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Gintautas Kazakevičius (T 14), mokinių tarybos pirmininkas

Projektas „Pažink savivaldą“
Pažintinis vizitas Anykščių seniūnijoje
Lietuvos
socialdemokratinio
jaunimo
sąjunga (LSDJS) pakvietė moksleivius dalyvauti
projekte „Pažink savivaldą“! Projekto tikslas –
supažindinti jaunimą su savivaldybių darbuotojų
darbu, sugriauti stereotipus apie savivaldybių
administracijų darbą ir leisti jaunuoliams atlikti
mero, savivaldybės administracijos direktoriaus,
skyriaus vedėjo ar bet kurias kitas pareigas,
išbandyti save savivaldybininko kėdėje.
Esu žmogus, nebijantis iššūkių, todėl
nutariau registruotis projekte ir rudens atostogų
metu sužinoti ką nors naujo, pamatyti
savivaldybininkų
kasdienybę
ir
gal
net
susidraugauti su savo miesto valdžios atstovais.
Buvau pakviestas į susitikimą su Eugenijumi
Pajarsku, kuris yra Anykščių seniūnijos seniūnas.
Apie seniūnijų veiklą žinojau mažai, todėl turėjau
Gerbiamam Eugenijui klausimų, į kuriuos man
maloniai buvo atsakyta. Įtariu, kad mano
bendraamžiai ir bendramoksliai šiuo klausimu taip
pat turi žinių ne per daug, todėl dalinuosi surinkta
informacija.
Anykščių rajone yra 10 seniūnijų: Anykščių,
Andrioniškio, Debeikių, Kavarsko, Kurklių,
Skiemonių, Traupio, Troškūnų ir Viešintų.
Seniūnijoms vadovauja seniūnai. Seniūnai
atlieka seniūnijos vidaus administravimą, planuoja
metines veiklas, aptaria jų įgyvendinimą, išduoda
gyventojams įvairius dokumentus, atlieka kai
kuriuos notarinius veiksmus, pagal kompetenciją
surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus,
nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas,
prižiūri prekybą viešose vietose, konsultuoja
gyventojus ir t. t. Seniūno darbas daugiaplanis ir ne
visada konkrečiai apibrėžtas. Į seniūniją ateina
labai daug žmonių su įvairiausiais reikalais,
prašymais ir pageidavimais.
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Seniūnui tenka būti geranorišku patarėju, draugišku
pašnekovu, tarpininku, organizatoriumi, sąjungininku,
kartais psichologu. Jis privalo žinoti ir išmanyti teisinius
reikalus ir įstatymus, pažinti žmones, gebėti spręsti jų
problemas. Tokiu supratingu, kompetentingu ir gebančiu
vadovauti ir padėti žmonėms man pasirodė Anykščių
seniūnas Eugenijus Pajarskas.
Kalbant apie seniūnijų funkcijas sužinojau, kad esant
reikalui, jos padeda šeimoms pagerinti gyvenimo sąlygas,
tvarko namų ūkio knygas, kaimo vietovėse registruoja
žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų
ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir
griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą,
dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros
programas, organizuoja viešuosius darbus bei visuomenei
naudingą veiklą ir pan. Kiekviena seniūnija turi savo
bendruomenę ar net kelias bendrijas. Trumpai tariant,
bendrijos su seniūnija bendradarbiauja ir kartu svarsto, ką
reikia padaryti, pastatyti, sukurti, atlikti, parengti. Mane
domino, iš kur seniūnijos gauna lėšų planams įgyvendinti.
Eugenijus Pajarskas paaiškino, kad lėšos gaunamos iš
Europos. Bet jos skirstomos ne bet kaip. Pirmiausia,
rašomas projektas, kuris yra atsakingai svarstomas ir
aptariamas. Vėliau jam įgyvendinti gali būti skiriamos
lėšos.
Esu patenkintas, kad per atostogas susitikau su
Anykščių seniūnu, praplėčiau savo akiratį. Įsitikinau, kaip
svarbu mokėti planuoti savo laiką. Tą pačią dieną
aplankiau mokykloje savo auklėtoją ir mokytojus, kurie,
kaip supratau, atostogų neturėjo. Taip pat mokiausi
vairavimo su mokyklos direktoriumi Ramūnu Zlatkumi.
Nuveikiau kai kuriuos darbus namuose, susitikau su
draugais.
Pabaigoje noriu pasakyti, kad labai svarbu rasti laiko
svarbiems reikalams, pomėgiams, draugams, poilsiui,
mokymuisi, svajonėms. Bičiuliai, dar noriu paklausti
(atsakykite sau): „O ką per pastarąją valandą nuveikėte
Jūs?“

