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Šilutės tiltai,

ROMAS GURKLYS

komanda ir žuvienės rekordai

„Šilutė tampa statybų aikštele, ir po
gerų metų ji bus labai pasikeitusi“, – miesto pokyčius apibūdina Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Kaip
pažymi administracijos direktorius Sigitas
Šeputis, šiuo metu įgyvendinama beveik
30 projektų, finansuojamų 2014–2020 m.
ES fondų lėšomis. Jų bendra sąmatinė vertė
– apie 40 mln. eurų.
Statoma estakada į Rusnę
„Manau, vienas ryškiausių pastarųjų metų
darbų yra estakados į Rusnę statyba, prie kurios
labiausiai prisidėjo ne tiek rajono savivaldybė,
kiek Rusnės bendruomenė, Vyriausybė ir premjeras“, – teigia Šilutės rajono mero pavaduotojas Algis Bekeris ir pajuokauja, kad estakados
statyba nutraukia porą dešimtmečių politikų
per rinkimus naudotą pažadą pastatyti į Rusnę
estakadą.
„Esame dėkingi rusniškių bendruomenei,
jų seniūnei Daliai Drobnienei už ryžtą nuvažiuoti į Vilnių ir surengti prie Seimo piketą, taip
atkreipiant dėmesį į dešimtmečių problemą, kai
potvyniai atskiria Rusnę nuo pasaulio. Savivaldybė jų piketą palaikė“, – pritaria rajono meras
V. Laurinaitis.
Šiuo metu jau iškilę būsimos estakados poliai, ir, kaip teigia savivaldybės administracijos
direktorius S. Šeputis, šio rudens pabaigoje ja
jau galės eiti pėstieji. Kitais metais ja galės važiuoti ir automobiliai. Estakados statybai šiuo
metu skirta per 9 mln. eurų. Lėšas skyrė Lietuvos automobilių kelių direkcija.
Nauja autobusų stotis ir
išgražėjęs miestas
Tačiau didžiausi darbai, kaip pabrėžia administracijos direktorius, įsisuka Šilutėje. Šiuo
metu savivaldybės teritorijoje remontuojamos
Savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas V. Pozingis su
Rusnės seniūne
D. Drobniene

Šilutės vadovų komanda (iš kairės): rajono mero pavaduotojas Algis Bekeris, meras Vytautas
Laurinaitis, administracijos direktorius Sigitas Šeputis su žuvienės čempionato globėja
europarlamentare V. Blinkevičiūte
22 gatvės, Šilutės mieste įrengiami du žiedai. Šilutiškiai pagaliau turės ir naują autobusų stotį, nes
senoji seniai nebeatitinka poreikių ir nepuošia miesto. Direktoriaus teigimu, senoji autobusų stotis
bus parduota, o naujoji turėtų atsidaryti prieš šių metų Kalėdas kartu su „Lidlo“ prekybos tinklo
parduotuve.
Savivaldybei subūrus verslininkus, atnaujinama Šilutės katalikų bažnyčia. Joje įrengiamos šildomos grindys. Bažnyčia remontuojama ir dažoma, o pamaldos vyksta laikinoje bažnyčioje – iš kariškių gautoje didelėje palapinėje. „Tikimės, kad rugsėjo 30 dieną vyskupą priimsime suremontuotoje
bažnyčioje“, – viliasi direktorius, dėkodamas verslininkams, paremiantiems bažnyčios remontą.
Padedant Vyriausybės kancleriui, šilutiškiams pavyko įtraukti į VIP finansuojamų objektų sąrašą baseino statybą. „Gauti Vyriausybės pritarimą baseino statybai pavyko todėl, kad didele dalimi
prisideda savivaldybė. Vyriausybė per dvejus metus įsipareigoja skirti 3,8 mln. eurų, savivaldybė
– 2 mln. eurų. Tikimės, kad 2020 metais Šilutėje jau turėsime baseiną“, – sako mero pavaduotojas
A. Bekeris. Šilutiškiai turės ir modernų stadioną su dirbtine danga. Šuo metu rengiamas jo projektas. Netrukus bus paskelbtas konkursas ir rangovui, kuris atnaujins Kultūros centro pastatą, atrinkti.
Atnaujinami daugiabučiai gyvenamieji namai. Jau modernizuoti 28 namai. Vietoj tinko šilutiškiai
mieliau renkasi plokštes, nes jos kur kas atsparesnės pamario klimatui.
„Atvykusieji į žuvienės čempionatą paskutinį kartą matė tokią Šilokarčemos aikštę. Kitais metais ši vieta atrodys visai kitaip. Aikštėje bus atstatytas grindinys. Kartu bus sutvarkytos prie aikštės
esančios gatvės, skverai, per Šyšą bus pastatytas pėsčiųjų tiltas, prie uosto įrengta vaikų žaidimo
aikštelė, pastatyti treniruokliai“, – būsimus pokyčius pristato S. Šeputis.
Už stadiono esančioje 5 ha teritorijoje, šilutiškių sala vadinamoje, planuojama įrengti poilsio
zoną. Ten atsiras teniso aikštynas, vaikų žaidimų aikštelė su riedlenčių kalneliais. Į sutvarkytą erdvę
planuojama perkelti ir miesto renginius. „Šiuo metu Šilutė turi dvi šventes – paskutinį gegužės
šeštadienį vyksta miesto šventė, o pirmąjį rugsėjo šeštadienį – žuvienės čempionatas. Galvojame,
kad vertėtų šventes sujungti“, – planais pasidalija rajono meras V. Laurinaitis, o direktorius priduria,
kad rengiant vieną šventę savivaldybė sutaupytų apie 30 tūkst. eurų. „Už tuos pinigus būtų galima
įrengti dvi darželinukų grupes“, – sutaupytų lėšų panaudojimą mato direktorius.
Darželiuose steigiamos naujos grupės
„Mano manymu, vienas svarbiausių pastarųjų metų darbų – papildomų grupių atidarymas vaikų darželiuose ir mokyklų sutvarkymas“, – pažymi savivaldybės direktoriaus pavaduotojas Virgilijus
Pozingis.
Pernai vaikų darželiuose įkurta 11 papildomų komplektų, o šiemet bus atidaryti dar septyni.
„Per šią kadenciją Šilutės rajone atidarėme arti 30 papildomų grupių“, – pabrėžia administracijos
direktorius.
Taigi Šilutės rajone netrukus mokinių skaičius nebemažės, o ūgtels. Pasak direktoriaus, savival-
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dybė, optimizuodama švietimo įstaigų tinklą,
pastatų neprivatizuoja, kad atsiradus poreikiui
juos vėl būtų galima panaudoti vaikų ugdymui.
Sėkmę lemia komanda
Pasiteiravus mero, koks, jo manymu, reikšmingiausias šios kadencijos veiklos rezultatas,
atsakymas vienareikšmis – savivaldybei pavyko
sumažinti skolas. O tai padeda sukurti gražesnę,
jaukesnę ir patogesnę aplinką šilutiškiams, pagerinti jų gyvenimo kokybę.
„Žinoma, gerų rezultatų nebūtų, jei neturėtume geros komandos Mums ją pavyko suformuoti. Pirmiausia mums pasisekė su administracijos direktoriumi. Tai tikrai įžvalgus, sumanus ir
Rusnės sąsajas su Indija primena paminklas
Mahatmai Gandžiui ir šiame miestelyje
gimusiam jo draugui architektui Hermanui
Kallenbachui
Prie Seimo vykęs rusniškių piketas, lėmęs estakados statybą
ūkiškas specialistas. Išmanantis ir atsakingas mero pavaduotojas. Gerai dirba ir direktoriaus
pavaduotojas. Džiaugiuosi mero institucijos komanda, kurią rinkausi ne pagal partiją, bet pagal kompetenciją“, – komandą apibūdina rajono meras V. Laurinaitis.
Tačiau regioninė politika, pasak mero, gyva labiau kalbose, o ne realiame gyvenime. Savivaldybės, kaip ir anksčiau, didelės įtakos regioninei politikai negali daryti. Per regiono tarybą
skirstoma tik nedidelė dalis ES paramos lėšų. Visas kitas lėšas skirsto ministerijos, jos rengia ir
paramos teikimo aprašus, dėl ko neretai nebeįmanoma veiksmingai panaudoti pinigų. „Savivaldybėms turėtų būti perduota daugiau funkcijų, kurias šiuo metu vykdo ministerijos. Tai ir
disponavimas žeme, ir kai kurių institucijų, kaip darbo birža, pavaldumas“, – vardija meras ir
priduria, kad šiandien savivaldai labai apribotos teisės.
Svarbus bendruomenės palaikymas
Pasak mero, siekiant gerų rezultatų svarbūs ir savivaldybės santykiai su rajono bendruomene. „Bendruomenės yra labai didelis savivaldybės ramstis. Jos vykdo nemažai svarbių projektų,
gerinančių rajono žmonių gyvenimo kokybę, tad savivaldybė palaiko jų iniciatyvas, – pasakoja
meras. – Stipriname ryšius su išvykusiais šilutiškiais. Su jais palaiko ryšį savivaldybės specialistas. Turime sukūrę interneto puslapį, kuriame pateikiame išvykusiesiems svarbią informaciją,
skatinančią juos sugrįžti, nes Šilutė – labai įdomus kraštas. Čia susiduria didžioji ir mažoji Lietuva, yra sausumos ir vandens, nuostabi ir įvairi gamta. Čia gyvenantys žmonės gali drąsiai
pasakyti: nenoriu girtis, bet esu šilutiškis.“

Gera žinia pamario krašto gyventojams ir svečiams
Naują keliavimo kultūrą kuriantys „Lietuvos geležinkeliai“ traukinio maršrutu sujungs Klaipėdą ir Šilutę. Jau nuo spalio 1 d. tarp miestų
kursuos šiuolaikiški traukiniai, pakeliui stosiantys dar trijose tarpinėse
stotelėse: Priekulėje, Vilkyčiuose ir Kukoruose.
„Siekiame paskatinti žmones vieną gražiausių Lietuvos kampelių – pajūrį ir pamario kraštą – pasiekti keliaujant draugišku aplinkai
viešuoju transportu. Praėjusią žiemą vežėme keleivius į mažosios Lietuvos sostinę – Tilžę. Šis bandomasis važiavimas parodė, kad nemažai šilutiškių mielai į uostamiestį keliautų traukiniu“, – sako „Lietuvos
geležinkelių“ generalinio direktoriaus pavaduotojas, Keleivių vežimo
direkcijos direktorius Linas Baužys.
Naujojo maršruto tvarkaraščiai yra puikiai pritaikyti prie dirbančiųjų poreikių. Taip keliauti ekologiškai ir saugiai siūlanti bendrovė
siekia kuo daugiau aplinkinių miestelių ir Klaipėdos priemiesčių gyventojų pakviesti į darbus ir atgal važiuoti ne nuosavais automobiliais,
o viešuoju transportu.
Regione veikiančioms įmonėms „Lietuvos geležinkeliai“ siūlo pasirašyti bendradarbiavimo sutartis ir įsigyti verslo korteles, su kuriomis
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darbuotojai gali konkrečiu maršrutu naudotis kiekvieną dieną važiuodami iš ar į darbą arba – vykti į komandiruotes kituose miestuose.
Abiem atvejais už suteiktas darbuotojų pervežimo paslaugas įmonės
atsiskaito mėnesio pabaigoje.
Iš viso per dieną maršrutu Šilutė–Klaipėda ir atgal kursuos 5–6
traukiniai, tad patogų išvykimo/atvykimo laiką galės atrasti tiek dirbantys, tiek studijuojantys. Visa kelionė traukiniu iš Klaipėdos į Šilutę truks mažiau nei valandą. Kelionės bilietų kainos sieks nuo 2 iki 4
eurų, priklausomai nuo pasirinkto maršruto. Bilietus įsigyti „Lietuvos
geležinkeliai“ kviečia internetu www.traukiniobilietas.lt, kasose arba
traukinyje. Kaip ir daugelyje maršrutų, Klaipėda–Šilutė keleiviai galės
įsigyti ir terminuotus bilietus, su kuriais kelionės kainuos dar pigiau
– perkant ilgesniam laikui galima sutaupyti net iki 65 proc.
Klaipėda–Šilutė bus trečiasis naujas traukinių maršrutas šiemet.
Nuo šių metų sausio „Lietuvos geležinkeliai“ keleivius iš Vilniaus veža į
antrą didžiausią Latvijos miestą – Daugpilį, o nuo rugsėjo 29 d. pradės
kursuoti keturias sostines sujungsiantis traukinys Kijevas-Minskas-Vilnius-Ryga.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ inf.


Rekordinis dešimtasis
žuvienės čempionatas
ROMAS GURKLYS

Šokis jubiliejiniam čempionatui

Rugsėjo 8 d. Šilutės senojoje Šilokarčemos aikštėje įvyko dešimtasis žuvienės virimo čempionatas, ankstesnius pralenkęs ir dalyvių skaičiumi, ir išvirtos žuvienės ir žuvies sriubos kiekiu. 57 komandos išvirė
beveik 4 tonas žuvienės ir žuvies sriubos, kurias skanavo tūkstančiai
žiūrovų, suvažiavusių iš visos Lietuvos.
Padeda surasti kraštą
Į čempionatą atvyko Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis. O prieš žuvienės čempionatą su
Ašmenos savivaldybe (Baltarusija) šilutiškiai pasirašė bendradarbiavimo
sutartį. Ceremonijoje dalyvavo ir Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje
Aleksandras Korolis.
„Nė vienoje šalyje dar nemačiau šitiek žmonių, skanaujančių žuvienę.
Tai labai smagi šventė ir didžiulė galimybė žmonėms iš visos Lietuvos pabūti kartu“, – džiaugsmo neslėpė čempionato globėja Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė.
„Šventė atspindi Šilutės rajono žmonių gyvenimą, nes čia gyvenimas
glaudžiai susijęs su vandeniu. Neatsitiktinai ir savivaldybė apibūdinama
kaip kraštas, kuriame gyvenimą kuria vanduo ir žmonės, tad būtų kažkas
negerai, jei to nepanaudotume kurdami krašto tradicijas“, – prieš dešimt
metų gimusią tradiciją apibūdina Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis. Pasak jo, čempionatas padeda garsinti Šilutės vardą. Pernai nuvykę į
Alaniją šilutiškiai išvirė savo krašto žuvienę, o vienas naujausių viešbučių
savo restorane įsipareigojo per visą sezoną kartą per savaitę virti Šilutės
žuvienę. Turkai savo pažado laikosi, tad visi atvykusieji į šio viešbučio restoraną sužino, kad yra Šilutė.
„Malonu, kad per žuvienės čempionatą sulaukiame vis daugiau svečių iš užsienio. Dar įdomiau, kad čempiono žiedą laimi ne šilutiškiai, bet
svečiai iš kitų regionų, o praėjusiais metais čempiono žiedas iškeliavo į
Lenkiją“, – pritaria rajono mero pavaduotojas Algis Bekeris.
„Išties žuvienės čempionatas ir lietuviams, ir užsieniečiams padeda
surasti Šilutę, pajusti šio krašto grožį. Mes turime tokį perlą, kaip Minijos
kaimą. Tai lietuviška Venecija. Šio kaimo pagrindinė gatvė – Minijos upė.


Mes turime Ventės ragą ir ten įsikūrusią paukščių žiedavimo stotį. Šiemet
nuo Ventės rago iškyšulio gilinamas farvateris, kad laivai galėtų plaukti į
Nidą. Taigi į Ventės ragą bus galima atvykti ne tik sausumos keliu, bet ir
poilsiaujant Neringoje iki jos atplaukti laivu“, – krašto ypatumus pristato
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis ir
pasidžiaugia, kad rajonas sulaukia vis daugiau turistų.
„Turime daugiausia vandenų, pagauname daug žuvies, todėl galime parodyti, kad lietuviai mėgsta žuvį ir žuvienę. Susirinkusių komandų
skaičius rodo, kad renginys nebėra vietinės reikšmės, todėl, manau, jis jau
turėtų būti remiamas ir iš valstybės biudžeto“, – mano administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis.
Variklis – bičiulystė
Kaip teigia žuvienės čempionato sumanytojas ir vienas svarbiausių organizatorių Marijus Budraitis, rengiant čempionatą stengiamasi išsaugoti
bendrystę ir bičiulystę. „Stengiamės, kad kaimynystė kuo mažiau keistųsi,
tad kelintą kartą atvykstančios komandos žino, kas bus įkurdintas šalia jų“,
– čempionato organizavimo paslaptį praskleidžia M. Budraitis.
„Mes važiuojame ne varžytis, bet pabendrauti su kitomis komandomis, pasidžiaugti Pamario kraštu, pasižiūrėti, kaip kiti rajonai švenčia.
Kartu prisimename, kaip gerą lietuvišką maistą galima pagaminti lauko
sąlygomis, – įspūdžiais dalijasi antrą kartą čempionate dalyvaujančios
„Nevėžio“ komandos vadovas Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis,
smagiai pajuokaudamas, kad jam patarimais talkina komandos moterys.
– Jos man pataria, ir kol jos mato, taip ir darau, o kai nueina, darau savo.“
Išties „Nevėžio“ komandos žuvies sriuba buvo pripažinta gardžiausia.
Iš Klaipėdos rajono kilusiam Panevėžio rajono mero pavaduotojui
Antanui Pociui žuvienės čempionatas – puiki galimybė susitikti su senais
bičiuliais ir artimaisiais. Tad „Nevėžio“ komandą palaikė ir Šilutėje gyvenančios dvi jo seserys.
„Šilalės rajono komanda dalyvauja jau šeštajame žuvienės čempionate. Nors turime daug tvenkinių ir porą ežerų, bet Šilalė nėra tas kraštas, kuris turėtų savo specifinę žuvienę. Kaip išeina, taip išeina. Svarbiausia, sma2018 09 22 Savivaldybių žinios

gu, – gera nuotaika dalijosi Šilalės rajono mero
pavaduotojas Valdemaras Jasevičius. – Šilalės
ir Šilutės rajonai bendraujame ne tik per čempionatą. Mes bendraujame ir per kitas šventes.
Šilutiškiai atvažiuoja į mūsų šventes, mes – į jų.
Tikimės šilutiškių ir draugų iš kitų savivaldybių
sulaukti ir rugsėjo 29 dieną vyksiančioje mūsų
rajono ūkininkų šventėje. Joje bus daug pramogų ir linksmybių, kepamas jautis, bus galima
paskanauti krašto kulinarijos paveldo, prisiminti
senuosius amatus.“
Ignalinos rajono komanda žuvienės čempionate dalyvavo pirmą kartą. „Esame sužavėti Šilutės kraštu. Mūsų žuvelė – ne Nemuno, ne marių, mūsų žuvelė – ežerėlių. Ji kitokia, bet mums
ji labai skani. Į čempionatą atvežėme sielininkų
žuvienės receptą – su grybuciais, su įvairiomis
žolytėmis“, – aukštaitišką žuvienę pristatė Ignalinos rajono vicemeras Laimutis Ragaišis. Be žuvienės, ignaliniečiai siūlė paskanauti jų stintelės.
Jau tapo tradicija šios žuvelės šventę rengti Palūšėje. Į žuvienės čempionatą jie atsivežė ir savo
delikatesinę žuvį – seliavą. „Tai išskirtinė žuvis, ja
vaišinami geriausi bičiuliai“, – teigė L. Ragaišis.
Tarp čempionato dalyvių smagiai pajuokaudamas sukiojosi Radviliškio rajono meras
Antanas Čepononis. „Turėjau kvietimą dalyvauti
čempionate, labai norėjau dalyvauti, bet paskaitęs nuostatus truputį išsigandau, kad mūsų
komanda gali neatitikti reikalavimų. Atvažiavome pasižiūrėti, kad galėtume sudalyvauti kitais
metais, – kalbėjo A. Čepononis ir smagiai nusišypsojęs pridūrė. – Manau, kad tapsime vieni iš
prizininkų, juk esu užaugęs ant ežero kranto ir
žinau, kas yra žuvienė ir žuvies sriuba.“
Čempiono žiedas – mažeikiškiams
„Kai prieš dešimt metų pradėjau organizuoti žuvienės čempionatą, net nemaniau, kad nuo
penkių komandų renginys išaugs iki 57. Šiame
čempionate dalyvavo šešios užsienio komandos. Daugiau kaip pusė komandų atvyko ne iš
Pamario krašto. Tik 150 litrų pritrūko iki 4 tonų
žuvienės. Devintajame čempionate džiaugėmės, kad išvirta 3 tonos 150 litrų žuvienės“,
– čempionato skaičius pateikia M. Budraitis.
Skirtingai nuo ankstesnių metų, šiemet
pasikeitė čempionato rengimo vieta, nes,

Absoliuti laimėtoja – Mažeikių rajono komanda

Šilutės svečias – Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis (viduryje)

Jubiliejinio čempionato teisėjų komanda – buvę žuvienės virimo čempionai

Gardžiausios žuvies sriubos virėjas – Panevėžio
rajono meras Povilas Žagunis

Čempionato sumanytojas ir nepailstamas organizatorius M. Budraitis patirtimi dalijosi su
Ignalinos komandos narėmis
pasak M. Budraičio, uoste nebebuvo galima sutalpinti visų komandų. „Šilokarčemos aikštė, kurioje
ir vyko čempionatas, yra Šilutės pradžia. Ši aikštė garsėjo savo žuvų turgumis. Nors dėl vietos pakeitimo buvo kilę įvairių pamąstymų, bet per čempionato dieną aikštė, kaip ir anais laikais, pilna žmonių“, – džiaugėsi organizatorius, geru žodžiu paminėdamas„Germanikos“ komandą. Ji į čempionatą
atplaukė pačių pasidarytu kurėnu. Jame jie virė ir žuvienę.
Šio čempionato staigmena – prizas čempionams. Tai 30 kg rūkytas šamas, kurį dovanojo Rusnės žvejys Algimantas Svitkinas. Šamas ir žuvienės čempiono žiedas atiteko Mažeikių komandai.
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Asta Sarapienė, Audrius Rudys

Panevėžiui – 515

Išrinktas laukiamiausias projektas
Praūžusioje 515-ojo Panevėžio miesto gimtadienio šventėje Panevėžio miesto savivaldybė LED ekrane pristatė atsinaujinančio miesto
projektus ir pakvietė gyventojus išrinkti laukiamiausią ir, jų nuomone, reikalingiausią. Tokiu tapo autobusų stoties atnaujinimo projektas. Per tris
valandas už jį balsuota 160 kartų. Už Laisvės aikštės rekonstrukciją – 56,
Senvagės – 47 kartus.
Savivaldybė autobusų stoties teritorijos konversijos, pritaikant komercinei ir bendruomenių veiklai, projektą ES finansavimui gauti planuoja teikti rudenį. Sprendimą dėl finansavimo Centrinė projektų valdymo
agentūra turėtų priimti šių metų pabaigoje–2019 metų pradžioje.
Atnaujintame autobusų stoties pastate įsikurtų Turizmo informacijos
ir Verslo konsultacinis centrai, atsirastų poilsio ir higienos patalpos, multifunkcė erdvė bendruomenės renginiams ir kt. Preliminari projekto vertė
– per 861,2 tūkst. eurų.
1,92 mln. eurų autobusų parkui atnaujinti
Susisiekimo ministras Rokas Masiulis skyrė 1,92 mln. eurų iš ES sanglaudos fondo Panevėžio miesto savivaldybei, kuri už šias lėšas artimiausiu metu ketina įsigyti ne mažiau kaip dešimt naujų ekologiškų autobusų.
„Labai ilgai laukėme šio sprendimo, nes būtina kuo greičiau atnaujinti
miesto autobusų parką. Nauji autobusai paskatins gyventojus kasdienėms kelionėms mieste vietoj savo automobilio dažniau rinktis viešąjį
transportą, leis mažinti taršą ir taupys kuro bei kitas eksploatavimo sąnaudas“, – sako administracijos direktorius Rimantas Pauža.
Nauji ekologiški, suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomi autobusai
leis atnaujinti apie 15 proc. Panevėžio viešojo transporto parko, kurį šiuo
metu sudaro 67 autobusai, iš jų 52 senesni nei 15 metų. Seni dyzeliniai
autobusai turi aukštus oro taršos rodiklius ir sąlyginai dideles transporto
priemonių eksploatavimo sąnaudas. Perkami autobusai bus žemagrindžiai, juose bus vietos, pritaikytos neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių
turintiems žmonėms su vežimėliu. Autobusuose numatyta vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojų saugumui užtikrinti, vaizdinės
ir garsinės keleivių informavimo priemonės, išorinis durų apšvietimas
transporto priemonei sustojus ir atidarius duris. Eismo saugai užtikrinti
naujuosiuose autobusuose taip pat veiks moderni technologija – antialkoholinis variklio užraktas.

tinei visuomenei. Didžiulį susidomėjimą mūsų miesto skaitmeninio 3D
maketo iniciatyva yra jau parodę latviai.
Kas yra tas 3D maketas ir kam jis reikalingas? Trimatė erdvė suteikia
puikų įrankį tinkamai suvokti tikrą miesto erdvę, išanalizuoti projektus,
siekiant didesnio objektyvumo, aiškumo užtikrinant darnų ir tvarų planavimą. Atsivėrusios plačios 3D modelio galimybės jau prisidėjo prie
sėkmingo Stasio Eidrigevičiaus menų centro konkurso organizavimo. Jis
suteikė įvairesnių įrankių kokybiškai vertinti konkursinius darbus, nuodugniau išnagrinėti trimatėje erdvėje.
Skaitmeninis 3D modelis toliau bus naudojamas būsimų projektų
integracijai į aplinką tiksliau įvertinti, kontekstui suprasti ir bendrai architektūrinei ir urbanistinei kokybei gerinti. Ypač naudingas bus investuotojams. Netrukus jis bus parengtas plačiau naudoti ir visuomenei.
Susitiko su tarptautinio festivalio dalyviais
Savivaldybėje svečiavosi tarptautinio lėlių teatrų festivalio „Lėlė gatvėje 2018“ dalyviai iš Ukrainos, Bulgarijos, Estijos, Irano, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos. Jie pasidžiaugė šauniu miesto gimtadieniu, labai šiltu ir
svetingu priėmimu. Panevėžio miesto mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas, Aleksas Varna (nuotr.) padėkojo svečiams už dalyvavimą miesto gimtadienio šventėje ir įteikė atminimo dovanėles. Festivalio
svečiams buvo numatyta ir kultūrinė-pažintinė programa, kad jie galėtų
kuo artimiau susipažinti su Panevėžio miestu, jo žmonėmis, tradicijomis,
kultūriniu gyvenimu.
Panevėžio lėlių vežimo teatras rugsėjo 7–12 dienomis organizavo
tarptautinį lėlių teatrų festivalį „Lėlė gatvėje 2018“, ir miesto gimtadienio
šventės šurmulyje žiūrovai turėjo galimybę išvysti profesionalius Europos
lėlių teatrus. Šiemet festivalis persikėlė į gatvės erdvę. Spektakliai buvo
rodomi iš dviejų teatro vežimų Dailės galerijos ir Lėlių vežimo teatro kiemeliuose.

Miesto 3D modelis pristatomas tarptautinei publikai
Pažangios iniciatyvos, kuriančios vertę miestui ir jo viešosioms erdvėms, nelieka nepastebėtos profesinės visuomenės. Išmaniojo miesto
koncepcija, pasinaudojant Panevėžio 3D skaitmeninio modelio pavyzdžiu, bus pristatyta II tarptautinėje konferencijoje „Kas slypi už BIM. Baltijos turas 2018“, kuri vyks Taline, Rygoje ir Vilniuje. Pastarajame renginio
dalyviai ir lankytojai turės galimybę virtualiai apsižvalgyti po atsinaujinantį Panevėžį. Konferencijoje pranešimus skaitys Jungtinės Karalystės, Švedijos, Nyderlandų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai. Vienas Panevėžio
miesto skaitmeninio modelio kūrėjų, „InRe“ projektų vystymo direktorius
Arūnas Urbšys remsis Panevėžio patirtimi ir pateiks kaip pavyzdį tarptau-

„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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Istorinė diena Raseiniams
Rugsėjo 11-oji Raseinių kraštui tapo istorine diena
– Raseinių rajono ir Portugalijos Ouremo savivaldybės
pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.
Rajono mero Algirdo Griciaus kvietimu Portugalijos Ouremo savivaldybės, kurios teritorijoje yra visame pasaulyje
Dievo Motinos apsireiškimais garsi Fatima, delegacija atvyko
į Šilinių atlaidus, kad galėtų pažinti Šiluvos šventovę ir pasirašyti su rajono savivaldybe tarpusavio bendradarbiavimo
sutartį. Vienas pagrindinių jos tikslų – garsinti Portugalijoje
Šiluvą, kaip vieną reikšmingiausių katalikiškojo pasaulio
šventovių ir pirmąją Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą
Europoje, o mūsų krašte skleisti gerąją žinią apie Portugalijos
Fatimos šventovę, taip pat bendradarbiauti ekonomikos, kultūros, švietimo, sporto ir kitose srityse.
Savo vizitą portugalų delegacija, vadovaujama Ouremo
savivaldybės mero Luiso Miguelio Albuquerque, pradėjo
Raseinių rajono savivaldybėje, kur juos sutiko rajono meras
Algirdas Gricius, mero pavaduotoja Gitana Rašimienė, administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas ir jo pavaduotojas
Gytis Šulinskas. Savivaldybės vadovai su portugalų delegacija aptarė bendradarbiavimo galimybes, diskutavo verslo
plėtros ir piligriminio turizmo temomis. Vėliau visi nuvyko į
Šiluvos atlaidus, kur dalyvavo šv. Mišiose, apžiūrėjo Šiluvos
miestelį. Portugalams buvo surengtas susitikimas su Kauno
arkivyskupijos arkivyskupu metropolitu Lionginu Virbalu.
Ouremo savivaldybės atstovai trumpai pasidalijo patirtimi,
kaip jiems pavyko pasiekti, kad 1917 m., prieš 101 metus,
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo stebuklą patyrusi Fatima
tapo garsi visame pasaulyje ir kasmet sulaukia apie 9,5 mln.
religinių turistų ne tik iš Europos ir katalikiškųjų kraštų, bet
ir iš tolimosios Azijos, Amerikos ir kitų žemynų. Šiluvoje Švč.
Mergelė apsireiškė gerokai anksčiau – prieš 410 metų, todėl
mūsų šventovė lyg ir turėtų būti geriau žinoma katalikiškajame pasaulyje. Deja, taip nėra.
Svečiai atkreipė dėmesį, kad garsinant apsireiškimo
šventovės vardą vien Bažnyčios ir savivaldybės pastangų nepakanka, labai svarbu, kad piligriminis turizmas taptų visos
šalies prioritetine sritimi, o Vyriausybė nusimatytų konkrečias priemones turizmo strategijai įgyvendinti. Ne mažiau
svarbus ir verslo struktūrų tarpusavio bendradarbiavimas,
infrastruktūros plėtra, paslaugų tinklo plėtojimas, sąlygų
sukūrimas užsienio investuotojams. Pavyzdžiui, Ouremo savivaldybėje puikiai išplėtota infrastruktūra ir paslaugų sfera,
veikia kelios dešimtys viešbučių, kuriuose15 tūkst. lovų (2017
m. Ouremo savivaldybėje turistai praleido 1,2 mln. naktų).
Prieš 75 metus įkurta Ouremo–Fatimos verslo asociacija, vadovaujama Domingos Neves, šiuo metu vienija 1000 įvairių
sričių verslininkų. Ouremo savivaldybėje kasmet organizuojamos religinio turizmo dirbtuvės: seminarai, parodos, tarptautiniai susitikimai, kur dalijasi informacija ir ryšius užmezga
dvasininkijos, verslo, turizmo, kultūros ir kitų sričių atstovai iš
viso pasaulio. Aukšti rezultatai pasiekti valstybinės politikos ir
bendru visų šalies struktūrų darbu.
Rugsėjo 11-ąją savivaldybės didžiojoje salėje Ouremo savivaldybės delegacija ir mūsų rajono vadovai, tarybos nariai,
įstaigų direktoriai susirinko į sutarties pasirašymo ceremoniją. Susirinkusiuosius pasveikinęs meras A. Gricius padėkojo
Ouremo savivaldybės atstovams už suteiktą galimybę apsilankyti jų organizuojamuose renginiuose ir skirtą laiką vizitui
į Raseinių rajoną, o kartu pasidžiaugė, kad palyginti per trumpą laiką pavyko pasiekti puikių rezultatų – bendradarbiavimo
sutarties pasirašymo. „Tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas
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Portugalų delegacija ir raseiniškiai aplankė Šiluvą
bus ilgas ir produktyvus, o šiandien pasirašyta sutartis atvers dar didesnes galimybes
pasisemti patirties, kaip reikia dirbti religinio ir piligriminio turizmo srityje, – kalbėjo
meras A. Gricius. – Tikiuosi, kad tai leis dviejų valstybių žmonėms geriau pažinti vieniems kitus, bendradarbiaujant kultūros, sporto, meno, ekonomikos srityse.“
Ouremo savivaldybės meras L. M. Albuquerque delegacijos vardu padėkojo už
nuoširdų priėmimą ir draugiškumą, vedantį mūsų miestus į sėkmingą bendradarbiavimą. „Šie Ouremo ir Fatimos miestų ryšiai su jumis yra svarbūs tarptautiniu lygiu ne
tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, – kreipdamasis į raseiniškius pabrėžė L. M. Albuquerque. – Atvykau iš šalies, kurią daugelis laiko ramybės ir taikos oaze, o mūsų
savivaldybė yra žinoma pasaulyje, ypač – religinio turizmo srityje dėl čia esančios Fatimos.“ Ouremo savivaldybės meras, pasakodamas apie pasiektus rezultatus, pasidalijo
mintimi, kad turizmas turėtų tapti viešosios politikos, verslo bendruomenės ir visos
visuomenės prioritetine sritimi. Remiantis kultūros ir istorijos pranašumais, būtina
kurti palankią infrastruktūrą, paslaugų tinklą ir pasiūlyti turistinių objektų. Žinoma,
ne mažiau svarbu ir dvasinis išgyvenimas, ramybė, nuoširdumas, aplinka, kur žmogus
gali pabūti pats su savimi ir yra svetingai priimamas, neatsižvelgiant į jo pasaulėžiūrą,
įsitikinimus, tautybę...
Jis pabrėžė, kad Portugalijos valdžia ir verslo atstovai deda bendras pastangas
turizmui plėtoti ir siekia įveikti sezoniškumą, nes turistų jie daugiausia sulaukia gegužės–spalio mėn. Šiaurinės Europos, o ir Lietuvos gyventojams apsilankymas Portugalijoje turėtų būti patrauklus net žiemą, nes šioje šalyje teigiama temperatūra lepina
apskritus metus. Ouremo savivaldybės meras kvietė apsilankyti Fatimoje – unikalioje
vietoje, kuri turtinga kultūrine ir religine istorija.
A. Griciaus ir L. M. Albuquerque bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutarties
pasirašymą užtvirtino audringi salės plojimai ir Raseinių meno mokyklos mokytojų
pučiamųjų orkestro melodijos. Kaip teigia meras A. Gricius, Ouremo savivaldybės delegacijos apsilankymas Šiluvos atlaiduose ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymas
– tai pirmas rimtas žingsnis garsinant mūsų rajoną, populiarinant Šiluvos vardą pasaulyje ir plėtojant piligriminį ir religinį turizmą. Kad būtų užmegzti ryšiai su portugalais
ir pasirašyta sutartis, buvo nuosekliai dirbama dvejus metus – pats meras A. Gricius
buvo nuvykęs į Fatimą, daug pastangų įdėjo savivaldybės tarybos nariai, administracijos specialistai, VšĮ „Atrask Raseinius“ kolektyvas, Šiluvos miestelio bendruomenė ir
kiti. Rugpjūčio 21 d. posėdyje rajono taryba vienbalsiai pritarė Raseinių rajono savivaldybės ir Portugalijos Respublikos Ouremo savivaldybės bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo sutarčiai.
A. Griciaus (dešinėje) ir L. M. Albuquerque bendradarbiavimo tarp savivaldybių sutarties
pasirašymą užtvirtino audringi plojimai
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Rokiškis:

repeticija prieš kitų metų iššūkį

Rugsėjo viduryje paminėtą Rokiškio 519-ąjį gimtadienį rokiškėnai vadina generaline repeticija prieš kitų metų iššūkį – gruodžio 8 d. jie iš Marijampolės perims Lietuvos kultūros sostinės regalijas. „Tai bus įspūdingas reginys, kuriam ketinama išleisti apie
100 tūkst. eurų“, – sakė Rokiškio rajono meras Antanas Vagonis.
Tikslas – pristatyti savo renginius
Kaip teigia meras A. Vagonis, rokiškėnai aktyviai rengiasi būti Lietuvos kultūros sostine. „Juk pats geriausias jausmas yra šventės laukimas, o
šventė – eina ir praeina. Tad jau kuris laikas sudarinėjame kitų metų renginių programą. Mes neketiname kviestis išskirtinių kolektyvų ar atlikėjų.
Mūsų tikslas – parodyti tai, ką turime. O turime daug puikių meno kolektyvų, sumanių kultūros darbuotojų. Neatsitiktinai juk Rokiškis yra
tapęs ir Kalėdų sostine“, – pasakoja meras A. Vagonis.
Tad miesto šventėje šiuolaikiškumas pynėsi su šimtmečių patikrintomis tradicijomis. Pirmąją šventės dieną, pavadintą „Šviesos diena“, Rokiškio krašto muziejuje Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos studentai surengė klasikinės muzikos koncertą „Late
Junctions: netikėta autentiškų garso derinių ir žanrų jungtis“. Jau
vienuoliktą kartą įteikta Juozo Keliuočio literatūrinė premija. Rokiškio kultūros centre atidaryta paroda „Daiktų refleksijos“, parodytas spektaklis „Barbora Radvilaitė“, o vakare surengtas eglių kino
slėnio naktinis siaubo seansas.
Antroji šventės diena vadinosi „Gyvybės diena“. Nuo ankstaus
ryto miete šurmuliavo šimtmečio turgus. Baltomis skarelėmis pasipuošusios moterys ir liemenes vilkintys vyrai prekiavo ekologiškais ir
paveldo produktais. „Tyzenhauzų paveldo“ organizacija pristatė langinių plenero kūrybą. Rajono mėgėjų kolektyvai surengė mažąją dainų
šventę „Vienybė težydi“. Vyko poezijos skaitymai. „Šios šventės, kaip
ir visų kitų per šiuos metus vykusių renginių, leitmotyvas, prasidėjęs
nuo Vasario 16-osios minėjimo – valstybės šimtmetis. Man didžiausia
garbė būti meru tuo laikotarpiu, kai mūsų valstybė švenčia šimtmetį.
Tačiau tai ir didelė atsakomybė“, – sako meras.
Trečioji šventės diena – „Galybės diena“. Ji prasidėjo švento
Mato atlaidais. „Išties švento Mato atlaidai turėjo vykti kitą sekmadienį, bet dėl popiežiaus vizito savaite paankstinome, kad žmonės galėtų
dalyvauti susitikimuose su popiežiumi“, – sako meras A. Vagonis.
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Plečiasi bendradarbiavimo geografija
Švenčiant 519-ąjį gimtadienį rokiškėnų pasveikinti atvyko partneriai iš Latvijos, Baltarusijos. Tikėtasi sulaukti naujų bičiulių iš Ukrainos
Starokonstantinovo ir su jais pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Pasak mero, šiuos partnerius surasti padėjo kraštiečių klubo „Pragiedruliai“ prezidentas Algis Narutis. „Kai jis pasakė, kad šis miestas nori
bendrauti su Lietuva, iškart sutikau. Susisiekiau su meru, aptarėme
bendradarbiavimo kryptis, bet, deja, į šventę jie nebegalėjo atvykti.
Tad bendradarbiavimo sutarties pasirašymas persikėlė į vėlesnį laiką.
Manau, Ukraina yra ta šalis, kuriai reikalingas pasaulio palaikymas“,
– pabrėžia A. Vagonis.
Meras pasidžiaugia, kad per pastaruosius metus smarkiai prasiplėtė tarptautinio bendradarbiavimo geografija. „Šiuo metu Rokiškio
savivaldybė bendradarbiauja su 28 Europos valstybėmis. Labai šiltus
santykius turime su Rumunija, nes vieno Ilzenbergo dvaro savininko
žmona Livija Majoresku buvo kilusi iš Rumunijos. Tad rugsėjo 28 d.
rengiame tradicinę rajono mero ir ambasadoriaus vakarienę, į kurią
ambasadorius tradiciškai atveža pasaulinio garso atlikėją. Esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su Rumunijos miestu Borsa, – tarptau-
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tinį bendradarbiavimą apžvelgia meras. – Jau
nekalbu apie partnerius iš Lenkijos. Rokiškio
krašto garbės pilietis yra buvęs Lenkijos prezidentas Bronislawas Komarowskis. Labai šilti
santykiai ir šiltas bendravimas. Rokiškio savivaldybė įstojome į Europos mažų miestelių
chartiją, kurios veikloje dalyvauja 28 Europos
miestai. Iš Lietuvos esame vieninteliai šios organizacijos nariai. Po pasirašymo jau spėjome
sudalyvauti trijuose projektuose.“
Atkelti vartai į Kiniją
Praėjusiais metais Rokiškio rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kinijos
Herbino miestu. Pasak mero, vizitas į Kiniją buvo
lydimas pačių netikėčiausių įvykių. Pirmiausia
nustebino derybos. „Maniau, kad, kaip įprasta
pas mus, susėsime su Herbino miesto meru prie
stalo, aptarsime sritis, kuriose galime bendradarbiauti, ir pasirašysime sutartį. Tačiau derybos
vyko visiškai neįprastoje aplinkoje. Mane įvedė
į didžiulę išpuoštą menę, pilną žmonių. Mudu
su Herbino meru lyg kokius karalius pasodino
menės gale. Derybos vyko girdint visiems susirinkusiems. Nustebino ir tai, kad Herbino meras
kone viską žinojo apie Rokiškio rajoną“, – įspūdžiais dalijasi Rokiškio rajono meras.
Sutartis buvo pasirašyta. Joje numatytas
bendradarbiavimas ir švietimo, ir kultūros, ir
medicinos, ir verslo srityse. Kinai pageidauja
bendradarbiauti su Rokiškio vaikų darželiais
ir mėnesiui atvežti į juos pagyventi savo vaikučių grupę. „Pirmiausia, jie nori, kad vaikai
pagyventų aplinkoje, kur švarus oras, nes
jų mieste labai didelis oro užterštumas. Kitas tikslas – būdami Lietuvoje vaikai ugdytų
angų kalbos įgūdžius. Man sudarė galimybę
apsilankyti jų darželyje. Labiausiai nustebino
tai, kad pusvalandį prieš užsiėmimus vaikai
muša kamuolį. Kinai teigia, kad tai labai lavina
vaikus“, – pasakoja meras ir priduria, kad jau
kitą vasarą Rokiškio vaikų darželyje mėnesiui
įsikurs kinų vaikučiai.

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė parodė istorinę Turgaus aikštės nuotrauką

Seniūnijų apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo ir Seimo nariai Raimundas Martinėlis ir Jonas Jarutis

Rokiškio muziejaus darbuotojai kultūros
sostinės renginiams žada atnaujintas muziejaus
ekspozicijas

Užsienio delegacijas sutiko (iš dešinės) Rokiškio rajono mero pavaduotojas Stanislovas Dambrauskas,
meras Antanas Vagonis, Kultūros, turizmo, ryšių su užsieniu skyriaus vedėja Janina Komkienė ir laikinai
pavaduojantis direktorę Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas Vitalis Giedrikas
Neapsieita ir be kuriozinių situacijų. „Kai Kinijos televizijos žurnalistai pasiteiravo apie
pirmuosius įspūdžius, pasakiau, kad kinai niūroki ir užsidarę, tokie, kokie mes buvome prieš
trejetą dešimtmečių. „Dabar sukis iš padėties. Tavęs klauso keli milijardai žmonių“, – perspėjo
kartu su manimi buvęs Lietuvos ambasados Kinijoje darbuotojas. Tada suskubau taisyti padėtį.
Sakau, pas jus pasigedau šypsenų. Jūs nesišypsote. Jūs labai geri, labai paslaugūs, bet nesišypsote? Kai po poros dienų išėjau į miestą, prie manęs bėgo žmonės, „selfinosi“ ir rodė, kad jie
šypsosi“, – nutikimo įspūdžius prisimena meras.
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