Lietuvoje“
atstovai.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas
(ketvirtas iš kairės) pasidžiaugė , kad Kauno rajoną renkasi socialiai atsakingos ir patikimumu garsėjančios Vokietijos įmonės.
Ramučiuose įsikūrė „Lidl“ prekybos tinklo
pagrindiniai sandėliai Lietuvoje, Domeikavos
seniūnijoje logistikos centrą stato „Hegelmann Transporte“, Ežerėlyje sėkmingai dirba
durpių gavybos įmonė „Klasmann Deilmann“,
Raudondvaryje neseniai pradėjo kurtis mokymus ir konsultavimo paslaugas teikianti
akademija „Decura“.
Dėkodamas už investicijas ir kuriamas
darbo vietas, meras įteikė P. M. Jareckiui Kauno rajono ženklą. Naujosios įmonės vadovas
pasidžiaugė, kad statybų leidimus pavyko
gauti anksčiau nei buvo numatyta.
8,9 hektaro sklype įmonė ketina statyti
vieno modulio 7 tūkst. kvadratinių metrų plo-
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to gamybines patalpas, kurios ateityje gali plėstis dar trimis moduliais. Plėtra Kauno rajone
vyks keliais etapais: atskiri gamybos moduliai galutiniame etape bus sujungti į vieną, veiks 20
technologinių linijų, o baigus projektą įmonėje turėtų dirbti maždaug 2 tūkst. žmonių. Pirmasis
gamybos modulis bus pradėtas statyti dar šiemet ir pradės veikti jau kitų metų gegužę–birželį.
Kiekvieną gamybos modulį sudarys penkios gamybinės ir sandėliavimo zonos.
Pirmajame etape planuojama investuoti iki 30 mln. eurų ir sukurti iki 250 darbo vietų. Atsižvelgiant į augimo spartą numatyta ir papildoma plėtra.
„Hella“ yra tarptautinė šeimos valdoma bendrovė, kurioje dirba 38 tūkst. darbuotojų 35
šalyse. Bendrovės akcijos kotiruojamos MDAX vertybinių popierių biržoje, „Hellos“ grupė kuria
ir gamina inovatyvias apšvietimo sistemas ir elektronikos sprendimus automobilių pramonei.
Jai priklauso vienos didžiausių automobilių detalių, aksesuarų, diagnostikos ir paslaugų mažmeninės prekybos bendrovių Europoje.
„Hella“ patenka į 40 didžiausių komponentų automobiliams tiekėjų pasaulyje sąrašą ir yra
viena iš 100 didžiausių pramonės bendrovių Vokietijoje. Fiskaliniais 2016–2017 metais „Hellos“
pardavimų pajamos siekė 6,6 mlrd. eurų.

Klaipėdos gatvėse – nauji mažieji autobusai
Į Klaipėdos gatves išriedėjo šeši visiškai nauji mažieji autobusai.
Paslaugą teikia konkursą laimėjusi bendrovė „Kautra“. Naujos transporto priemonės spalio 6 d. prie Klaipėdos miesto rotušės pristatytos
visuomenei. Keleiviai vežami naujais „Mercedes Sprinter“ ir „VW Crafter“ markių autobusais, kuriuose erdvūs ir šviesūs salonai, įrengtos itin
patogios sėdynės, kondicionierius, elektroninės švieslentės, vaizdo
stebėjimo kameros.
„Džiaugiuosi, kad klaipėdiečiams siūlomas naujos kokybės viešasis transportas. Šiuo atveju kalbame apie naujus paslaugos teikėjus
maršrutuose, kurie jau yra integruoti į viešojo transporto sistemą. Tiek
kalbant apie mažuosius autobusus, tiek ir apie didžiuosius, miesto siekis – ir toliau laipsniškai gerinti viešojo transporto sistemą ir paskatinti juo naudotis dar daugiau klaipėdiečių“, – sakė Klaipėdos meras
Vytautas Grubliauskas (antras iš kairės).
Autobusų maršrutai į bendrą viešojo transporto sistemą buvo integruoti prieš penkerius metus. Baigiantis sutarčiai su juose dirbančiais vežėjais buvo skelbiamas naujas konkursas, kurį ir laimėjo ben-
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drovė „Kautra“. Šie vežėjai klaipėdiečiams siūlo naujas nedideles, bet
kartu erdvias ir patogias transporto priemones.
„Autobusai dar kvepia dažais. Autobusai ryškūs, patraukiantys akį,
be to, ir prikimšti įvairios modernios technikos. Manau, sugundys ne
vieną klaipėdietį ir svečią sėsti ir išbandyti“, – kalbėjo UAB „Kautra“
generalinis direktorius Linas Skardžiukas.
Svarbu paminėti, jog autobuse sėdynės išdėliotos taip, kad keleiviai įlipdami ir išlipdami galėtų lengvai prasilenkti ar pasidėti šalia
lagaminą. Keleiviai autobuse už kelionę, kaip įprasta, gali atsiskaityti
elektroniniu bilietu ar grynaisiais pinigais. Keleiviai autobusuose ras ir
aukšto lygio aptarnavimą. Visi vairuotojai vilki tvarkingas ir vienodas
aprangas. Keleiviams vežioti Klaipėdos mieste įdarbinta 12 vairuotojų.
„Visuomet siekiame, kad vairuotojas būtų keleivių draugas, pagalbininkas – pasisveikintų, patartų, prireikus spręstų problemas. Kad ir kur
dirbtume, taikome aukščiausius reikalavimus kokybiškam aptarnavimui“, – teigė L. Skardžiukas.
„Kautra“ vežioja keleivius Kauno, Druskininkų miestuose, Kauno
rajone, atsiliepimai apie jos darbo kokybę ten yra geri. Nors Klaipėdoje
ji užims tik apie 3 proc. rinkos, tikimės, kad į jos iškeltą paslaugos kokybės kortelę lygiuosis ir kiti mūsų rinkoje dirbantys vežėjai“, – pabrėžė
VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ direktorius Gintaras Neniškis.
Naujų autobusų galai yra apklijuoti reklama, skatinančia rinktis
viešąjį transportą. Tikimasi, kad tai skatins klaipėdiečius automobilius
palikti namie ir išbandyti viešojo transporto sistemos privalumus. „Yra
toks posakis, kad turtinga ne ta šalis, kurioje neturtingi gyventojai vairuoja automobilius, o turtinga ta, kurioje turtingieji važinėja viešuoju
transportu. Reklama ant mūsų autobusų stengsimės atkreipti dėmesį
į viešojo transporto privalumus. Tikiuosi, kad ne vieną klaipėdietį tai
paskatins palikti automobilį namie“, – teigė „Kautros“ atstovas.
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.
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Vilniečius ir sostinės svečius
pasitinka saugesnės Stoties prieigos
Nuo šiol namo grįžtančius vilniečius ir
miesto svečius Stotyje pasitinka visiškai atnaujinta žiedinė sankryža, jungianti Stoties ir
Geležinkelio gatves. Dabar joje saugiau jausis tiek pėstieji, tiek vairuotojai. Čia įrengtos
naujos saugumo salelės, iškiliosios perėjos,
pažymėtos papildomos automobilių stovėjimo vietos, praplatintas viešojo transporto keleivių laukimo paviljonas, sankryžoje atsirado
aiškios eismo juostos.
„Vienoje sudėtingiausių sostinėje žiedinių sankryžų nebeliko chaotiško judėjimo
– pertvarkius sankryžą eismo tvarka tapo
aiški ir suprantama, padidėjo eismo dalyvių
saugumas, pagerėjo viešojo transporto eismas. Sankryžoje pasikeitė eismo organizavimas – atsirado aiškus linijų, eismo krypčių žymėjimas, orientuotis padeda ir kelio ženklai.
Vairuotojai, važiuodami pirma eismo juosta,
kiekviename išvažiavime gali išvažiuoti iš žiedo, o pasirinkusieji antrą eismo juostą gali važiuoti toliau žiedu norima kryptimi ir patekti į
žiedo viduryje atskirtą automobilių stovėjimo
aikštelę. Stoties aikštės sutvarkymo darbai
truko vos mėnesį“, – sakė Eismo organizavimo
skyriaus vedėjas Tomas Kamaitis.
Sankryžos viduryje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje įrengtos 64 stovėjimo
vietos. Iš jų keturios vietos skirtos neįgaliesiems. Dar viena naujovė – aikštelėje įrengtos
dvi motociklų stovėjimo vietos. Stovėjimo
aikštelė aiškiai atskirta nuo važiuojamosios
dalies – jas skiria sumontuoti įspėjamieji stulpeliai.

Pėstieji taip pat pastebės geruosius pokyčius – panaikintos anksčiau buvusios itin ilgos
pėsčiųjų perėjos, o jų vietoje pažymėta viena nauja. Dabar pėstieji pereis aikštę kur kas saugiau
ir greičiau. Be to, trijose pėsčiųjų perėjose įrengtos penkios saugumo salelės ir trys iškiliosios
pėsčiųjų perėjos, kurios priverčia vairuotojus mažinti greitį.
Geros naujienos laukia ir viešuoju transportu keliaujančių vilniečių ir miesto svečių. Dvigubai praplatinus Stoties aikštėje esantį viešojo transporto laukimo paviljoną, pažymėtą raide „K“,
keleiviams laukti autobusų tapo kur kas saugiau.
„Stoties rajonas yra labiausiai apkrauta viešojo transporto jungtis, kuria kiekvieną darbo
dieną naudojasi 37 tūkst. keleivių. Todėl keleivių saugumas mums yra vienas prioritetinių
klausimų. Stoties žiedinės sankryžos, kuri yra itin svarbi eismo jungtis, atnaujinimas padidins
pėsčiųjų ir vairuotojų saugumą, o tai lems iš esmės sklandesnį ir patogesnį judėjimą šiame taške“, – pasakojo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Bendrųjų reikalų departamento vadovas, vykdantis
direktoriaus funkcijas, Vaidotas Meškauskas.
Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus inf.

Pirmoji „Savivaldos ir verslo popietė“
Spalio 4 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje vyko pirmoji savivaldybės vadovų inicijuota „Savivaldos ir verslo popietė“. Pagrindinis susitikimo tikslas – stiprinti savivaldos ir verslo bendradarbiavimą, įtvirtinti diskusijų tradiciją, pasidalyti pasiūlymais ir idėjomis.
„Savivaldos ir verslo popietėje“ su meru Vaclovu Dačkausku dalyvavo visi rajono vadovai,
tarybos nariai, administracijos specialistai, gausus būrys verslo atstovų.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Raimonda Kučinskaitė verslininkams
papasakojo, kuo savivaldybė patraukli verslui, investuotojams, kaip ji atrodo tarp kitų savivaldybių, kokius projektus vykdo, kokius planuoja. Verslo atstovus domino teritorijų planavimo
klausimai, strateginis veiklos planas, planuojamos investicijos į objektus, infrastruktūros plėtrą, ateities planai. Verslininkai apgailestavo, kad Gargžduose trūksta gyventojų susitelkimo, jie
nesusirenka į renginius, o taip dingsta motyvacija tapti renginio remėjais. Meras V. Dačkauskas
pasiūlė vietoj gausybės renginių, kuriuos remia savivaldybė, išskirti kelis prioritetinius, išskirtinius, rajoną garsinančius renginius, kuriems būtų skiriamas didesnis finansavimas, o nebūtų
skiriama lėšų visiems po truputį. Taip renginiai būtų kokybiškesni, į juos susirinktų daugiau
žmonių ne tik iš rajono, o tai būtų naudinga ir verslui. Meras kartu su verslininkais taip pat
svarstė galimybę didesnes Gargždų šventes grąžinti į Minijos slėnį.
Verslininkai teigė, kad rajone, ypač Gargžduose, trūksta erdvių, kur galėtų įsikurti verslas.
Susitikime buvo išklausyti pasiūlymai, pavyzdžiui, buvusiose Lietuvos žemdirbystės instituto
patalpose kurti verslo inkubatorių, t. y. dalį patalpų skirti verslo įmonėms įsikurti, nes rajone
maža patalpų nuomos pasiūla.
Savivaldybės vadovai vertina verslininkų pastabas ir pasiūlymus. Po praėjusiais metais vykusio Savivaldos ir verslo forumo, kurio metu verslininkai pageidavo, kad savivaldybėje atsirastų su verslu dirbantis specialistas, verslininkų pageidavimas jau įgyvendintas.
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Planuojama vieną kartą per mėnesį surengti neformalų vietos valdžios ir verslo
atstovų teminį susitikimą kaskart vis kitoje
Klaipėdos rajono seniūnijoje, kur bus diskutuojama apie verslumo didinimo ir verslo
aplinkos gerinimo galimybes, viešosios ir privačios partnerystės galimybes ir kitais verslui
aktualiais klausimais.
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