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Ventos vingių mieste –
šventės ir kasdienybės akimirkos
VYTIS KAUNAS

„Mažeikiai – pats gražiausias miestas,
kuriame gyvena geri žmonės“, – birželio 8–9
dienomis vykusios šventės „Miestas upės
vingyje“ šurmulyje sakė Mažeikių rajono
meras ANTANAS TENYS (nuotr.).
Žemaičiai dainavo ir šoko
Mažeikiuose
„Yra susiformavusi tradicija birželio pradžioje rengti miesto šventę. Praėjusiais metais buvo
surengta Dūdų šventė. Šiemet vyko dainų,
šokių ir muzikos šventė „Miestas upės vingyje“.
Į Mažeikius suvažiavo per tūkstantį dainininkų,
šokėjų, muzikantų iš visos Žemaitijos. Tai tarsi
generalinė repeticija prieš respublikinę tradicinę dainų šventę „Vardan tos...“. Tie, kurie negalės
nuvažiuoti į Vilnių, šventės grožį galėjo pajusti
Mažeikiuose, juk pasirodė geriausi kolektyvai,
– apie miesto tradicijas pasakojo meras A. Tenys. – Kitais metais tuo pačiu metu vyks Kalvių
šventė, juk Mažeikiai jau beveik tituluojami kalvių sostine. Į tą šventę susirenka kalviai iš viso
pasaulio.“
Prieš porą metų Mažeikiuose vykusi Kalvių
šventė padovanojo miestui kalvių „nupintą“
sodą, „pritupdytą“ paukščių. Aplinkui sodą įrenginėjama Baltų aikštė. Joje, kaip teigia meras, be
sodo, atsiras ir kitų baltų kultūrą primenančių
meno kūrinių.
Šiais metais mažeikiškių dar laukia rugpjūčio mėnesį rengiamas koncertas „Gers“, o
rugsėjo viduryje – Tarptautinis meno festivalis,
į kurį kviečiami geriausi šalies ir užsienio atlikėjai. Festivalio metu ketinama surengti 12–14
renginių rajono dvaruose, kultūros centruose ir
kitose erdvėse.
„Žinoma, rengiant miesto ir kitas šventes labai svarbus rėmėjų indėlis. Savivaldybė iš rajono
biudžeto kultūrai gali skirti gana kuklias lėšas.
Dalį lėšų pavyksta gauti pagal projektus, pateiktus Lietuvos kultūros tarybai. Ir šiai šventei šiek
tiek lėšų skirta per Kultūros tarybą. Apie trečdalį
šventei reikalingų lėšų skyrė jos generalinė rėmėja AB „Orlen Lietuva“. Geranoriškos ir kitos
rajono įmonės, – rajono įmonėms dėkingas
meras. – Ir, žinoma, mūsų žmonės, kurie randa
laiko repeticijoms, kultūros darbuotojai. Mažeikių rajonas turi daug ir įvairių kolektyvų, puikių
vadovų. Mažeikiškės baletmeisterės Jolanta
Tendienė, Olga Gross, Ramunė Zelbienė yra ir
Respublikinės dainų šventės baletmeisterės.
Visiškai nesuprantami svarstymai apie kultūros
įstaigų vadovų rotaciją. Neįsivaizduoju, kas galėtų pakeisti Mažeikių choreografijos mokyklos
vadovę J. Tendienę. Ji mokyklai vadovauja 30
metų. Iš visų konkursų grįžta su apdovanojimais. Mano galva, rotacija kultūros įstaigose tikrai nereikalinga. O pakeisti prasčiau dirbančius
įstaigų vadovus galima ir rengiant atestacijas.“


Pagerbti geriausieji
Šventės metu meras A. Tenys padėkojo visiems kultūros darbuotojams, nuoširdžiu darbu prisidėjusiems prie miesto šventės. Didžiausios padėkos ir sveikinimai buvo skirti Mažeikių Vytauto Klovos vaikų muzikos mokyklos Sedos skyriaus mokytojui, pučiamųjų instrumentų orkestro „Griaustinis“, Sedos kultūros centro kapelos vadovui Kęstučiui Dvaržeckiui. Mažeikių muziejuje jam buvo
įteikta jau šešioliktoji Krašto kultūros premija. Laureatą sveikino rajono meras, mero pavaduotoja
Irena Macijauskienė, Seimo narys Juozas Olekas, visas būrys kolegų, draugų. „Mano gyvenime yra
trys svarbiausi dalykai – tai tėvynė, tikėjimas ir vaikų ateitis. Dėkoju visiems, paskatinantiems mane,
padedantiems įgyvendinti užmojus ir svajones“, – kalbėjo K. Dvaržeckis.
Partneriai šventėje ir projektuose
Į miesto šventę atvyko delegacijos iš miestų partnerių. Ne tik „Orlen“ gamykla, bet ir kultūros
ryšiai jungia Mažeikius su Plocko (Lenkija) miestu. „Plocko mieste yra „Orlen“ gamykla, – sako meras, vardydamas į šventę suvažiavusius svečius. – Sulaukėme svečių iš Paidės (Estija), Karlskronos
(Švedija), Haviržovo (Čekija). Kitaip negu ankstesniais metais, šiemet nusprendėme svečius plačiau supažindinti su Mažeikių rajono gyvenimu. Buvo surengta konferencija, kurioje svečiai pristatė
savo miestus. Paskui delegacijų nariai ir kiti konferencijos dalyviai sėdo prie darbo stalų ir aptarė
bendradarbiavimo galimybes kultūros, turizmo ir verslo srityse, pasikeitė kontaktais. Manau, kad
bendrystė su miestais partneriais po šių metų šventės dar labiau prasiplės.“
Savivaldybei neatsakyti klausimai
Miesto šventėje dainavo, grojo ir šoko nemažas būrys rajono moksleivių. Meras pasidžiaugė,
Muziejaus ekspozicijoje – Mažeikiai Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje. Mieste kūrėsi vis
naujos urminės prekybos įmonės, Mažeikiai tampa nebe gamintojų ir perdirbėjų,
o prekybininkų miestu
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kad pastaraisiais metais stabilizuojasi mokinių skaičius.
Ankstesniais metais kiekvieną rugsėjį mokinių susirinkdavo
300–500 mažiau. Pernai mokslo metų pradžioje sumažėjimas jau nebebuvo toks didelis. Tačiau tai nereiškia, kad ir
rajono vadovai, ir pedagogai gali atsipūsti. Pasak mero, labai
daug neatsakytų klausimų, susijusių su etatinių mokytojų
atlyginimų įvedimu. „Analizuojame kelis variantus, bet jau
dabar ryškėja, kad didelių mokyklų mokytojams bus prasčiau. Neaišku, kaip bus su nedidelėmis kaimo mokyklomis,
kuriose yra jungtinės klasės. Švietimo ir mokslo ministerija,
Vyriausybė, aiškinantis jų ateitį, pirmiausia užduoda vieną
vienintelį klausimą: kiek prisidės savivaldybės prie šių mokyklų išlaikymo? Tačiau savivaldybėms nesakoma, kiek lėšų
skirs valstybė per mokinių krepšelį. Tada savivaldybės galėtų
skaičiuoti ir spręsti, ar skirti lėšų iš biudžeto, ar imtis kitokių
priemonių, – kasdieniniais rūpesčiais dalijasi meras A. Tenys. – Kita problema – švietimo įstaigų vadovai. Šiuo metu
trūksta devynių vadovų. Jei nebus atšaukta švietimo įstaigų
vadovų rotacija, kitais metais turėsime skelbti 19 konkursų
švietimo įstaigų vadovo pareigoms užimti. Ir kas svarbiausia
– reikalavimas, kad konkurse gali dalyvauti tik kompetencijos egzaminus išsilaikęs asmuo. Šį egzaminą išlaiko tik vienetai. Nesuprantu, išvažiuoja laikyti egzamino 5–6 žmonės ir
nė vienas neišlaiko. Matyt, čia turėtų būti pakeitimų.“
Neaiškus ir Mažeikių ligoninės likimas. Sprendžiant, Mažeikių ar Telšių ligoninę palikti, vis dar pirmumas teikiamas
Telšiams, nors, kaip sakė meras, Mažeikiuose ir operacijų
daugiau atliekama, ir gimdymų daugiau priimama. „Tiesa,
pastaraisiais metais gimdymų Mažeikiuose šiek tiek sumažėjo, bet ne todėl, kad būtų mažesnis gimstamumas, o todėl,
kad gimdymai buvo sudėtingesni ir gimdyvės buvo išvežamos gimdyti į Šiaulius, Kauną ar Vilnių“, – teigė A. Tenys.
Daug neaiškumų ir dėl Vaikų teisių apsaugos tarnybos
reformos. „Jei iš savivaldybių bus perimtos ir visos su šia tarnyba susijusios funkcijos, viskas tvarkoj, bet jei jos bus paliktos savivaldybei, o tarnyba taps dar vienu baksnotoju, ką
ir kaip turime daryti, tokios reformos mums nereikia“, – pabrėžia meras.
Traukiniams dundant
„Per metus „Orlen Lietuva“ pagamina apie 11 mln. tonų
naftos, ir daugiau kaip 90 proc. to krovinio pravažiuoja per
Mažeikius“, – teigia meras.
Beveik perpus miestą skeliantis geležinkelis sukelia nemažai rūpesčių. Vienas jų – pravažiuojančių traukinių skleidžiamas triukšmas. „Tačiau, kai prašome „Lietuvos geležinke-

Pučiamųjų instrumentų orkestras „Griaustinis“ pasveikino savo vadovą, metų Krašto
kultūros premijos laureatą K. Dvaržeckį

Mažeikiuose vykusi Kalvių šventė
padovanojo miestui kalvių
„nupintą“ sodą, „pritupdytą“
paukščių

lių“ pastatyti triukšmą mažinančias apsaugas, mums atsakoma, kad tai savivaldybės
reikalas“, – nesibaigiančias derybas apibūdina meras.
Mažinant nelaimingų atsitikimų grėsmę, prieš metus atidarytas modernus, su
liftu, pėsčiųjų tiltas per geležinkelį. Kadangi pasitaiko momentų, kai liftas sugenda,
savivaldybė, mero teigimu, planuoja įrengti ir keltuvą.
Pagaliau pajudėjo ir viaduko per geležinkelį statyba. Traukinių judėjimas gan intensyvus, todėl mažeikiškiai ir svečiai nemažai laiko sugaišta prie pervažos.
Netrukus prasidės ir prieš kelis dešimtmečius nuardyto geležinkelio, dėl ko Lietuvai teks sumokėti 28 mln. eurų baudą, atstatymas. „Geležinkelio atstatymas naudingiausias „Orlen Lietuva“. Jiems gerokai sutrumpėja krovinio vežimo geležinkeliu atstumas, – sako A. Tenys. – Geležinkelio atstatymui pritaria ir mažeikiškiai, bet, suprantama,
jį atstačius atsiras ir problemų.“

Naujas požiūris į kultūros vaidmenį ir svarbą
Parengtas Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose modelis. Jo tikslas – sudaryti galimybę regionams savarankiškai spręsti jiems
svarbių kultūros ir meno projektų finansavimą, įtraukiant bendruomenes,
kūrėjus, savivaldos institucijas. Remiantis šiuo modeliu, savivaldybės bus
skatinamos daugiau investuoti į regionui svarbius kultūros ar meno projektus. „Naujas finansinis mechanizmas padės užtikrinti kultūros prieinamumą ir jos įvairovę regionuose, mažinti kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir kitų regionų, stiprinti vietos kultūrinį identitetą“, – sako kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.
Po gegužės mėnesį vykusių viešų konsultacijų su visuomene Kultūros
ministerija kartu su Lietuvos kultūros taryba (LKT) peržiūrėjo ir išanalizavo
įvairių kultūros bei meno organizacijų, privačių asmenų pateiktus pasiūlymus. Atsižvelgus į gautas pastabas, Tolygios kultūrinės raidos modelio
projektas buvo pakoreguotas.
Pasiūlymus ir komentarus teikė Etninės kultūros globos taryba, KulSavivaldybių žinios 2018 06 23

tūros savivaldos kolegija, viešosios įstaigos, kultūros ir meno atstovai.
Galutiniame modelio variante numatyta, kad visi tarybų nariai turės pasirašyti nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas, kiekvienos regioninės tarybos veikoje dalyvaus vienas LKT narys. Nustatomus finansavimo
prioritetus regioninės kultūros tarybos turės derinti ne tik su LKT, bet ir su
Regionų plėtros taryba, o jų veiklą nuolat stebės LKT Stebėsenos ir analizės skyrius.
Siekdama išsamiai supažindinti kultūros visuomenę su šiuo modeliu
ir regionų kultūros projektų finansavimo galimybėmis, Kultūros ministerija kartu su LKT 2018 m. birželio–liepos mėn. rengia susitikimus-diskusijas Lietuvos apskrityse. Susitikimuose kviečiami dalyvauti savivaldybių
kultūros administratoriai, kultūros įstaigų ir kultūrinę veiklą vykdančių
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Artimiausiu metu bus skelbiami
regioninių kultūros tarybų narių rinkimai.
Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus inf.


Andrius Karlonas
Alytaus rajone –
finansinė parama jaunimo darbo įgūdžiams
Pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos naujai patvirtintą Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašą,
jaunimas finansiškai skatinamas pradėti savarankišką verslą, o darbdaviai – įdarbinti jaunimą, taip jam suteikiant darbo įgūdžių.
Pasak Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko, savivaldybė siekia
skatinti darbdavius įdarbinti jaunuolius jų atostogų metu ar tiesiog paskatinti patį jaunimą plėtoti savarankišką verslą, kad jaunuoliai įgytų
darbo patirties ir vėliau, baigę mokslus, jiems būtų lengviau įsitvirtinti
darbo rinkoje. Ir, žinoma, kad per laisvalaikį galėtų užsidirbti pinigų.
Jaunimo savarankiško verslo veiklos pradžios išlaidos kompensuojamos tik savarankiškai dirbančiam Alytaus rajone deklaravusiam

savo gyvenamąją vietą jaunimui iki 25 metų amžiaus. Pagal šią priemonę gali būti kompensuojamos su veiklos vykdymu susijusios per
paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos,
bet ne daugiau kaip 300 eurų vienai pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą vykdomai veiklai.
Darbdaviams kompensuojamos Alytaus rajono jaunimo iki 25
metų amžiaus, įdarbinto pagal terminuotas darbo sutartis, su darbo
santykiais ar veiklos vykdymu susijusios per paskutinius 12 mėnesių
iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos, bet ne daugiau kaip
300 eurų už vieną asmenį (asmuo turi būti išdirbęs ne mažiau kaip
du mėn.).

„Gyvasties“ sporto šventė Marijampolėje
Marijampolėje praūžė 10-oji respublikinė Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ sporto šventė. Marijampolės profesinio rengimo centro salėje
susitiko organizacijos „Gyvastis“ Vilniaus, Kauno, Alytaus, Vilkaviškio ir Marijampolės padalinių nariai, žmonės, patyrę organų transplantaciją arba
jos dar laukiantys. Šiais metais sulaukta rekordinio sportininkų skaičiaus.
Iš viso dalyvavo 77 žaidėjai. Sportininkai savo jėgas išbandė septyniose
sporto rungtyse.
Daugiausia dėmesio sulaukė badmintonas. Nustebimo ir džiaugsmo
sulaukė Alytaus vaikų komanda, kuriai „bočios“ žaidime nebuvo lygių. Šių
metų sporto žaidynių nugalėtoja tapo Alytaus komanda, surinkusi 28
taškus. Nuo jos tik vienu tašku atsiliko Kauno komanda, surinkusi 27 taškus. Trečioji liko Marijampolės–Vilkaviškio komanda, surinkusi 16 taškų.
Ketvirtoje vietoje atsidūrė praėjusių metų nugalėtojai – vilniečiai, surinkę
13 taškų. Specialiai įsteigta Marijampolės sporto centro „Sūduva“ sunkiosios atletikos trenerio, Marijampolės savivaldybės tarybos nario Alvydo
Kirkliausko taurė aktyviausiam žaidėjui taip pat iškeliavo į Dzūkiją – ją išsivežė alytiškis Richardas. „Ne tiek svarbu sportas, kiek bendravimas“, – sakė
Marijampolės „Gyvasties“ narys Vitas Jablonskis.
Reginį labai pagyvino rėmėjai. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Seimo nariui Kęstučiui Mažeikai – už medalius sportininkams, UAB „Mantinga“ – už kvepiančias bandeles, Marijampolės savivaldybės administracijos

Aurelija Baniulaitienė

direktoriui Karoliui Padolskiui – už saldžią dovaną, tarybos nariui A.
Kirkliauskui – už specialiai įsteigtą taurę aktyviausiam žaidynių dalyviui,
Kristinai ir Artūrui Venslauskams – už paramą ir dėmesį. Taip pat dėkoja
šauniems teisėjams už teisėjavimą, šokių treneriui – už apšilimą, istorikui
tarybos nariui Benjaminui Mašalaičiui – už ekskursiją po Marijampolę.

Mero iniciatyva žvyrkelių būklei pagerinti
Šiemet iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto žvyrkelių būklei gerinti papildomai skirta 100 tūkst. eurų.
„Per daugelį metų mūsų krašto žvyrkelių būklė labai suprastėjo, nes jų
priežiūrai nebuvo skiriama nei pakankamo dėmesio, nei papildomo finansavimo, o buvo remiamasi tik iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skiriamomis lėšomis, kurių nepakakdavo. Žvyrkelių būklė prastėja, todėl ieškojome ir
radome galimybę papildomai skirti lėšų iš rajono biudžeto žvyrkelių dangai
pagerinti. Už šias lėšas perkamas žvyras seniūnijose esančių kelių dangoms
atkurti“, – iniciatyvą pristatė rajono meras Saulius Grinkevičius.

Astijus Krauleidis

Pirmuosius pokyčius meras įvertino lankydamasis Pelėdnagių seniūnijoje. Pelėdnagių seniūno Edvino Pagirsko teigimu, seniūnijoje yra apie
280 km žvyrkelių. „Kai kurie ruožai po gausesnio lietaus buvo net nepravažiuojami. Labai smagu, kad Kėdainių rajono meras, įvertinęs situaciją,
inicijavo papildomai skirti lėšų žvyrkeliams tvarkyti“, – sakė E. Pagirskas.
Rajono meras S. Grinkevičius įsitikinęs, kad žvyrkelius reikia tvarkyti bendromis savivaldybės, ūkininkų ir seniūnijos jėgomis. Pelėdnagių seniūnijoje pavyko suvienyti ūkininkus, kurie prisideda prie kelių
atnaujinimo.

„Savivaldybių žinioms“ – 21!
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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Smalsius japonus traukia Lietuvos kaimas
Netrukus japonų turistai turės daugiau galimybių pasižvalgyti po pakaunės miestelius, kaimo turizmo sodybas, susipažinti su senaisiais amatais, pasimėgauti gamtos
ramybe, paragauti lietuviško skilandžio, naminės giros
– Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras jiems
baigia rengti specialų maršrutą.
Kol kas didžioji dalis japonų Lietuvoje žino vieną objektą – buvusią legendinio ambasadoriaus Chiunės Sugiharos
rezidenciją Kaune, Vaižganto gatvėje. Čia jie atvyksta dažniausiai tik pusdieniui.„Japonams trūksta informacijos apie
Lietuvą, todėl bendradarbiavimas savivaldos lygmeniu yra
labai svarbus“, – kalbėjo Japonijos ambasadorius Toyoei
Shigeeda Raudondvario dvare vykusiame Kauno regiono
plėtros tarybos posėdyje.
Ambasadorius per trejus metus aplankė visas 60 mūsų
šalies savivaldybių ir stengiasi paskleisti kuo daugiau informacijos apie Lietuvą. Ypač dažnai T. Shigeeda svečiuojasi
Kaune ir Kauno rajone. „Neseniai dalyvavau Kauno maratone ir užėmiau pirmą vietą... iš antro galo. Tačiau esu labai patenkintas, nes užmezgiau daug naudingų pažinčių“,
– šypsojosi ambasadorius.
Jis pastebėjo, kad japonai domisi lietuviškais sūriais,
medumi, vištiena, jiems smalsu, kaip atrodo mūsų kaimas,
gamta, paveldas.
Lietuvą kasmet aplanko daugiau kaip 20 tūkst. japonų,
kurie laikomi dėmesingiausiais pasaulyje turistais. T. Shigeeda norėtų, kad šis skaičius būtų kelis kartus didesnis.
„Mano artimiausias tikslas – visose Lietuvos savivaldybėse
metams ar dviem apgyvendinti 60 jaunų japonų, o 60 lietuvių išvyktų pagyventi į Japoniją. Išmokę kalbą ir pažinę
vietos kultūrą, jie taptų puikiais komunikatoriais, galėsiančiais stiprinti abiejų šalių ryšius“, – Kauno regiono merams
kalbėjo Japonijos ambasadorius.

Edmundas Mališauskas

T. Shigeeda pastebėjo, kad lietuviai ir japonai turi daug panašumų. „Mūsų tautoms
būdingas specifinis santykis su gamta, meilė savo tėvynei, darbštumas ir gražus elgesys
su kitu žmogumi. Lietuviai man dar asocijuojasi su švara, tvarka ir kūrybiškumu“, – tvirtino diplomatas.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas (dešinėje) informavo ambasadorių, kad
Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras baigia rengti specialų maršrutą japonų turistams. Jame siūloma aplankyti Kauno marių regioninį parką, Juozapo Liekio
technikos muziejų Bernatoniuose, susipažinti su tradiciniai amatais, pernakvoti kaimo
turizmo sodyboje, degustuoti lietuvišką maistą.
Japonus galėtų sudominti ir vis gražėjantis Birštono kurortas, Kaišiadorių rajone įsikūręs Lietuvos liaudies buities muziejus, kiti objektai.
Ateinantį rugsėjį į Kauno rajoną planuoja atvykti japonų choras, kuris „Rudens sambarių“ šventėje ketina lietuviškai sugiedoti Juozo Naujalio „Lietuva brangi“.

Įteikta V. Mykolaičio-Putino literatūros premija
Pilotiškėse, Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje,
vyko rašytojo 125-ųjų gimimo metinių minėjimas ir Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos įteikimo šventė. Į šventę susirinko didelis būrys
jo talento gerbėjų, tarp jų – kraštietis rašytojas Vytautas Bubnys su žmona
Elena Kurklietyte.
Susirinkusiuosius pasveikino ir gražia proga susitikti rašytojo tėviškėje pasidžiaugė Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas.
V. Mykolaičio-Putino literatūros premija įsteigta 2013 m. Pirmoji premija buvo įteikta rašytojui Stasiui Lipskiui. Nuo 2017 m. Prienų rajono savivaldybės įsteigta Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premija skiriama
už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų ir publicistikos darbus, V. Mykolaičio-Putino kūrybos tyrinėjimą, sklaidą ir jo idėjų
tęstinumą bei propagavimą. Konkursas premijai gauti organizuojamas
kas penkeri metai (jubiliejinėms V. Mykolaičio-Putino gimimo metinėms
paminėti).
Šiemet šiam apdovanojimui buvo pasiūlyta 11 kandidatų. Komisijos
sprendimu Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos konkurso nugalėtoju tapo humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas Eugenijus Žmuida (centre). 1700 eurų
premiją ir atminimo dovaną laureatui įteikė Prienų r. meras A. Vaicekauskas ir komisijos pirmininkas, mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius.
Paskatinamuoju Prienų r. savivaldybės prizu – 100 eurų vertės čekiu
– apdovanotas jauniausias konkurso dalyvis, talentingas kūrėjas, skaitovas, daugelio krašto literatūrinių renginių dalyvis, V. Mykolaičio-Putino
žemietis ir renginio vedėjas Tautvydas Vencius.
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Roma Sinkevičiūtė

Atminimo dovanos įteiktos ir keletui šventėje dalyvavusių konkurso
dalyvių, pretendavusių į V. Mykolaičio-Putino literatūros premiją, taip pat
LŽS ir LKS narei Perpetua Dumšienei ir Sigitui Ksaverui Stankūnui.
Šventiniame renginyje E. Žmuida papasakojo apie V. Mykolaitį-Putiną,
Naujosios Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatras parodė poetinę kompoziciją „Ant tėviškės kalnelio“, dainavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
vokalinis ansamblis „Aksomas“ ir S. K. Stankūnas, eilėraščius skaitė poeto
provaikaitis Julius Mykolaitis. Staigmena tapo P. Dumšienės dovana Prienų krašto muziejui – iš Friburgo (Šveicarija) atvežtos V. Mykolaičio-Putino
disertacijos titulinio lapo ir viršelio kopijos.
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Kretingos jubiliejų

Barbora Gaudutė

ženklina darbai

Kretingos šventė prasidėjo prie miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio
Chodkevičiaus paminklo
„Manau, Kretingą verta aplankyti jau vien dėl to, kad ji turi nepaprastai turtingą
istoriją. Galvoje turiu iškilias mūsų miesto asmenybes – Joną Karolį Chodkevičių, grafų Tiškevičių šeimą, kūrusią patrauklesnę ir gražesnę Kretingą. Jų palikimą mes turime turtinti ir puoselėti, auginti šį kraštą, stiprinti jį kūryba, profesiniais pasiekimais
ir gerais darbais mūsų žmonių ir atvykstančiųjų labui“, – sako Kretingos rajono meras
Juozas Mažeika.
Išskirtinė idėja dvigubam jubiliejui
„Ši šventė ypatinga tuo, kad šiemet švenčiame du jubiliejus – valstybės atkūrimo 100metį ir Kretingos įkūrimo 765-metį, – birželio 11–17 dienomis vykusią šventę apibūdina rajono mero pavaduotoja Danutė Skruibienė. – Išskirtinis renginys – kūrybingo ir talentingo
Kretingos jaunimo muzikos vakaras, į kurį birželio 9-ąją jaunimas į gimtąjį miestą suvažiavo ir
iš kitų šalies vietovių. Birželio 13-ąją miestiečius ir svečius džiugino bardų, arba dainuojamosios poezijos, muzikos vakaras „Baltas paukštis“, taip pat pernai užgimusi Kretingos vaikų ir
jaunimo teatro „Atžalynas“ menų šventė „Nakties spinduliai“. Labai didžiuojamės ir Kretingos
muziejaus istoriko Juliaus Kanarsko išleista monografija „Kretingos istorijos bruožai“. Tai jau
antrasis knygos leidimas. Tik papildytas naujais faktais. Ir, be abejo, birželio 16 dieną vykusi
pagrindinė šventė. Tądien miesto centre vyko amatininkų ir tautodailininkų mugė, šventinės
eitynės miesto gatvėmis, miesto estradoje buvo surengta rajono dainų ir šokių šventė „Tai
gražiai mane augino“. Nors į respublikinę Lietuvos šimtmečiui skirtą šventę išvyksta labai
daug rajono meno kolektyvų, bet, deja, į ją buvo atrinkti ne visi, kurie ruošėsi. . Todėl labai
norėjome, kad visi kolektyvai pasirodytų Kretingos miesto dainų ir šokių šventėje. Sulaukėme nemažai kolektyvų ir iš gretimų savivaldybių,. Iš viso šioje šventėje dalyvavo apie 1600
dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Ypač džiugu, kad šiais metais rajono garbės piliečio vardas
suteiktas choreografei Živilei Adomaitienei, kurios vardą žino ne vien Kretingos krašto meno
mėgėjai, bet ir visa šokanti Lietuva.“
Padėkota dar penkiems labiausiai kraštui nusipelniusiems žmonėms – amatininkei Ievai
Garjonienei, rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo vyresn.
bibliotekininkei Romutei Girskienei, rajono Kultūros centro Darbėnų skyriaus vedėjui Artūrui
Juškai, rajono Kultūros centro kamerinio choro „Kristalė“, buvusių tremtinių choro „Atminties
versmė“, retro muzikos ansamblio „Gija“ vadovei Kristinai Rimienei ir tautodailininkui Gediminui Staškauskui.
Šeštadienį šventė prasidėjo jau tradicija tapusiomis iškilmėmis prie miesto, vienuolyno
ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus paminklo. Kretingiškius ir miesto svečius
sveikino rajono meras Juozas Mažeika. Šeimininkus ir svečius pagerbė šiame rajone išrinkti
Seimo nariai Antanas Vinkus ir Levutė Staniuvienė, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus,
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Į šventę atvyko svečiai iš Slovakijos Levicės ir Estijos
Viljandžio miestų. Su pastaruoju Kretinga bendradarbiauja nuo 2008-ųjų, todėl šiemet abu
miestai švenčia ne tik savo valstybių 100-mečius, bet ir savo partnerystės dešimties metų
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Brolių pranciškonų dėka į Kretingą sugrįžo Šv. Antano
atlaidai. Pašventinta duona buvo išdalyta šventės
dalyviams
sukaktį. Po sveikinimų Rotušės aikštėje buvo atidengta specialiai šventei sukurtų devynių Kretingos istoriją
primenančių statinių maketų paroda. „Tai gimtajam
kraštui ir jo istorijai neabejingų rajono moksleivių darbai, sukurti per neformaliojo ugdymo užsiėmimus,
– sako mero pavaduotoja D. Skruibienė. – Šią idėją
– sukurti savo Kretingos miesto, kuriame gyvena, sumažintą kopiją – prieš pusantrų metų pasiūlė šventės
režisierius, Kretingos kultūros centro E. Radžiaus teatro
vyr. režisierius Nerijus Gedminas. Idėjai pritarė ir ją įgyvendinti padėjo rajono savivaldybė, švietimo ir kultūros įstaigos. Be mokinių, maketus kūrė ir rajono Dienos
veiklos centro neįgalieji, Švento Antano dienos centro
lankytojai.“ „Kai man pristatė idėją, pritariau, bet mano
įsivaizdavimas neprilygo tam, ką visi pamatėme per
šventę“, – mokinių darbais džiaugėsi ir rajono meras
2018 06 23 Savivaldybių žinios

J. Mažeika, kurio teigimu, pasibaigus šventei maketai bus eksponuojami
įvairiose miesto erdvėse. Kretinga turi susikūrusi ir savo prekinį ženklą – stilizuotą akį su šūkiu „Pamatykite širdimi“. Rotušės aikštėje esančiame skvere – žydinti gėlių akis, kurios vyzdyje sudėlioti skaičiai 765 primena, kad
šiais metais sukanka kaip tik tiek metų, kai Kretingos vardas pirmą kartą
paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Šalia – sienelė fotografavimuisi. Joje
– svarbiausi Kretingos lankytini objektai, istoriškai keitęsi miesto pavadinimai. Prie Kretingos muziejaus sukurta gėlių kompozicija „Lietuvai – 100“
taip pat primena šiais metais švenčiamą Valstybės atkūrimo 100-mečio
jubiliejų.
Sukaktis ženklina darbai
„Manau, šiuo metu Kretinga gyvena geriausiai, ko galėjome tikėtis,
– paklaustas, ar pastarieji metai yra geriausi Kretingos istorijoje, sako meras J. Mažeika ir paaiškina. – Taip sakau, galvoje turėdamas tai, kad mes
vykdome visus gyventojams reikalingos infrastruktūros atnaujinimo ir
plėtros darbus, kuriuos esame suplanavę. Vienas jų – ilgus metus užsitęsusi viešosios bibliotekos statyba. Savivaldybės pastangos nukreiptos į tai,
kad lapkričio pabaigoje arba gruodžio pradžioje biblioteka švęs įkurtuves
naujame, moderniame pastate. Įpusėjusi Kretingos sporto ir sveikatingumo centro statyba, kitas svarbus darbas – Žemaitės alėjos rekonstrukcija ir
tilto per Akmeną statyba. Ši gatvė yra valstybinės reikšmės kelias, kuriuo
labai didelė dalis šalies gyventojų važiuoja į Palangą. Šį rudenį darbai bus
užbaigti. Šiais metais užbaigus Jono Jablonskio gatvės remontą, pasikeis ir
vaizdas įvažiuojant į Kretingą nuo Gargždų pusės. Nekalbu apie mažesnių
gatvių atnaujinimą. Jau šį rudenį bus išasfaltuoti trys žvyrkeliai, vedantys
į Budrius, Šukę ir Valėnus. Rajono miestuose ir miesteliuose klojami nauji
šaligatviai, tvarkomos gatvės, apšvietimas. Ir svarbiausia, kad šiais metais
mes turime galimybę skirti lėšų infrastruktūrai gerinti iš savivaldybės biudžeto.“
Iš centro – į seniūnijas
„Šiandien savivaldybės investicijos nukreipiamos ne tik į rajono centrą
– Kretingą, kurioje gyvena apie pusė rajono gyventojų, bet ir į kitas rajono
vietas. Vykdomi dideli investiciniai projektai rajono miesteliuose ir kaimuose. Taigi nepamiršta ir kita rajono pusė, – pažymi savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas. – Vyriausybė stengiasi regioninę politiką nuleisti į savivaldybes, o savivaldybė stengiasi ją nukreipti ir į seniūnijų,
atskirų kaimiškųjų vietovių lygmenį.“
V. Domarko žodžiais, atsakingas savivaldybės finansų valdymas duoda
vaisių. Šiais metais planuojamas Kretingos rajono biudžeto surinkimas
– beveik 2 mln. eurų didesnis. „Tiesa, pernai tokiu laiku jau buvome
surinkę viršplaninių lėšų, o šiemet atsiliekame apie 170 tūkst. eurų“,
– sako savivaldybės administracijos direktorius ir priduria, kad skirstant biudžetą lėšos nukreipiamos į svarbiausius gyventojų poreikius.
Nemaža biudžeto lėšų dalis skiriama sporto, kultūros sritims. Rajone
išlaikyti ir atnaujinti Kretingos ir Salantų miesto kultūros centrai, jų filialai išsaugoti kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje. Dalyje kaimų veikia
daugiafunkciai centrai, kuriuose įsikūrusios švietimo, kultūros įstaigos,
bendruomenės. „Žinoma, liūto dalis tenka švietimui, apie pusę viso
savivaldybės biudžeto. Tik pastaruoju metu tiek rajono politikams, tiek
mokytojams, tiek mokyklų vadovams sumaišties yra sukėlęs planuojamas įvesti etatinio pedagogų darbo apmokėjimas, nes iki šiol labai
trūksta aiškumo. Apmaudu, kad mokytojai, mokyklų vadovai išeina
atostogų, aiškiai nežinodami, kas bus rugsėjo 1 dieną.“
O paklaustas, ar pastaruosius metus galime pavadinti geriausiais
Kretingai, direktorius atsako, kad taip galima apibūdinti, įvertinant investicijas, savivaldybės biudžeto formavimą. „Nors, palyginti su kitais
Lietuvos regionais, Kretingos rajonas yra vienas iš tų, kuriame gyventojų skaičiaus pokytis yra vienas mažiausių, man skauda širdį dėl daugiau kaip 5 tūkstančių išvykusiųjų iš rajono, – pabrėžia administracijos
direktorius V. Domarkas. – Todėl labai palaikome ir kartu su kitomis
savivaldybėmis aktyviai jungiamės prie iniciatyvos „Globalūs regionai“,
kuria siekiama „išplėsti“ šalies ribas integruojant lietuvius į savo gimtojo krašto gyvenimą, įgyvendinimo.“
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Vienas svarbiausių šventės akcentų – atidengta istorinių Kretingos objektų
miniatiūrinių maketų paroda

Kretingos rajono merą J. Mažeiką (antras iš kairės) ir svečius pagerbė šiame
rajone išrinkti Seimo nariai A. Vinkus ir L. Staniuvienė, Palangos miesto
meras Š. Vaitkus

Naujas Kretingos savivaldybės prekės ženklas, sudėliotas iš gėlių
Aplinką kuria bendruomenės
Kretingos rajonas keičiasi, gražėja ne tik savivaldybės iniciatyva.
Rajono mero pavaduotoja D. Skruibienė dėkinga ir prie to prisidedančioms rajono bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms.
„Jos kartu su kultūros darbuotojais rengia šventes, organizuoja įvairius
renginius savo miesteliuose ir kaimuose. Imasi įgyvendinti projektus,
kuriuos finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo, Žemės ūkio ministerijos. Ne viena bendruomenė įgyvendina bendrus projektus su kaimynais
latviais. Bendruomenės kuria sau jaukią aplinką, palankią vyresnio amžiaus žmonėms, jaunoms šeimoms, jaunimui. Jos rengia vaikų žaidimų
ir sporto aikšteles, tvarko viešąsias erdves, ant savo pečių imasi sveikos
gyvensenos, kai kurių socialinių problemų sprendimų, – bendruomenių veiklą apžvelgia mero pavaduotoja D. Skruibienė. – Manau, visiems
svarbiausia, kad tarp žmonių būtų meilė ir vienybė, kad nesiskirstytume į partijas. Mūsų rajone yra viena ideologija – bendras darbas rajono
žmonėms.“
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Alytaus gimtadienyje – kitokia mero kalba
Loreta Gaižiuvienė
ir daugybė meilės miestui akcentų

Praėjusį savaitgalį Alytus šventė miesto
437-ąjį gimtadienį. Tris dienas alytiškius ir miesto svečius džiugino įvairių muzikos atlikėjų
koncertai, sporto rungtys, įvairios parodos ir
pramogos.
Oficialiai šventė prasidėjo atgimusia tradicija – eitynėmis „Myliu Alytų!“. Jose spalvingais
akcentais pasipuošusios prisistatė Alytaus miesto įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Per iškilmingą šventės atidarymą gausiai
susirinkusius alytiškius šventės proga sveikino
Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius:
„Šiandien mano sveikinimo kalba bus kitokia.
Šioje scenoje kaip miesto meras aš stoviu pas
kutinį kartą, nes mūsų kadencija baigiasi. Eida
mas į rinkimus, aš žadėjau, kad dirbsiu tik vieną
kadenciją. Esu žodžio žmogus, duoto žodžio
laikausi. Kitais metais vasario mėnesį nekelsiu
savo kandidatūros į savivaldos rinkimus. Tiesiog
noriu būti tarp jūsų, toks kaip jūs. Tačiau laiko
dar yra, dar mes gerokai padirbėsime ir padary
sime nemažai gerų darbų. Džiaugiuosi, kad per
tą laikotarpį mes visi su jūsų pagalba padarėme
miestą gražesnį, patrauklesnį. Pamažu, bet į
miestą plaukia investicijos, kuriamos naujos dar
bo vietos. Miestas tampa solidus, jis gerbiamas,
tai rodo ir svečių gausybė. Tai lėmė visų mūsų
pastangos. Dėkoju jums už paramą, pagalbą,
taip pat ir už kritiką, kurios taip pat būna. Su
švente visus.“
Susirinkusiuosius taip pat sveikino Japonijos ambasadorius Toyoei Shigeeda, Kinijos
ambasadorius Shenas Zhifei, Rumunijos amba
sadorius Danas Adrianas Balanescu. 437-ojo
gimtadienio proga pasveikinti alytiškių atvyko
Alytaus miestų partnerių delegacijos iš Amatos
(Latvija), Suvalkų, Luko, Gižycko ir Opolės (Lenkija), Lydos ir Gardino (Baltarusija), Kremenčuko
(Ukraina), Fokšanio (Rumunija) miestų.
Per šventės atidarymą buvo įteiktos Alytaus
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miesto garbės piliečio regalijos. Šiemet šis vardas suteiktas garbaus atminimo Alytaus rankinio pa
triarchui Jonui Jonuškai (1950–2017).
Renginyje įteiktos trys Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos. 2,5 tūkst. eurų vertės pre
mija už aktyvią kūrybinę savanorišką ir labdaringą veiklą projektuojant Sveikatingumo skverą Aly
taus apskrities S. Kudirkos ligoninėje ir puoselėjant Alytaus miesto įvaizdį buvo įteikta architektams
Alfredai ir Aidui Urmanavičiams.
Antroji premija skirta režisieriui Arvydui Kinderiui už dokumentinio vaidybinio filmo „Labas
rytas, Alytau!“ sukūrimą. Kūrybinės, sceninės veiklos 30-mečio ir Alytaus miesto oficialaus himno
20-mečio proga dar viena premija įteikta muzikos atlikėjui ir miesto himno kūrėjui Andriui Amb
romavičiui.
Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyrius jau 24 kartą išrinko Metų žmogų. Simbolinė Auk
sinė plunksna skirta gydytojui Sigitui Katkevičiui už Alytaus atstovavimą tarptautiniuose, pasauli
niuose plaukimo turnyruose, iškovotus aukso, sidabro, bronzos medalius, už daug kartų pagerintus
Lietuvos plaukimo rekordus, už Alytaus miesto vardo garsinimą tarptautiniu ir pasauliniu mastu.
Apdovanojimą atsiėmė S. Katkevičiaus treneris, Alytaus vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubo
„Dzūkijos vandenis“ prezidentas ir vandensvydžio treneris Artūras Vainikonis.
Birželio 16-ąją Alytaus miesto teatre vyko pasaulio alytiškių sambūris (nuotr.), sukvietęs po visą
pasaulį išsibarsčiusius miestelėnus sugrįžti į gimtąjį Alytaus miestą. Gyvenantieji svetur į savo miestą
sugrįžo tam, kad čia atšvęstų jo gimtadienį, pasidalytų miesto vizijomis ir idėjomis. Viena jų pasiūlyta
tiesioginio teletilto su Londonu (Didžioji Britanija) metu – Alytuje įkurti Pasaulio alytiškių skverą.
Miesto gimtadienyje šurmuliavo XIV vaikų ir jaunimo liaudies meno festivalis „Ateik, saulute, su
pyragais“, vyko liaudiškos muzikos koncertai, netrūko linksmybių mažiesiems alytiškiams.
Šventės programą sekmadienį užbaigė spalvotas pramoginis bėgimas, AB mašinų gamyklos
„Astra“ surengtas dviračių žygis ir baigiamasis šventės koncertas.
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Aplankytos sėkmingo verslo įmonės
Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis ir mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis aplankė kelias verslo įmones Ignalinoje ir rajone. Savivaldybės vadovai domėjosi šių įmonių veikla, plėtros galimybėmis, su įmonių vadovais aptarė klausimus, kuriuos gali padėti išspręsti vietos valdžia.
Medinius modulinius namus gaminančios įmonės„Resta ES“ vadovas
Donatas Javaišis džiaugėsi sėkminga verslo plėtra. Čia gaminami moduliai yra labai aukštos kokybės, gerai apšiltinti, su visomis instaliacijomis,
lauko ir vidaus apdaila, baldais ir įranga. Vieni jų naudojami kaip buitinės
patalpos, administraciniai, visuomeniniai pastatai, kiti yra puikūs nedideli
būstai, tinkantys gyventi ar poilsiauti. Gamyboje matyti dviejų kambarių 31 kv. m vasarnamiai pasirodė labai ergonomiški, patogūs, jaukiai ir
kokybiškai įrengti. Tokį įsigijusiems belieka tik pasiruošti pagrindą modulio pastatymui, prisijungti vandentiekį ir elektrą. Moduliniai pastatai
Europoje yra labai populiarūs ir vertinami kaip greitos, kokybiškos ir ilgaamžės statybos sprendimas. Didžiąją dalį savo produkcijos įmonė „Resta
ES“ eksportuoja į Skandinaviją, Vokietiją, Islandiją. Lietuvoje moduliniai
pastatai taip pat populiarėja. Lietuviai kasmet įsigyja vis daugiau modulinių namelių. Dažniausiai juos perka privatūs asmenys, tačiau domisi ir
įmonės, norinčios įrengti buitines, biuro ar gyvenamąsias patalpas savo
darbuotojams. „Daug dėmesio skiriame darbo veiksmingumui ir našumui didinti, kokybės kontrolei. Kiekvienas darbuotojas atsako už savo
darbą, visas modulio gamybos procesas yra prižiūrimas, kiekvienas
atliktas darbas patikrinamas ir tai užfiksuojama modulio pase. Labai
stengiamės užsakovams pateikti tik aukščiausios kokybės produktą“,
– pasakojo direktorius.
Jis džiaugėsi, kad pavyko suburti draugišką ir atsakingą kolektyvą.
Vyrai ir laisvalaikį kartais leidžia kartu, vyksta į kitus miestus krepšinio varžybų stebėti ar susirenka boulingo pažaisti. „Didindami gamybos apimtis
nuolat ieškome ir naujų darbuotojų. Ypač reikalingi projekto vadovas,
projektuotojas, medinių konstrukcijų surinkėjai“,– sakė direktorius, kviesdamas darbo ieškančius prisijungti prie „Resta ES“ kolektyvo.
Meras ir vicemeras užsuko ir į šalia esantį „Agrokoncerno“ filialą.
Įmonės sandėliuose gali tilpti apie 10 tūkst. tonų, pernai priimta apie
8 tūkst. tonų grūdų. Vėliau aplankyta kaimynystėje veiklą pradėjusi
uždaroji akcinė bendrovė „Pas Egidijų“. Svečius pasitikęs įmonės vadovas Egidijus Šiaudinis maloniai aprodė parduotuvės ir biuro patalpas,
papasakojo apie planuojamą veiklą. „Galima tik pasidžiaugti, kad buvusioje „Ignalinos statybos“ bazėje, kurios plotas apie 12 ha, visos patalpos
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yra užimtos, pastatai pritaikomi verslo reikmėms. Ši vieta tampa Ignalinos
pramoniniu centru. Savivaldybė svarstys klausimą dėl bendro įvažiavimo
į šių įmonių teritorijas pagerinimo“, – sakė meras H. Šiaudinis.
Aplankyta ir sėkmingai dirbanti įmonė Kazitiškio seniūnijoje. Tai durpių išgavimu užsiimanti UAB „Legra“ (nuotr.). Jos vadovas Valdas Pipikas
dar praėjusių metų pabaigoje kvietė merą aplankyti Galų durpyną. Nustebino naujas įmonės biuras, kuris įsikūręs anksčiau aprašytos „Resta ES“
gamintuose į vieną pastatą sujungtuose nameliuose – puikios, jaukios ir
šviesios patalpos, kuriose gali jaustis ne kaip durpyne, o kaip bet kuriame
kitame didmiesčio biure. Įmonė nėra labai didelė, tačiau jos gaminamos
produkcijos visiškai užtektų Lietuvos poreikiams. „Legros“ durpės ir substratai iškeliauja į Vokietiją, Austriją, Čekiją, Prancūziją, Italiją. Įvairių užklausimų gaunama ir iš Kinijos, Turkijos, tačiau šių šalių užsakymai būtų per
dideli. Meras pasidžiaugė vadovų entuziazmu, puikiai organizuotu įmonės darbu ir palinkėjo sėkmingo verslo. Durpyne kartu lankęsis Kazitiškio
seniūnas Drąsutis Jelinskas sakė, kad šiuo metu Kazitiškyje praktiškai nėra
bedarbių, o Švedriškėje veikianti medžio apdirbimo įmonė vis dar ieško
darbuotojų.
„Aplankytos įmonės yra puikus sėkmingo verslo regione pavyzdys,
visos jos suteikia darbą Ignalinos ir rajono gyventojams, rūpinasi žmonių
darbo sąlygomis ir sąžiningu užmokesčiu. Norėtųsi, kad daugiau tokių
šaunių verslininkų susidomėtų veiklos galimybėmis mūsų krašte“, – kalbėjo meras H. Šiaudinis.

Kėdainių verslininkai – nuo dviračio nuomos
Astijus Krauleidis
iki modernaus sporto klubo
Birželio 13 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių
atstovybės, įmonių ir įstaigų atstovai kartu su verslininkais rajono merui Sauliui Grinkevičiui pristatė idėjas, kurios būtų reikalingos Kėdainiams. „Verslo žmonės yra aktyvūs ir turintys puikių idėjų. Džiugu, kad
tokie susitikimai vyksta ir jie bus tęsiami. Būtina bendradarbiauti su
verslininkais ir dalytis idėjomis, ieškoti būdų, kaip jas kuo geriau realizuoti“, – kalbėjo S. Grinkevičius (nuotr.).
Meras apžvelgė šiuo metu Kėdainių krašte įgyvendinamus projektus – Vytauto parko tvarkymą, tilto per Nevėžį rekonstrukciją, dviračių
takų mieste ir užmiestyje įrengimą, Kėdainių miesto parko modernizavimą ir kitus darbus. Meras pažymėjo, kad reikia ieškoti priemonių,
kaip gerinti infrastruktūrą ir skatinti gyventojus, ypač jaunimą, nepalikti Kėdainių.
Susitikime taip pat dalyvavo mero pavaduotoja Olga Urbonienė,
savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius ir kiti.
Kėdainių verslininkų idėjos:
• Mažinti kainas už leidimą įrengti išorinę reklamą verslui.
• Įrengti patogias dviratininkų eismo juostas.
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• Įkurti naują, modernų sporto klubą.
• Paskirti sklypus verslui vystyti mieste.
• Įrengti neįprastų traukos centrų mieste, kurie būtų išskirtiniai.
• Atnaujinti ar pastatyti naują vaikų darželį, kuris būtų modernus.
• Dviračių nuoma Kėdainiuose ir kitos.
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Iškilmingai iškelta Dainų šventės vėliava

Dainų šventės „Vardan tos...“ pasiruošimas pasiekė finišo tiesiąją.
Iki šventės likus daugiau nei dviem savaitėms, Lietuvos nacionalinis
kultūros centras šalia Vilniaus Bernardinų sodo papuošė šventės organizatorių būstinę.
„Šiandien iškeliame Dainų šventės vėliavą, kuri šimtmečio žygio per
Lietuvą „Vardan tos...“ metu apkeliavo aštuonis Lietuvos miestus. Vėliava
papuošta ne tik lietuviškos trispalvės motyvais, bet ir baltų ženklais, simbolizuojančiais mūsų kultūros tęstinumą ir amžinąsias vertybes – pagarbą
artimui, meilę žmonėms, dvasinę jėgą, vienybę, šviesos ir gėrio pergalę,
lydinčias mūsų tautą visą gyvenimą“, – sakė Dainų šventę organizuojančio Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovas Saulius Liausa.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro pastatas papuoštas didžiulėmis
praėjusių švenčių nuotraukomis ir šiųmetės dainų šventės „Vardan tos...“
logotipu – jos pavadinimui pasirinkta Lietuvos himno frazė konceptualiai jungia šimtmečiui dedikuojamą šventės programą: liepos 4 d. Kalnų

parke vyksiantis Ansamblių vakaras pavadintas „Tėvyne mūsų“, o liepos
6 d. renginių savaitę Vingio parke vainikuosianti Dainų diena – „Vienybė
težydi“. Dainų šventėje „Vardan tos...“ dalyvaus 12 000 choristų, 8000 šokėjų, 1700 pučiamųjų instrumentų orkestrų muzikantų – iš viso 36 000
dalyvių. Šventę šiemet organizuoja daugiau nei 50 žmonių komanda, o
jiems padės beveik 100 savanorių – nuo į Vilnių ką tik atvykusių studentų iki garbaus amžiaus senjorų, sutikusių talkinti generalinių repeticijų ir
renginių metu.
Nuo birželio 30 d., kai Kaune vyks Dainų diena, iki Dainų dienos Vingio parke liepos 6 d. organizatoriai lauks visų, norinčių Lietuvos šimtmetį
atšvęsti su širdžiai artima muzika, nuotaikingais šokiais ir akiai mielais
liaudies meno dirbiniais – vyks penkiolika įspūdingų renginių.
Daugiau apie renginius galima sužinoti oficialioje Dainų šventės interneto svetainėje dainusvente.lt, o nuo birželio 28 d. – ir Vilniaus Katedros
aikštėje, kurioje per visą šventę veiks informacinis paviljonas.

Į Dainų šventę išlydėjo su pagarba ir padėkomis
Artėjančioje Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtoje dainų šventėje „Vardan tos...“ pasirengęs dalyvauti gausus būrys Panevėžio rajono atstovų. Naujamiesčio kultūros centre-dailės galerijoje vyko šventiškas
išleistuvių į šį grandiozinį renginį vakaras.
Meras Povilas Žagunis padėkojo meno kolektyvus Dainų šventei ruošusiems vadovams, kultūros
centrų direktoriams, švietimo įstaigų vadovams – visiems, nuoširdžiai prisidėjusiems prie paruošiamųjų ir
organizacinių darbų, apdovanojo juos simbolinėmis
dovanėlėmis.
Meras pažymėjo, kad šiemetė Dainų šventė
– ypatinga, tad dalyvauti joje linkėjo su ypatingu
užsidegimu ir lietuvybės dvasia. Renginio dalyviai
šnekėjo, kad, nors dainų šventėse daugelis dalyvauja
ne pirmą kartą, šįkart repetuodami jautę ypatingą pakilimą ir į Vilnių vyks didžiuodamiesi, kad yra lietuviai,
kad dainuoja, šoka, vaidina, kuria Lietuvai.
Dainų šventėje Panevėžio rajonui atstovaus 780
meno mėgėjų, susibūrusių į 48 kolektyvus, taip pat
– amatininkai, duonos kepėjos, žolininkės.
Dalyvius į sostinę veš 20 autobusų. Savivaldybė į
Dainų šventę siųs greitosios medicinos pagalbos automobilį su GMP specialistų brigada.
Vyriausia Panevėžio rajono atstovė, besirengianti
dalyvauti šventėje – žinoma tradicinės kultūros puoselėtoja, liaudies medicinos žinovė 90-metė Janina
Bikinienė iš Trakiškio.
86-eri metai – ne kliūtis vykti į šventę Miežiškių
kapelos „Rudenėlis“ ir folkloro ansamblio „Ringis“
dalyviui Napoleonui Skeiveriui, dalyvavusiam visose
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dainų šventėse nuo 1964 metų.
Išleistuvių dalyviai buvo vaišinami linkėjimu „Gero vėjo“ papuoštu tortu, kurį supjaustė ir
dalydamas meras P. Žagunis būsimiems šventės dalyviams ir organizacinės grupės nariams
linkėjo kuo didžiausios sėkmės ir nepamirštamų įspūdžių.
Renginio dalyvių nuotaiką kėlė papuoštas išleistuvių tortas ir uždegantis dūdų orkestras „,Aukštyn“ – šių metų Europos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato II vietos
laimėtojas.

Tarp mero P. Žagunio apdovanotų meno kolektyvų vadovų – choreografė, geriausia 2016 m.
Panevėžio rajono kultūros darbuotoja Nijolė Vidžiūtė

