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auragės autobusų parkas 
– 100% savivaldybės val-
doma įmonė, kuri visada 

teikdavo viešąsias keleivių veži-
mo paslaugas Tauragės rajone. 
Galime pasidžiaugti, kad, pa-
skelbus konkursą šiai paslaugai 
teikti, Tauragės autobusų parkas 
tapo laimėtoju ir ateinančius 
5-erius metus teiks šią paslaugą 
rajono gyventojams. Konkursas 
buvo skelbiamas vien dėl Sigito 
Mičiulio ir Modesto Petraičio 
išgalvotos „liberaliosios būti-
nybės“ ir paskelbtos „žaliosios 
vizijos“ įgyvendinimo. Aplinki-
niai rajonai tokiomis idėjomis 
nesižavėjo ir, saugodami savo 
įmones bei žmones, dirbančius 
jose, konkursų neorganizavo.

Dalyvauti tarptautiniame 
vežėjo parinkimo konkurse su 
tuometiniu Tauragės autobusų 
parko paslaugos tarifu (apie 0,8 
Eur/km) buvo rizikinga – taip 
manė valdžios liberalai ir jiems 
prijaučiantys konservatoriai bei 
valstiečiai, todėl pasiruošimas 
konkursui prasidėjo nuo dar-
buotojų atleidimo. Per pasiruo-
šimo konkursui laikotarpį buvo 
atleista apie 20 darbuotojų, o 
tai Tauragės autobusų parkui 
kainavo beveik 80 tūkst. 
eurų. Pagaliau, pasiruošus ir 
gavus savivaldybės administra-
cijos direktoriaus M.Petraičio 
(kaip oficialaus 100% akcijų 
valdytojo) ir autobusų parko 
valdybos pirmininkės Giedrės 
Stulginskienės (kurią įsakymu 
į valdybą paskyrė M.Petraitis) 
galutinius nurodymus, į kon-
kursą autobusų parkas ėjo jau 
susispaudęs, „optimizuotas“ ir 
sumažinta kaina.

Konkursą laimėjus Taura-
gės autobusų parkui, liberalų 
„viršūnės“ – M.Petraitis ir S.
Mičiulis – plyšavo džiaugsmu. 
Visada pasigirti mėgstantys 
valdžios vyrai viešino žinią, kad 
nuo šiol savivaldybės biudžetas 
kasmet sutaupys beveik po 200 
tūkst. eurų, nes autobusų 
parko pasiūlyta paslaugų kaina 
bemaž perpus mažesnė 
nei buvo iki šiol (0,8 Eur/
km). Tokią žinią išgirdę tau-
ragiškiai taip pat apsidžiaugė 
– gal savivaldybė papildomai 
kokią gatvę išasfaltuos, tikėti-
na, ne į pievas, o gal ir kaimo 
kapinių tvorą suremontuos. Tik 
per anksti žmonės džiūgavo, 
nes nesuprato, kad Tauragės 
autobusų parkas, sudalyvavęs 
tarptautiniame konkurse, labai 

Kreivų veidrodžių liberalų karalystė
OPOZICIJOS PRIEDERMĖ – KONTROLIUOTI VALDŽIĄ ARBA ESANČIUS VALDŽIOJE,

ATSKLEISTI MASKUOJAMĄ MELĄ IR VIEŠAI PATEIKTI VISUOMENEI.

„nukraujavo“, taigi jam reikės 
„donoro“. O kas juo gali būti? 
Aišku – tik savivaldybė.

2018 m. savivaldybės biudžeto 
projekte savivaldybės administ-
racija su M.Petraičiu priešakyje 
autobusų parkui numatė, o 
valdančioji dauguma pritarė:

■patirtiems nuostoliams, 
vežant keleivius nuostolingais 
maršrutais, padengti – 210 
tūkst. eurų (2016 m. – 330 
tūkst. eurų, 2017 m. – 360 
tūkst. eurų);

■mokinių vežiojimui užtikrinti 
– 251,8 tūkst. eurų (2016 
m. – 274,4 tūkst. eurų, 2017 
m. – 276,8 tūkst. eurų);

■lengvatoms keleiviams vežti 
– 30,1 tūkst. eurų (2016 m. 
– 30 tūkst. eurų, 2017 m. – 30 
tūkst. eurų);

■Tauragės autobusų parko 
veiklai užtikrinti – 137,4 tūkst. 
eurų (2016 m. ir 2017 m. to-
kios išlaidos biudžetuose 
nebuvo numatytos).

Būtų geras klausimas – kur čia 
sutaupyta 200 tūkst. eurų, 
jeigu 2018 m. savivaldybės biu-
džetas autobusų parkui atseikėja 
629,3 tūkst. eurų? 2016 
m. buvo skirta 634,4 tūkst. 
eurų, o 2017 m. – 666,8 
tūkst. eurų. Atsakymas pa-
prastas – nėra jokio sutaupymo, 
ir ateityje jo nebus, nes būtent 

savivaldybė ir atliko „donoro“ 
vaidmenį, biudžete įvesdama 
naują finansavimo eilutę, t.y., 
Tauragės autobusų parko veiklai 
užtikrinti – 137,4 tūkst. eurų. 
Štai jums liberalų „skaidrumas, 
ekonomiškumas, racionalus 
biudžeto lėšų naudojimas“ ir 
veidmainystė kartu.

Tačiau čia – dar ne viskas. Pa-
menate emocijų srautą sukėlusį 
M.Petraičio veiksmą, kai buvo 
nuspręsta atleisti savivaldybės 
vairuotojus? Manome, kad tas 
veiksmas buvo atliekamas iš 
anksto žinant, kad reikės gelbėti 
autobusų parką. Atleidus vairuo-
tojus, kuriems savivaldybė išmo-
kėjo išeitines kompensacijas, 
nuperkama vairavimo paslauga, 
sudarant sutartį (2018-01-09) 
su Tauragės autobusų parku. 
Sutarties vertė – 45 tūkst. 
eurų – „donoro“ vaidmuo. Ir 
tai dar ne viskas – didžiąją mo-
kyklinių autobusų dalį šiandien 
prižiūri, aptarnauja ir vairuo-
tojus išlaiko pačios mokyklos, 
tačiau yra ir kitaip. Savivaldybės 
administracija rezga planus, kad 
mokinių vežiojimą geltonaisiais 
autobusais būtų galima perduoti 
autobusų parkui, t.y.,  pabandyti 
užglaistyti savo ambicingais 
planais padarytas klaidas – ki-
taip to nepavadinsi. Autobusų 
parko buvo paprašyta pateikti 
informaciją – už kokią kainą šis 
galėtų vežioti mokinius gelto-

naisiais autobusais, ir ji buvo 
pateikta – 0,726 Eur/km, kai 
pačios mokyklos veža už 0,47 
Eur/km, o jų bendros metinės 
mokinių vežiojimo išlaidos siekia 
apie 210 tūkst. eurų.

Visi rajono ugdymo įstaigų 
geltonieji autobusiukai per me-
tus nuvažiuoja apie 450 tūkst. 
kilometrų. Jeigu mokinių vežimo 
paslaugą teiktų autobusų parkas 
(0,726 Eur/km), tai mokymo 
įstaigos papildomai turėtų rasti 
apie 120 tūkst. eurų. Tokia 
suma turėtų būti išmokama iš 
mokykloms paskirstyto mokinio 
krepšelio arba surandama savi-
valdybės biudžete. Tačiau M.Pe-
traitis nesivargina laukdamas, 
kol taryba išsiaiškins, ar tikrai 
tai būtų efektyvu ir ekonomiškai 
naudinga. Jis nurodo keletui ug-
dymo įstaigų atlikti mokyklinių 
autobusų eksploatacijos, prie-
žiūros ir aptarnavimo paslaugų 
teikimo apklausą. Po įvykusių 
apklausų visiškai „netikėtai“ 
šios paslaugos teikėju tampa 
Tauragės autobusų parkas, nors 
pasiūlyta kaina gerokai viršija 
mokyklų faktinę ir autobusų 
parko anksčiau siūlytą kainą 
– 0,79, 0,84 ir 0,91 Eur/
km! Apklausa atlikta dar 2017 
metais, kai autobusų parkas 
buvo ruošiamas tarptautiniam 
konkursui. Tokiomis kainomis 
autobusų parkas ėmėsi eksplo-
atuoti 2016, 2017 metų gelto-

nuosius autobusus, kai pačios 
ugdymo įstaigos 2004, 2006, 
2010 metų autobusus sugeba 
prižiūrėti su 0,47 Eur/km 
kaina.

2017 m. autobusų parkui 
ugdymo įstaigos sumokėjo apie 
24 tūkst. eurų, tikėtina, kad 
panaši suma bus ir 2018 metais. 
Čia „donoro“ vaidmenį perima 
ugdymo įstaigos, už paslaugą 
mokėdamos iš mokinio krepšelio 
lėšų. Jeigu Tauragės autobusų 
parkas tokiomis kainomis per-
imtų visų mokyklinių autobusų 
eksploataciją, savivaldybei pa-
pildomai reikėtų surasti apie 
190 tūkst. eurų, ir per metus 
mokinių vežiojimas geltonaisiais 
autobusais pareikalautų apie 
400 tūkst. eurų! Tačiau ir be 
šitos sumos paminėjimo matyti, 
kad po tarptautinio konkurso, 
kuris buvo vykdomas tik mero 
S.Mičiulio ir savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus M.Petrai-
čio iniciatyva, autobusų parkas 
nesutaupys savivaldybės 
biudžete 200 tūkst. eurų 
nei šiais, nei kitais metais.

Skaičių daug, bet tik jie ir 
gali atskleisti liberalų veidmai-
niškumą ir visišką nepagarbą 
tauragiškiams, viešai teikiant 
neteisingą informaciją apie val-
džios (savo) veiklą.

Tauragės savivaldybės tarybos 
socialdemokratų frakcija
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auragiškiai, auginantys 
mažamečius vaikus, 
kaltina Tauragės ra-

jono tarybos opoziciją nesu-
gebėjus dėl mažųjų miesto 
gyventojų apginti buvusio 
lopšelio-darželio „Ereliukas“. 
Kaip apginsi, jei... rankos per 
trumpos. Visą šios tarybos 
kadenciją opozicija daugiau-
siai dėmesio ir skyrė vaikų 
gerovei. Švietimo, kultūros ir 
sporto komiteto, tarybos po-
sėdžiuose opozicijos atstovai 
nuolat kėlė lopšelių-darželių 
trūkumo problemą, teikė pa-
siūlymus, tačiau balsuojant 

valdantieji, turėdami porą 
rankų daugiau, sužlugdydavo 
jaunų šeimų viltis savo atža-
loms rasti vietą darželyje ir 
atimdavo galimybę įsilieti į 
darbo rinką.

Valdantieji tebesidžiaugia 
fantastiška investicija, pardavus 
lopšelį-darželį „Ereliukas“ už 
133 000 eurų, ir jau baigiamais 
išparduoti dar neįrengtais bu-
tais jame. Džiaukitės, Tauragės 
miesto vaikučiai, už 143,5 tūkst. 
eurų jums renovuos dvi grupes 
buvusiame Taurų kaimo lopše-
lyje-darželyje, o jei valdančiųjų 
planai pavyks, tai ten ir priva-
taus darželio „Debesų vaikai“ 
grupę atidarys. Savivaldybė 
skirs po 100 eurų vaikui, tėve-
liai susimokės apie 200 eurų, 
pamaitins „Skonio džiazas“... 
Oi, tie interesai, interesai... 
„Puiki“ strategija – nei pridėsi, 
nei atimsi... Kai Tauragėje trūks-
ta apie 200 vietų darželiuose, 

o esamos grupės perpildytos, 
atrodo, kad labiau negerbti ir 
nemylėti mažųjų tauragiškių 
ir jų tėvelių negalima. Sudie 
ir valdančiųjų žadėtoms mo-
dulinių darželių grupėms, nes 
žadėti nekainuoja, o statyti ar 
nuomoti (dabar suprato) – per 
brangu. Akivaizdu, kad, val-
dančiųjų nuomone, investicijos 
vaikams – nenaudingos. Tokio 
trumparegiškumo arba savanau-
diško išskaičiavimo negalima 
nepastebėti.

Valdantieji spaudoje skelbia, 
kad 2018 m. rugsėjo 1 dieną 
atidaromos naujos šešios dar-
želių grupės.  Skaitai ir nežinai 
– juoktis ar verkti, kai realybė 
visiškai kitokia. Geriausiu atve-
ju, ir tai tikrai ne nuo rugsėjo 
1-osios, atsiras dvi naujos grupės 
Tauruose, po vieną – Tarailiuose 
bei Mažonuose, ir gal „įdomiai“ 
bandančio kurtis privataus dar-
želio „Debesų vaikai“ grupė. 
Kitos spaudoje minėtos grupės 

veikia gerokai nuo anksčiau ir 
ne Tauragės mieste, bet rajono 
darželiuose. Tauragės mieste 
visos valdančiųjų kadencijos 
metu atidaryta tik viena grupė 
lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“. 
Atrodo, kad valdantieji patys 
pasiklydo savo strategijose, 
investicijose, pažaduose.

Nauja rugsėjo 1-oji Tauragės 
lopšeliuose-darželiuose prasi-
dėjo vėl perpildytose grupėse, 
o apie 200 vaikučių neturi gali-
mybių į juos patekti. Tačiau tai 
tikrai ne opozicijos kaltė – jos 
valia rugsėjo 1-ąją vaikučiai 
būtų krykštavę renovuotame 
lopšelyje-darželyje „Ereliukas“ 
ir kitur, kad tik visi norintys 
dirbti tėveliai ta galimybe pa-
sinaudotų.

Kai Vyriausybė, norėdama 
padėti jaunoms šeimoms, daro 
nors mažus žingsnius, siūlo 
lengvatinėmis sąlygomis įsigyti 
būstą regionuose, Tauragės 
rajono valdantieji, žaisdami 

demokratiją, skambiai ir pla-
čiai deklaruodami sėkmingą 
kraštiečių imigraciją, neturi 
jokios ateities strategijos. O 
ja, ateitimi, kaip niekad atsa-
kingai reikia rūpintis šiandien. 
„Rūpestį“ vaikais rajono valdžia 
demonstruoja ir iš „baltųjų 
rūmų“, nurodydama išsikraus-
tyti Vaikų teisių apsaugos sky-
riui, mat pasikeitė pavaldumas. 
Siūloma kraustytis į Stoties 
gatvėje veikiančios Darbo biržos 
rūsį. Toliau nuo akių – mažiau 
problemų. Galingieji Tauragės 
dėdės ir tetos, valdantieji (nes 
opozicijos rankos nepasiekia), 
nors vaikučiai rinkėjais bus 
dar negreitai, mylėkite ne tik 
savo brangiausius vaikus ar 
anūkus, bet VISUS, VISUS, 
VISUS... Neatimkite galimybės 
iš vaikučių mokytis bendravimo, 
suteikite vietą darželyje, o tė-
veliams leiskite save realizuoti 
mėgstamoje veikloje ir pagerinti 
šeimos gerovę.

Mažieji tauragiškiai maitinami pažadais...

Pradėkime nuo to, kad tary-
bos sprendimu sudarytoje 
mašinų stovėjimo aikšte-

lių sutvarkymo eilėje pirmoji 
aikštelė „netikėtai“ atsirado 
prie Dariaus ir Girėno g. 22 
pastato, kurio savininkai yra 
Stankai. 2016 m. savivaldybės 
biudžete aikštelėms remontuoti 
buvo numatyta 200 tūkst. eurų. 
Minėtos aikštelės sutvarkymo 
darbai panašiai ir kainavo. Taigi 
eilė sudaryta, o metiniai pinigai 
atitenka tik vienai aikštelei.

Antra – UAB „Švytis“ abejo-
tinu tarybos sprendimu buvo 
atleista nuo turto mokesčio. Per 
atleidimo nuo mokesčio laiko-
tarpį bendrovė į rajono biudžetą 
nesumokės apie 25 tūkst. eurų. 
Į paklausimą, ar tarybos spren-
dimas yra teisėtas atleisti UAB 
„Švytis“ nuo turto mokesčio, kai 
už ją pažymas dėl darbo vietų 
įsteigimo pateikė bendrovės, 
kurios patalpas nuomojasi, o ne 
UAB „Švytis“, atsakymo taip ir 
negavome. Paaiškinimo prašėme 
savivaldybės Juridinio ir perso-
nalo skyriaus vedėjos Redutės 
Masolienės, bet tai padaryti jai 
buvo uždrausta.

Trečia – parengtame kvartalinės 
renovacijos projekte „netyčia“ 
atsiranda ir Stankų šeimai pri-
klausantis pastatas (Dariaus ir 
Girėno g. 22), o buvęs Tauragės 
šilumos tinklų vadovas Mindaugas 
Nevardauskas (liberalas), prista-
tant projektą, pasidžiaugia, kad 
kvartalas taps ne tik saugesnis, nes 
bus tvarkomas apšvietimas, viešo-
sios erdvės, bet ir patrauklesnis 
verslui. Ir ką jūs manote, netrukus 
šio pastato antrojo aukšto 126 kv. 
m patalpose nuomininke tampa 

Saviems pataikaujama kitų sąskaita

VšĮ „Versli Lietuva“. Kvartalinės 
renovacijos projektas kai kam 
naudos davė dar nepradėjus jo 
įgyvendinti.

Ketvirta – tarybos sprendimu 
Tauragės šilumos tinklų investi-
ciniuose planuose patvirtinama 
180 tūkst. eurų investicija – 
nutiesti šilumos tiekimo trasą 
į Tauragės industrinį parką 
(TIP), kurio steigėjai ir vado-
vai – Stankų šeimos nariai. Ši 
investicija 100% padengiama 
šilumos tinklų lėšomis. Kas dar 
gali tikėtis tokios investicijos į 
infrastruktūrą?

Penkta – Tvenkinių gatvei, 
vedančiai į Stankų šeimos plia-
žą, asfaltuoti savivaldybė skyrė 
100 tūkst. eurų. Tokį sprendimą 
priėmė tarybos dauguma, o, 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus Modesto Petraičio 
teigimu, tai padaryti buvo bū-
tina dėl to, kad žmonės patiria 
nepatogumų, mat važiuojant į 
pliažą „Liberty Beach“ apdulka 
automobiliai. Matyt, direktorius 

mano, kad neasfaltuotomis mies-
to gatvėmis žmonėms važinėti 
patogu ir mašinos ten neapdulka. 
Verta paminėti, kad Stankai prie 
asfaltavimo darbų prisideda 
tik 30%, kai iš kitų verslininkų 
M.Petraitis išreikalavo net 50%.

Šešta – vykdant projektą „Pa-
viršinių nuotekų sistemų tvarky-
mas Tauragės mieste“, atliekami 
paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų 
ir valymo įrenginių Pramonės 
g. (įsikūręs TIP) ir Švyturio g. 
(UAB „Švytis“) statybos darbai. 
Kokia dalis milijoninio projekto 
lėšų atiteko šiems įrenginiams 
– galima tik spėlioti. 

Septinta – prieš Stankų šei-
mos pastatą (Dariaus ir Girėno g. 
22) bus atnaujinamas fontanas, 
o savivaldybės administracija, 
vadovaujama M.Petraičio, nepa-
sikuklina ir tarybos pareikalauja 
tam skirti net 100 tūkst. eurų. 
Taigi pagražės ne tik viešoji 
erdvė – patrauklesnė taps ir 
privati valda. Nuomininkų turėtų 
netrūkti.

Aštunta – savivaldybės ta-
rybos priimtas sprendimas dėl 
verslo rėmimo tvarkos vienu 
ir svarbiausiu punktu nukreip-
tas vienos šeimos naudai. Štai 
Tvarkos aprašo 10.5.1 punktas 
numato kompensuoti negyvena-
mųjų patalpų nuomos išlaidas 
(...steigiant gamybos padalinius) 
įsteigiant ne mažiau kaip 10 
darbo vietų iki 100 ir daugiau. 
Kompensavimo sumos iš savi-
valdybės biudžeto numatomos 
įspūdingos – nuo 20 iki 300 tūkst. 
eurų rėmimo laikotarpiu. Šiaip 
Tvarkoje numatyta, kad kom-
pensacijos gali prašyti fiziniai 
asmenys ir juridinių asmenų 
steigėjai, kurie ne vyresni nei 
29-erių metų, tačiau 10.5.1 punk-
te nurodytiems pareiškėjams 
tas apribojimas netaikomas! 
Tvarkoje numatyta ir tai, kad 
kompensacijas gali gauti tik 
tas subjektas, kurio buveinė 
registruota Tauragės teritori-
joje, tačiau ir vėl išskiriamas 
10.5.1 punktas, t.y., tų pareiškėjų 

buveinė gali būti registruota 
ir už Tauragės ribų, sakykim, 
kitoje Europos šalyje. Klausti, 
o kas Tauragėje yra didžiausias 
gamybinių patalpų nuomotojas, 
turbūt neverta, nes tai Tauragės 
industrinis parkas. Jame savo 
veiklą pradeda įmonės, kurių 
buveinės registruotos ne Tau-
ragės teritorijoje, o ir steigėjų 
amžius – per 29-erius metus. 
Kas gali paneigti, kad politikoje 
besisukantys Stankų šeimos 
nariai nesinaudoja šiandienine 
savo padėtimi?

Tai tik keletas momentų iš 
liberalų labai giriamos palan-
kiausios verslo sąlygų aplinkos 
Tauragėje, bet yra ir kita verslo 
sąlygų dalis arba, tiksliau, jos ne-
buvimas. Štai Verslininkų gatvėje 
įsikūrusių verslininkų padėtis – 
infrastruktūra apgailėtina, o kai 
kur jos iš viso nėra. Kada jie gali 
tikėtis parkavimo aikštelių dar-
buotojams ir klientams įrengimo, 
šaligatvių ir paviršinių nuotekų 
tinklų  įrengimo, rūpinimosi, kad 
tame verslo parke būtų įrengtas 
apšvietimas, išplatinta Verslinin-
kų gatvė? Mere ir savivaldybės 
administracijos direktoriau, tiek 
šimtų tūkstančių eurų nukreip-
dami į vieną pusę, atsisukite ir 
į kitą, juk čia dirba taip pat ne 
vienas šimtas tauragiškių bei 
kelios dešimtys verslo įmonių. 
Jos taip pat sumoka nemažas 
sumas mokesčių į savivaldybės 
biudžetą. Toje teritorijoje dirba ne 
vienas jaunas verslininkas, tačiau 
paramos jis kreiptis nebegali, 
nes jam jau 30 ar 35-eri metai.

Tauragės rajono savivaldybės 
tarybos socialdemokratų frakcija

LIBERALŲ (TAURAGĖS MERO SIGITO MIČIULIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
MODESTO PETRAIČIO) PASTANGOS PASIGIRTI, KAD GERIAUSIOS SĄLYGOS VERSLUI YRA TAURAGĖJE, 

VIRSTA PARAMA TIK VIENOS ŠEIMOS – BUVUSIŲ IR ESAMŲ POLITIKŲ STANKŲ VERSLUI. 

Tauragės rajono tarybos narys 
dr. Arūnas Beišys
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G 

raži idėja Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečio proga Tauragei 
išsirinkti šimtmečio tauragiškius 

virto nepagarbos, gal net pasityčiojimo, 
istorija. 

Metų pradžioje paskelbtas labiausiai Tau-
ragės kraštui nusipelniusių žmonių registra-
vimas buvo nevykęs – niekaip nebuvo galima 
pateikti siūlymų, nors savivaldybės tinklalapyje 
registracijos terminas buvo nurodytas gan 
trumpas – tik iki sausio 31 dienos. Vėliau 
kandidatų iškėlimo ir balsavimo terminas 
buvo pratęstas, kol kovo mėnesio pradžioje 
kandidatų registravimas ir balsavimas buvo 
visiškai sustabdytas, nes, kaip teigė savival-
dybės administracijos direktorius Modestas 
Petraitis, „apklausa į internetą įkelta su 
klaidomis ir galutinai nesuderinta“ su juo. 
Atsakingu (t.y., kuratoriumi) už sklandų šio 
projekto įgyvendinimą buvo paskirtas mero 
patarėjas Artūras Fetingis. Matyt, jis ir klaidų 
pridarė, ir su direktoriumi nesuderino. Atnau-
jinus registraciją ir balsavimą, savivaldybės 
administracija planavo kraštiečių šimtuką 
paskelbti dar liepos 6-ąją, Valstybės dieną, bet 
to padaryti nepavyko. Kas sutrukdė paskelbti 
iškiliausių kraštiečių šimtuką per Valstybės 
dienos minėjimą, nepaskelbta.

Liepos 31 dieną savivaldybės administracija 
pranešė, kad 100-mečio tauragiškių rinkimų 
balsavimas baigtas. Rinkimuose dalyvavo 
apie 200 tauragiškių pasiūlytų kandidatų. 
Keisčiausia tai, kad komisijai, kuri iš pasiūlytų 
kandidatų atviru balsavimu turėjo išrinkti 
100 iškiliausių Tauragės žmonių (taip buvo 
nurodyta savivaldybės pradiniame skelbime), 
to dar nepadarius, kuratorius A.Fetingis „Tau-
ragės žinioms“ jau paviešino laimėtojus. Ar 
etiška pagarsinti žmonių pavardes, kas tapo 
100-mečio tauragiškiais, oficialiai nepateikus 
informacijos? Ar po tokia forma paviešintos 
informacijos galima būtų sveikinti išrinktuo-
sius, kai atsakingas pareigas savivaldybėje 
einanti komisijos narė tuo pačiu metu teigia, 
kad komisija šiuo klausimu tebedirba ir vis 
dar svarsto, kada  apskritai šiuose rinkimuose 
tars paskutinį žodį. Kaip turi jaustis mūsų 
gerbiami 100-mečio tauragiškiai, kurie dar ir 
šiandien, kai kalendorius jau rodo spalį, oficia-
lios, viešai skelbtos informacijos, neturi? Kyla 
klausimas – ar pagaliau išrinkti tie iškiliausi 
tauragiškiai ir sėkmingai patvirtinti komisijos, 
kurią sudaro savivaldybės vadovai ir partijų 
lyderiai – Sigitas Mičiulis, Virginija Eičienė, 
Modestas Petraitis, Iveta Skurvydienė, Giedrė 
Stulginskienė, ar vis dėlto ne?

Ar kas nors iš savivaldybės vadovų at-
siprašė, ar atsiprašys kraštiečių šimtuko 
už tokį „tampymą“ ir nežinią? O gal merui 
patinka tokie „žaidimai“, nes patarėjui, kaip 
šio projekto kuratoriui, skyrė net 40% priedą 
prie atlyginimo. Tik ar yra už ką – dirba vos 
ilgiau kaip pusmetį, o projekto vykdymas ne 
pats sklandžiausias.

Kada pagaliau komisija priims sprendimą, o 
tauragiškiai nedvejodami galės pasveikinti ir 
pagerbti mūsų kraštui nusipelniusius žmones? 

Vaclovas Karbauskis

Kodėl
tyčiojamasi

iš šimtmečio
tauragiškių?Tad po vienos politikų šeimos 

išlaikomo savaitraščio publika-
cijos apie investicijas akivaizdu, 
kad valdžia jau rado naują taiki-
nį. Esu minimas straipsnyje, bet 
mano nuomonės nepaklausta (nes 
negalima), todėl savo atsakymą 
publikuosiu čia.

Tie, kas iš principo neskaito 
gana subjektyvaus savaitraščio, 
noriu priminti, kad kalba eina apie 
AB Vilkyškių pieninė investicijas 
Tauragėje. Kaip žinia, ši bendrovė 
jau turi pastačiusi 26 milijonus 
eurų kainavusią gamyklą, dar apie 
6 milijonai planuojamai investuoti 
netolimoje ateityje. Tame straipsnyje 
prisimenami Algirdo Butkevičiaus 
vyriausybės pažadai, kuriais buvo 
įsipareigota rasti būdų, kaip finan-
siškai prisidėti prie šios bendrovės 
dujofikavimo projekto. Straipsnio 
esmė paprasta – parodyti, koks 
pažadukas buvo tuometis premjeras 
ir, žinoma, aš, kaip Seimo narys. 

Tačiau noriu priminti, kad man 
dirbant Seime Tauragės ir Vilkyškių 
pieninės dujofikavimo klausimu buvo 
dirbama labai daug. Vyko bendri 
susitikimai su investuotoju, Vyriau-
sybės ir kanceliarijos darbuotojais, 
miesto vadovais tol, kol buvo rastas 
galimas šio projekto finansavimo 
mechanizmas. Mero pozicijos nepri-
simenu, bet Tauragės savivaldybės 
administracijos direktoriui jis nepa-
tiko ir apie tai garsiomis antraštė-
mis buvo šaukiama tame pačiame 
savaitraštyje (patarimas vietinės 
valdžios atstovams – kalbėkite net 
ir vietinei žiniasklaidai atsakingai, 
nes Vyriausybės kanceliarija vykdo 
ir vietinės spaudos monitoringą). 
Bet tai buvo rinkimų metas (2016 
m. spalio 9–16 d.), daug emocijų, o 

jos, kaip žinia, susitarti ne visada 
padeda. Taip Vilniuje visus nesusi-
pratimus ir „nurašiau“.

2016 m. spalio 31 d. pateikiamas 
mano, kaip Seimo nario, parengtas 
siūlymas dėl įstatymo projekto pa-
pildymo – Energetikos ministerijai 
numatyti 244 477 eurų dotaciją 
prijungimo prie dujų tinklo įmokai 
finansuoti (dokumentą galima rasti 
Seimo duomenų bazėje). 2016 m. 
lapkričio 2 d. kaip projekto autorius 
siūlymą po karštų debatų apsiginu 
Seimo Ekonomikos komitete ir 
jam pritariama bendru sutarimu 
(dokumentą galima rasti Seimo 
duomenų bazėje). 2016 m. lapkričio 
14 d. prisiekia naujas Seimas ir jis 
jau tvirtino biudžetą.

Džiaugiuosi, kad Sauliaus Skver-
nelio vadovaujama vyriausybė ne-
atmetė pasiūlymo, nors ir po kelių 
metų, tačiau finansavimas Vilkyškių 
pieninę pasieks.

Dabar kitas momentas ir gana 
iškalbingas – TŽ straipsnį rašė žmo-
gus, kuris net nedalyvavo posėdyje, 
tačiau jame dalyvavo savaitraščio 
direktorius, kuris greičiausiai ir yra 
teksto autorius. Kadangi Lietuvos 
visuomenės informavimo etikos 
kodeksas laikraščiui vadovaujančiam 
politikui draudžia rašyti politinėmis 
temomis, buvo pasirinkta kita pavar-
dė. Ir tai jau ne pirmą kartą. 2016 
metais dėl tos pačios investicijų 
temos šio savaitraščio redakciją 
paliko viena darbuotoja apkaltinu-
si laikraščiui vadovaujantį Tomą 
Raulinavičių cenzūra. Jei tikėtume 
žurnalistės pasakymais, redaktorius 
tekstą ištaisė savo nuožiūra taip, kad 
įtiktų valdžiai. Melo kojos trumpos.

Darius Petrošius

Melo kojos trumpos,
arba kaip meluoja spauda

NORS ŠIANDIEN ESU EILINIS 
PARTIJOS NARYS, VADOVAUDA-
MIESI GANDAIS, O GAL KAŽKO-
KIA BAIME, RAJONO VALDAN-
TIEJI SIUNČIA MUMS AIŠKIĄ 
ŽINIĄ – VISI TIE, KAS STOS Į 
KONKURENCINĘ KOVĄ RINKI-
MUOSE, PASIGAILĖJIMO TEGUL 
NELAUKIA, NES ŠI VALDŽIA 
„NEKLYSTANTI“ IR ATEITYJE 
PRIVALO TĘSTI PRADĖTUS DAR-
BUS. DEJA, ESU ĮSITIKINĘS, KAD 
YRA NEMAŽAI ŽMONIŲ, KURIE 
MANO KITAIP.

T    auragės rajono savivaldybę 
valdantys liberalai ir jų spren-
dimams nuolankiai pritariantys 
konservatoriai bei „valstiečiai“ 
per vargus baigė Sporto centro ir 
vaikų ir jaunių sporto mokyklos 
jungtuves. Visą kadenciją vado-
vavęsi taisykle „pirmiau darom, 
o paskui žiūrėsim“ valdantieji ir 
čia susimovė. O juk kitaip ir būti 
negalėjo, kai reforma daroma ne 
dėl naudos, o dėl asmeninių sąs-
kaitų suvedinėjimo.

Daugumai buvo aišku, kad ši mero 
patarėjo Dovydo Kaminsko stumiama 
dviejų sporto įstaigų sujungimo re-
forma nutaikyta ne į geresnį sporto 
organizavimą, o dėl noro pašalinti 
Tauragės vaikų ir jaunių sporto mo-
kyklos direktorių Audrių Bitiną. Kad 
valdantieji liberalai, konservatoriai 
ir valstiečiai nelabai susigaudo, ką 
apskritai reiškia dviejų įstaigų sujun-
gimas, tą mes jau žinome. Daug iečių 
šiuo klausimu buvo sulaužyta, daug 
diskutuota, bet opozicijos siūlymams 
neskubėti griauti nusistovėjusios tvar-
kos, o naujoves įvedinėti palaipsniui 
valdantieji liko kurti.

Jei Sporto centro vadovui Gediminui 
Sakalauskui atleisti užtenka mero 

potvarkio, tai Tauragės vaikų ir jaunių 
sporto mokyklos direktorių Audrių 
Bitiną atleisti reikalingas tarybos dau-
gumos pritarimas. Dar neprasidėjus 
tarybos posėdžiui, trečiadienio rytą 
meras pastarąjį direktorių informavo, 
kad šis bus atleistas. Matyt, meras 
Sigitas Mičiulis labai norėjo šią žinią 
asmeniškai pasakyti A.Bitinui. Negana 
to, paklausė, ar šis ateisiąs į posėdį, 
kad jam būtų įteikta gėlių puokštė. 
Tuo metu direktorius atostogavo, tad 
meras pasiūlė gėles perduoti jo žmo-
nai, tarybos narei Efremai Bitinienei. 
Skamba kaip pasityčiojimas.

Taryboje A.Bitino atleidimas nevyko 
taip sklandžiai, kaip tikėjosi valdan-
tieji. Vyriausybės atstovė Tauragės 
apskrityje Irena Ričkuvienė įspėjo 
merą, kad atleidimas vykdomas pa-
žeidžiant procedūras, ant atleidimo 
potvarkio nėra Juridinio skyriaus 
parašo. Susigriebta to paklausti savi-
valdybės juristų, bet posėdžių salėje 
jų nė vieno nebuvo. Šioje kebeknėje 
paaiškėjo, kad atleidimo dokumentus 
rengė teisininkai „iš šalies“. Taip, ta 
pati sostinės advokatų kontora, kuriai 
savivaldybė už valandos darbą dosniai 
moka po 121 Eur.

Nežiūrint į išreikštas pastabas, 

A.Bitinas buvo atleistas. Šiuo metu 
darbo ginčų komisijoje nagrinėjamas 
jo skundas. Tad savivaldybei vėl teks 
paploninti mokesčių mokėtojų kišenę.

O toliau – dar gražiau. Nors Sporto 
centras tapo švietimo įstaiga, o jai va-
dovauti gali konkurso būdu atrinktas 
kandidatas su rajono tarybos pritari-
mu, tačiau Sporto centro direktorius 
G.Sakalauskas nuo rugsėjo 28-osios 
mero Sigito Mičiulio potvarkiu iš 
darbo buvo atleistas ir tą pačią dieną 
paskirtas laikinuoju vadovu, nors ir 
neturi reikiamų kompetencijų ir kva-
lifikacijų vadovauti švietimo įstaigai. 
Nors prieš tai buvo kalbėta, kad kol 
konkurso būdu bus atrinktas nuolatinis 
vadovas, naujajai įstaigai vadovauti 
paskirti sporto mokyklos direktoriaus 
pavaduotoją Ingą Jurienę. Tačiau šio 
sprendimo projekto taryba nesvarstė.

Ugdymo įstaigų tiesioginis darb-
davys nėra meras, o rajono taryba. 
Tad kyla natūralus klausimas, ar toks 
mero sprendimas yra teisėtas ir ar 
neviršijami įgaliojimai?

Kadangi atviros diskusijos su opozi-
cija meras vengia, už savo sprendimus 
teks atsakyti rinkėjams.

Socialdemokratų frakcija

Trumparegystė veda į politinę aklavietę 
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V isuomenės infor-
mavimo įstatymas 
teigia, kad infor-

macija visuomenės infor-
mavimo priemonėse turi 
būti pateikiama teisingai, 
tiksliai ir nešališkai. Šių 
metų spalio 5 d. „Tauragės 
žinių“ straipsnyje „Šilumos 
tinklai keičia seną biokuro 
katilą“ visuomenei žurnalis-
tė Eglė Červinskaitė pateikė 
klaidinančią informaciją. 
Kadangi šiame straipsnyje 
esu minimas ir aš, kaip 
buvęs vadovas, noriu pa-
tikslinti teiktą informaciją.

Lyginti 5 MW biokuro katilą 
su naujomis kuro padavimo 
ir pelenų šalinimo linijomis, 
tik tam katilui skirtų techno-
loginių įrenginių statybą su 
fiziškai susidėvėjusio 8 MW 
biokuro katilo pakeitimu į 
naują, tokio pat galingumo ir 
toje pačioje katilinės vietoje, 
yra, švelniai tariant, nesusi-
pratimas. Laikinai Tauragės 
šilumos tinklų direktoriaus 
pareigas einantis Audrius 
Arcišauskas tik patvirtina, 
kad tai ne nauja statyba, o 
„... slėginės dalies ir pakuros 
keitimas“. Būtina pasakyti ir 
tai, kad 5 MW biokuro ka-
tilas būtų buvęs statomas, 
demontavus 13,4 MW galios 
mazutu kūrenamą katilą, tai 
to projekto neatskiriama dalis 
su atitinkamomis išlaidomis. 
Jos palyginamasis teiginys, 
kad „... tokios statybos buvo 
planuojamos už beveik du 
su puse karto didesnę, 1,9 
mln. eurų, sumą“, netelpa į 
jokius sveiko proto rėmus, 
nes žurnalistė bando palyginti 
nepalyginamus dalykus – pla-

nuojamą, t.y. naujos statybos 
projekto, skaičiuotiną sumą 
su jau įvykusio konkurso, 8 
MW katilo pakeitimo, suma. 
Tikėtina, kad tai nėra sąmonin-
gas visuomenės klaidinimas. 
Patikslinu, kad 5 MW biokuro 
statybos konkurso metu, atplė-
šus vokus, laimėtojo siūloma 
kaina buvo apie 1,3 mln. 
eurų. Taigi po konkurso kaina 
sumažėjo daugiau kaip 30%, 
o prisiminus, kad pusė tos 
sumos būtų buvusi ES parama, 
bendrovės lėšų būtų prireikę 
apie 650 tūkst. eurų, kai 8 MW 
katilo tik pakeitimui savų lėšų 
poreikis – 407 tūkst. eurų.

Straipsnyje Eglė Červins-
kaitė tvirtina, kad „nepaisant 
politinių ginčų, naujo katilo 
pirkimo rebusą išsprendė Vie-
šųjų pirkimų tarnyba. 2015 m. 
balandžio mėnesį ji sustabdė 
„Beržės“ katilinės rekonstruk-
cijos ir 5 MW biokuro katilo 
statybos konkursą Tauragėje“. 
Po šio jos teiginio reikėtų 
suprasti, kad viskas tuo ir 
pasibaigė, bet buvo visiškai ne 
taip. Viešųjų pirkimų tarnyba 
tik pristabdė konkurso eigą ir, 
atlikusi dokumentų vertinimą 
(nes konkursas nepatiko tuo 
metu opozicijoje buvusiems li-
beralams ir konservatoriams), 
davė leidimą tęsti konkursą.

2015 m. liepos 31 d. buvo 
atplėšti 5 MW biokuro ka-
tilo pirkimo konkurso vokai 
su finansiniais pasiūlymais 
(direktorius Rimantas Šerkš-
nas). Tuo metu tęsti pirkimo 
procedūras sutrukdė kon-
kurse nedalyvavusios įmonės 
pretenzijos ir kreipimasis į 
teismą, bet teismas šios įmo-
nės skundo nenagrinėjo ir 

rugpjūčio 6 dienos nutartimi 
leido tęsti konkursą. Tačiau, 
delsiant vykdyti tolesnes pir-
kimo procedūras ir išlaukus 
beveik mėnesį, rugsėjo 3 dieną 
Tauragės šilumos tinklai nu-
traukia konkursą (direktorius 
Mindaugas Nevardauskas), 
net nepaaiškinus priežasčių, 
kodėl tai daroma. Po tokio ben-
drovės direktoriaus žingsnio 
į teismą kreipėsi įmonė, kuri 
5 MW biokuro katilo statybos 
konkurse pasiūlė mažiausią 
kainą, bet spalio 23 d., t.y. tą 
pačią dieną, kai vyko pirma-
sis teismo posėdis, Tauragės 
šilumos tinklai paskelbė naują 
katilo statybos konkursą. Ta-
čiau, praėjus tik kiek daugiau 
nei savaitei, lapkričio 2 d., 
naujai skelbtas konkursas ir 
vėl buvo sustabdytas.

Tašką šioje istorijoje, tikėti-
na, padėjo Lietuvos apeliacinis 
teismas 2016 m. vasario 5 d. 
nusprendęs, kad Klaipėdos 
apygardos teismo sprendimas 
paliekamas nepakeistas, t. y. 
Tauragės šilumos tinklai pa-
žeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 
reikalavimus, nutraukdami dar 
pirmąjį konkursą, ir ieškovei 
priteisė bylinėjimosi išlaidas. 
Praradus tiek laiko ir nebesi-
tikint gauti ES paramos bei 
patenkinus politines ambicijas, 
Tauragės šilumos tinklų ir 
savivaldybės vadovai galutinai 
atsisakė 5 MW biokuro staty-
bos. Taigi ne Viešųjų pirkimų 
tarnyba, o Tauragės šilumos 
tinklų vadovai nutraukė naujo 
katilo statybas, ko pasekmė 
– bendrovė patyrė 67 tūkst. 
eurų nuostolį.

Man atrodo, žurnalistė E.
Červinskaitė, savais žodžiais 

perteikdama buvusio vadovo 
M.Nevardausko teiginį, kom-
promituoja jį ir dar kartą pa-
teikia neteisingą informaciją. 
Tikiu, kad M.Nevardauskas 
tikrai pasakė ne taip – „keisti 8 
MW galios katilą, o ne statyti 5 
MW katilinę buvo naudingiau“. 
8 MW biokuro katilas, kuris 
statytas 2003 m., susidėvėjo, 
taigi jį pakeisti buvo būtina, 
nepriklausomai nuo to, ar 
naujasis katilas būtų pasta-
tytas, ar ne, kaip artimiausiu 
metu būtina keisti ir 12 MW 
biokuro katilą, sumontuotą 
2006 metais. 5 MW biokuro 
katilas būtų buvęs statomas 
vietoje mazutu kūrenamo (13,4 
MW galios) katilo ir taip būtų 
pereita prie 100% biokuro 
naudojimo šilumos gamyboje. 
Nors M.Nevardauskas sako, 
kad įmonei laikyti trijų – 5, 
8 ir 12 MW biokuro katilų 
nereikia, tačiau ji juos turi, 
tik 8, 12 MW biokuro ir 13,4 
MW mazuto (kur deginama 
skalūnų alyva, o jos kaina 
beveik 3 kartus didesnė už 
biokurą – 362 Eur/tne) katilus.

Kreipiausi į gerbiamą redak-
torę raštu ir paklausiau jos, 
kodėl, rengdama savo straips-
nį, ji išklausė esamą įmonės 
vadovą ir vieną buvusį vadovą, 
bet kažkodėl nepaklausė dar 
vieno buvusio vadovo, t.y. ma-
nęs, nors straipsnyje pavardę 
minėjo. Tikiu, kad ši žurnalistė 
ir man suteiks galimybę pa-
teikti patikslintą informaciją 
straipsnyje paliesta tema. 
Prašiau tai atlikti Visuomenės 
informavimo įstatymo numa-
tyta tvarka ir terminais.

 
Vaclovas Karbauskis

Kodėl redaktorė Eglė Červinskaitė straipsnyje
„Šilumos tinklai keičia seną biokuro katilą“

klaidina visuomenę?

ARŪNAS BEIŠYS –
Švietimo, kultūros ir sporto 
komitetas
8 698 03 320
sodu22@gmail.com
arunas.beisys@taurage.lt

VIDAS BIČKUS –
Ekonomikos, finansų ir 
strateginio valdymo komitetas
8 650 81 819
vidas.bickus@taurage.lt
vidasbic@gmail.com

EFREMA BITINIENĖ –
Švietimo, kultūros ir sporto 
komitetas 
8 636 54 282
efrema.bitiniene@gmail.com
efrema.bitiniene@taurage.lt

RITA GRIGALIENĖ –
Sveikatos ir socialinių reikalų 
komitetas
8 656 50 826
rita.grigaliene@gmail.com
rita.grigaliene@taurage.lt

VIKTORAS KOVŠOVAS –
Ekonomikos, finansų ir 
strateginio valdymo
komitetas 
8 616 38 836
viktoras.kovsovas@taurage.lt

STASYS LAPĖ –
Švietimo, kultūros ir sporto 
komitetas
8 687 26 281
direktorius@prc.taurage.lm.lt
stasys.lape@taurage.lt

EUGENIJUS MARGIS –
Sveikatos ir socialinių reikalų 
komitetas
8 610 22 682
eugenijusmargis@gmail.com
eugenijus.margis@taurage.lt

ALGIRDAS MOSĖJUS –
Aplinkos ir kaimo
reikalų
komitetas
8 655 59 039
algirdas.mosejus@taurage.lt

PRANAS PETROŠIUS –
Ekonomikos, finansų ir 
strateginio valdymo
komitetas
8 616 45 050
pranas.petrosius@taurage.lt

ROBERTAS PIEČIA –
Aplinkos ir kaimo
reikalų
komitetas
8 655 28 888
robertas.piecia@taurage.lt

Socialdemokratų frakcijos
tarybos narių

K O N T A K T A I :

Mus galite rasti:
FB paskyroje

LSDP Tauragės skyrius,
www.taurage.lt

(Opozicijos veikla)

„Lietuvoje savo įvaizdį stiprinti 
bandė Neringa ir net Kauno rajonas, 
neseniai „akis“ parodė ir Kretinga. 
Sukurti savo tapatybę mėgino Tau-
ragė ir Klaipėda, tačiau jų bandymus 
laikau gana silpnais ir ne iki galo 
apmąstytais“, – sako Algimantas 
Bakšys, Skaitmeninės komunika-
cijos agentūros „bigNow“ kūrybos 
vadovas, kurio nuomonę perskaičiau 
„Verslo žinių“ portale.

Tauragės rajono savivaldybės vadovai 
naujam savivaldybės ženklui, visuomenėje 
pramintam „malūnėliu“, išleido 15 000 
Eur. Nei su kuo tarėsi, nei buvo įdomi 
kieno nors nuomonė iš šalies. Sugalvojo, 
užsakė, išleido krūvą mūsų pinigų ir 
pristatinėja kaip didžiausią nuopelną. 
Daug pašaipų ir pasipiktinimo sulaukta 
iš visuomenės, tačiau liberalai kurti. 
Jiems visur vaidenasi, kad tik opozicijai 
užkliūva jų darbai. Susuko trijų pirštų 
kombinaciją visuomenei ir sėdi patenkinti.

Prašom – nuomonė iš šalies, specialisto 
komentaras apie tai, kad „didmiesčių, 

miestelių ar kaimų įvaizdžio formavimas 
– didelių pastangų reikalaujantis kūry-
binis darbas, kuris turi atspindėti vietos 
žmonių veiklą, jų savivoką, vertybes ir 
padėti vietovės išskirtinumą paversti 
vieningu pasakojimu bei konkurenci-
niu pranašumu“. Ar kas kalbėjosi su 
gyventojais? Ar klausė jų nuomonės? 
Net nepamenu, kad apie tai būtų buvę 
diskutuota rajono taryboje. Ar tiesiog 
kažkieno spalvotas sapnas nulėmė naujo 
ženklo atsiradimą? Kaip tiksliai pastebi 
autorius, miestas privalo suvienyti jėgas 
ir kurti savo istoriją tam, kad ji būtų 
patraukli turistams ir mums patiems. Ką 
padarė liberalai? Tik užsėdę politinius 
postus ėmėsi totalaus „kadrų valymo“, 
žmonių bauginimo ir destrukcijos, pa-
miršę pažadus būti skaidrūs, politiškai 
angažuoti ir dirbti žmonių, o ne siaurų 
interesų labui. Jų valdymo vaisius mato-
me plika akimi – susodinti savi žmonės 
savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, 
baigiamas išparduoti bent kiek vertės 
turintis turtas, parduodamos pelningai 

veikiančios įmonės, ant mokesčių mo-
kėtojų pečių užkrauti sunkiai pakeliami 
projektai (baseino statybų Lietuvoje 
vien iš savų pinigų nefinansuoja jokia 
savivaldybė).

Bet tai dar ne pabaiga. Rajono mero 
fantazijos, kad esame žaliausia Lietuvos 
savivaldybė, kartais glumina net ir jo 
aplinką, o sekamos pasakos gyvento-
jams apie žaliąją energetiką neretai 
priverčia tik gūžčioti pečiais. Meras 
tikriausiai nežino, kad daugiausiai vėjo 
jėgainių stovi Pagėgių, o ne Tauragės 
savivaldybėje, o miškais ir žaliais plotais 
toli gražu nusileidžiame ne vienai šalies 
savivaldybei.

Ir vis dėlto ambicijos tapti „žaliais“ yra 
daug didesnės už galimybes. Tačiau juk 
mes tokie turtingi, kad galime sau leisti 
įsigyti tris elektra varomus autobusus 
už milijoną. Tik kas jais važinės? Čia 
jau kita tema.

Savivaldybės tarybos narys
Pranas Petrošius

Naujas savivaldybės įvaizdis –
su trijų pirštų kombinacija 
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