KALENDORIUS

46 metų savaitė
Saulė teka 7.50 val.,
leidžiasi 16.16 val.
Dienos ilgumas 8.26 val.
Pilnatis
16 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Edmundas,
Gertrūda, Margarita, Gerdvilė
RYTOJ – Dionyzas, Elžbieta,
Grigalius, Viktorija
PORYT – Salomėja, Otonas,
Romanas, Ginvydas

ORAI

ŠIANDIEN – debesuota su pragiedruliais,
krituliai. Vėjas vakarų,
pietvakarių, 2-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 7, naktį – iki 6
laipsnių šilumos.
RYTOJ – debesuota
su pragiedruliais, krituliai. Vėjas pietvakarių,
pietų, 7-15 m/s. Oro temperatūra dieną iki 8, naktį – iki 7 laipsnių šilumos.
PORYT – debesuota
su pragiedruliais, krituliai. Vėjas pietvakarių,
pietų, 6-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 8, naktį – iki 6 laipsnių šilumos.
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Skęstančiųjų gelbėjimas yra
pačių skęstančiųjų reikalas?
Andrius JUŠKEVIČIUS

Praėjusią savaitę vykusiame Kretingos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų
komisijos (ESK) posėdyje Kartenos seniūnijos seniūnė Gintarė Padvaiskienė atkreipė dėmesį į susidarančią grėsmingą padėtį kai kuriose Minijos ir Alanto pakrančių
vietose. Upėms ardant krantus vanduo nenumaldomai artėja prie sodybų, grasina
nuplauti keliukus, kurie tarnauja kaip apsauginiai pylimai.

TRUMPAI:

Elektros ir dujų skirstymo bendrovė
„Energijos skirstymo operatorius“
(ESO) per devynis šių metų mėnesius nutiesė 1250 kilometrų požeminių elektros kabelių. Taip dar didesniam bendrovės klientų skaičiui
užtikrintas patikimesnis elektros
energijos skirstymas, nes toks tinklas yra atsparus nepalankioms oro
sąlygoms. Požeminiai elektros kabeliai pirmiausia tiesiami ten, kur dėl
nepalankių oro sąlygų dažniausiai
fiksuojami elektros energijos tiekimo sutrikimai. Oro linijas pakeitus
požeminėmis, tikimybė, kad audros
metu dings elektra, iš esmės išnyksta. Per devynis šių metų mėnesius
nutiesta 18,9 proc. daugiau požeminių elektros kabelių nei pernai
tuo pat metu. Bendrovė į žemos,
vidutinės ir aukštos įtampos (0,410-35 kV) požeminių kabelių linijų
tiesimą šiemet sausį-rugsėjį investavo beveik 33 mln. eurų. Šiemet
daugiausia kabelių linijų nutiesta
Vilniaus regione (333 km), Utenos
regione (232 km) ir Klaipėdos regione (214 km).

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Fausta Drungilaitė
Adamas Liuberskis
Lukas Šarpnickas
Aironas Venckus
Sveikiname mažylių
šeimas!

Alanto vanduo tuoj pasieks keliuką: liko apie pusmetris.

Akivaizdi grėsmė karteniškių
sodyboms šiandien stebima bent
dviejose vietose. Tai Plungės gatvės
atkarpa vietoje, kur Alantas įteka į
Miniją, bei Alanto gatvės pabaiga,
netoli tilto per upelį.
Pasak G. Padvaiskienės, šių
metų vasarį Kretingos rajono sa-

vivaldybės vardu buvo siųstas
raštas Aplinkos apsaugos agentūrai ir prašoma susirūpinti krantų
erozija. Aplinkos apsaugos agentūra „nuramino“ aiškindama, kad
krantų tvarkymui ar apsauginių
pylimų formavimui bus išleista
daugiau lėšų nei gyventojai dėl

Muziejuje – delegacija iš
Finansų ministerijos
Diana JOMANTAITĖ
Praėjusią savaitę Kretingos muziejuje lankėsi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės
paramos valdymo departamento delegacija. Ministerijos atstovai domėjosi, kaip įgyvendinami Europos Sąjungos projektai.

Nepakanka norėti būti nuoširdžiam, reikia ir galėti.
R. ROLANAS

Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė kalbėjo apie muziejuje
įvykdytus europinius projektus.
Gintauto Maciaus nuotr.

Kaina 0,35 €

3 p.
Ketinama sustiprinti Kontrolės ir audito tarnybą
Praėjusią savaitę įvykusiame
Kretingos rajono savivaldybės
tarybos Kontrolės komiteto
posėdyje pritarta savivaldybės
Kontrolės ir audito tarnybos
kitų metų veiklos planui, kuris
buvo šiek tiek papildytas. Taip
pat konstatuota, jog būtina tarnybą stiprinti, nes dabar, anot
Kontrolės komiteto pirmininko
Alvydo Jonaičio, ji yra neįgali
atlikti visus reikalingus darbus.

7 p.
Liaudiškos muzikos
šventė – tradicijų ritmu

Dienos sentencija
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ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Kretingos muziejus – pirmasis
objektas, kurį aplankė Finansų ministerijos atstovai. Ministerija pradeda konsultacijas Europos Sąjungos
fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojams – artimiausiu metu
numatyti 7 vizitai Vilniaus, Kauno,

Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės
ir Utenos apskrityse. Pasak finansų
ministrės Rasos Budbergytės, tokie
susitikimai – tinkamiausia galimybė palaikyti nuolatinį ministerijos ir
projektų vykdytojų dialogą ir kartu
(Nukelta į 3 p.)

Kartenos seniūnijos ir autoriaus archyvo nuotr.

potvynių patirtų nuostolių. Be to,
vanduo grasintų tik kelioms sodyboms, tačiau realybėje apsėmimo
mastas būtų daug didesnis. Agentūros atsakyme pastebėta, kad jau
trejus metus Kartenoje nebuvo
jokio potvynio. Tai – akivaizdi
(Nukelta į 3 p.)

Savaitgalį Kretingos rajono
kultūros centre skambėjo XXV
liaudiškos muzikos šventės
„Grok, žemaiti!“ akordai. Scenoje pasirodė publikos numylėti kretingiškiai ir gausus būrys
svečių. Jubiliejinės šventės dalimi tapo seminaras apie tautinį
kostiumą bei kokį jį turėtų nešioti liaudiškos muzikos kapelos.

Pagerbs geriausius
šalies ūkininkus
Penktadienį ūkininkai iš visos Lietuvos suvažiuos į
Kauną – čia, kultūros ir sporto centre „Girstutis“, 23-iąjį
kartą bus apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai. Pasveikintos bus ir trys Kretingos rajono ūkininkų
šeimos.
Stiklo statutėlės bei padėkos bus įteiktos pirmąją vietą konkurse
„Metų ūkis 2016“ rajone užėmusiems Virginijai ir Gintarui Liebams
iš Vydmantų, antrosios vietos laimėtojams Darai ir Raimondui Grabiams iš Lazdininkų bei trečiąją vietą konkurse laimėjusiems Giedrei ir Rimantui Uosiams iš Ankštakių. Mūsiškius šventėje pasveikins ir Lietuvos ūkininkų sąjungos Kretingos skyriaus pirmininkas
Antanas Stonkus, Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Ženeta
Seniūnienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos
biuro vadovė Gražina Poškienė, Kretingos kredito unijos vadovas
Alvydas Šaltmeris.
Pernai geriausiais pripažinti Laivių kaimo ūkininkų Vilijos ir Alvydo Šetkų, Stanislavos ir Povilo Mickų iš Grūšlaukės bei šukiškio
Andriaus Martinkaus ūkiai.
„Metų ūkio“ apdovanojimai – bene ilgiausias tradicijas turintis konkursas, kuriame gali dalyvauti ūkininkai iš visos Lietuvos.
Konkursas organizuojamas nuo 1994 metų. Renkant stipriausius,
vertinama ūkininko kvalifikacija, ūkio veiklos rezultatai ir pažanga,
taip pat narystė Lietuvos ūkininkų sąjungoje, kredito unijoje, žemės
ūkio kooperatyve, ūkininkavimo tęstinumas šeimoje ir kt.
„Švyturio“ inf.

Švyturys
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SENIŪNIJŲ NAUJIENOS
Diana JOMANTAITĖ

Ruošiasi žiemai ir kovoja su duobėmis

Kretingos rajono seniūnijos gyvena kasdieniais darbais. Vienas pagrindinių rūpesčių šiuo metu – tinkamai
pasirengti žiemai, kol ji netikėtai neužklupo. Seniūnai
jau tariasi su technikos savininkais, ruošia dėžes su mišiniu slidžiai kelio dangai.
Žalgirio seniūnija jau veža smėlio
ir druskos mišinį – jis laikomas specialiose dėžėse prie slidžių įkalnių.
Seniūnijoje parengtas traktorius, taip
pat susitarta su 4 ūkininkais, kurie
smarkiai užsnigus galėtų valyti kelius.
„Žiūrint, kokia bus žiema. Bet kokiu atveju reikia būti pasiruošusiems,
todėl susitarėme ir su ūkininkais, kad
reikalui esant pagelbėtų. Jei stipriai
sninga, pirmiausia valome pagrindinius kelius, tuos, kuriais vaikai vežami
į mokyklą, vėliau rūpinamės atokesniais keliais. Tačiau ilgam užpustyto
nepaliekame nė vieno“, – sakė Žalgirio seniūnas Bronius Talmontas.

Kol žiema dar neužklupo, seniūnija
vargsta su žvyrkeliais. Žalgirio seniūnijoje yra apie 100 kilometrų žvyrkelio, atmetus retai važiuojamus laukų
keliukus, neasfaltuoto kelio yra apie
70 kilometrų. Problema tokia, pasak
seniūno, kad žvyrkelių greideriavimas
šiuo metu – beprasmis darbas.
„Toks oras, kad tik nugreideriavus
vėl tuoj išmušamos duobės. Žvyrkeliuose – viena košė. Kai tai pašąla, tai
atleidžia, kelio danga netvirta, duobės
netrunka atsirasti vėl iš naujo, tad šiuo
metu kelių greideriavimas yra pinigų
metimas į balą“, – problemos neslėpė
B. Talmontas.

Su panašiomis problemomis susiduria ir Kretingos miesto seniūnija.
Kaip sakė seniūno pavaduotoja Alma
Patamsienė, šiuo metu greideriuoti
gatvių beveik neįmanoma ir pagelbėti
keliais besiskundžiantiems gyventojams yra sudėtinga. Todėl stebimi orai
ir laukiama palankių sąlygų žvyruotoms miesto gatvėms greideriuoti. Iš
anksto ruošiamasi ir žiemai.
„Technika yra paruošta, dėžės su
smėlio ir druskos mišiniu – pilnos.
Kelius jau teko barstyti, nes buvo dienų, kai gatvės buvo tikrai slidžios. Sulaukiame daug prašymų dėl medžių.
Pastebėjome senosiose kapinėse keletą pavojingų medžių – esant stipriam
vėjui tikrai baisu, kad neužvirstų.
Jiems pašalinti, ko gero, prireiks aukštalipių“, – kalbėjo A. Patamsienė.
Be kasdienių darbų, seniūnija jau
gyvena Kalėdų laukimu. Kreiptasi į

urėdiją, urėdas pažadėjo miestui padovanoti eglę.
Imbarės seniūnija taip pat iš anksto
ruošiasi žiemai. Technika parengta,
seniūnas vykdo apklausas, kas iš vietinių galėtų pagelbėti esant giliai žiemai.
„Tas kelių valymas ūkininkams
nėra labai jau pelningas. Todėl džiaugiamės, kad dar yra žmonių, kurie
sutinka pagelbėti. Esu labai jiems dėkingas. O kol tikros žiemos nėra, savo
jėgomis barstome kelius, pjauname
krūmus pakelėse, kad keliai būtų gerai pravažiuojami, jei žiemą kartais
stipriai užsnigtų“, – sakė Imbarės seniūnas Antanas Turauskis.
Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys
pasidžiaugė vienu svarbiausių darbų šį rudenį – suremontuota Šukės
užtvanka. Ji buvo avarinės būklės ir
šiemet jos remontui skirta apie 9,5
tūkstančio eurų.

„Įrengtas apšvietimas Sudėnų kaime. Taip pat pratęsėme Nausėdų
kaimo apšvietimą. Papildomai įrengėme 10 šviestuvų. Dabartinis rūpestis – medžiai. Žiūrime, kur ką valyti,
nes yra senų medžių, bijome, kad
nenuvirstų. Problema ir su žvyruotais
keliais: drėgna, nugreideriavus duobės netrunka vėl atsirasti. Ruošiamės
ir žiemai – susitarėme su ūkininkais
dėl kelių valymo, sutarėme ir su įmone „Žemaitijos granitas“, jie pasirengę
padėti“, – teigė A. Poškys.
Kretingos seniūnijoje tęsiami Kvecių gatvių apšvietimo rekonstrukcijos
darbai. Ankštakių kaime pašalintas
elektros tiekimo gedimas, Padvarių
kaime, Vėjo gatvėje, suremontuotas
požeminis elektros tiekimo kabelis.
Rinktos šiukšlės Padvarių, Vydmantų
kaimuose, tvarkytas Negarbos piliakalnis, Rūdaičių parkas.

Skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas?
(Atkelta iš 1 p.)

netiesa: tik gavus tokius agentūros
„nuraminimus“ lyg tyčia didžiulis
pavasarinis potvynis karteniškius
vėl privertė gyventi didžiulėje įtampoje.
Antroji pavojinga vieta formuojasi
Alanto pakrantėje: prie keliuko, vedančio į girininkiją bei kitas sodybas,
krantas išgraužtas tiek, kad liko jau
koks pusmetris iki vandens. Pastaraisiais metais žiemos būna gana šiltos,
žemė neįšąla, plūstančiam vandeniui
lengva ardyti krantą.
Anot G. Padvaiskienės, potvynių
grėsmės problema gerai žinoma rajono Savivaldybei, civilinės saugos tarnyboms, tačiau didžiausia bėda – lėšų
trūkumas.
Apie keistus ir vargu ar pagrįstus ne
tik teikiamų vykdyti, bet ir jau įvykdytų projektų vertinimus Aplinkos
apsaugos agentūroje guodėsi ir Savivaldybės Civilinės saugos ir viešosios

Alanto ir Minijos santaka: krantas sparčiai ardomas, iki pylimo ir keliu- Baisusis 2007 metų vasaros potvynis: iki katastrofos buvo likęs sprindis.
ko lieka keli metrai.

tvarkos skyriaus vedėja Rasmina Beniušienė. Neseniai buvo baigtas projektas – „Rasos“ soduose sutvirtintas
daugiau kaip 100 m ilgio krantinės
šlaitas, kurio pavojinga erozija artėjo
prie apsauginio pylimo. Nors Aplinkos apsaugos agentūra Kretingos
rajono savivaldybei privalėtų kompensuoti atliktų darbų kaštus, piniginių atsiskaitymų reikalai iki šiol tik

sklando ore.
Potvynių rizikos valdymo projektas
senokai žinomas Aplinkos apsaugos
agentūrai. Dar 2014 metais Kretingos rajono savivaldybė tikslino būtinas priemones, galinčias apsaugoti
Kartenos gyventojus nuo pražūtingų
potvynių. Tada buvo nurodytos 3
pavojingiausios vietos Kartenoje ir
Žalgirio seniūnijoje įsikūrusi „Rasos“

Muziejuje – delegacija iš Finansų
ministerijos
(Atkelta iš 1 p.)

užtikrinti atsakingą ir sėkmingą investavimą.
Ministerijos atstovai vyks į bendroves, įstaigas, kitas institucijas, kurios
vykdė projektus, finansuotus iš ES
struktūrinių fondų. Kretingos muziejus – pirmoji tokia įstaiga, kuri buvo
aplankyta. Šio vizito tikslas – pamatyti projektų rezultatus, išsamiau susipažinti su projektų specifika, gyvai
pabendrauti su koordinatoriais, išgirsti, kaip sekėsi įgyvendinti projektus.
Finansų ministerijos atstovai domėjosi Kretingos muziejuje vykdomais projektais, jų rezultatais.
Kretingos muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė delegacijos narius supažindino su ES struktūrinių fondų
finansuotais projektais, jų eiga, pasidalino projektų vykdymo įžvalgomis.
Svečiai taip pat apžiūrėjo muziejų,
po vizito išvyko aplankyti moder-

nų mokslinių tyrimų laivą „Mintis“
Klaipėdoje.
Vizitas į Kretingos muziejus bei kitus, ES projektus vykdančius, objektus rengiamas nebe reikalo. Ministerijos atstovų nuomone, ES projektų
vykdytojų ir ministerijos specialistų
bendradarbiavimas būtinas ieškant
geriausių sprendimų, kur ir kaip reikia investuoti ES lėšas, kad projektai
Lietuvos ekonomikai duotų konkrečią ilgalaikę naudą, kurtų naujas
darbo vietas. Tokių susitikimų metu
bus ne tik dalijamasi gerąja patirtimi,
bet ir patys ministerijos atstovai turės
puikią progą pamatyti, ką derėtų tobulinti siekiant palengvinti projektų
vykdytojams tenkančią administracinę naštą.
Tokios konsultacijos – tai Europos
Komisijos (EK) remiama praktika,
užtikrinanti sklandų bendradarbiavimą su partneriais bei prisidedanti

prie geresnio ES fondų investicijų
administravimo.
Naujausiais duomenimis, 20142020 m. ES lėšomis įgyvendinamų
projektų bendra vertė siekia beveik
1,6 mlrd. eurų. Iš jų daugiausiai projektų vykdoma aplinkosaugos, socialinės apsaugos, susisiekimo, verslo bei
energetinio efektyvumo srityse. Už
atliktas investicijas projektų vykdytojams jau išmokėta apie 700 mln. eurų
2014–2020 m. ES fondų lėšų.
Kretingos muziejuje Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
2012-2015 m. renovuotas Ūkvedžio
namas, vykdant Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos finansuojamą
projektą „Kretingos dvaro sodybos
paminklinių pastatų renovacija ir
pritaikymas turizmui“ 2010-2011 m.
rekonstruotas ir Kretingos muziejaus
etnografijos rinkinių ekspozicijai pritaikytas malūno pastatas.

sodininkų bendrija. Jau 2013 m. Savivaldybė parengė techninį projektą
„Pažeisto erozijos Minijos kranto apsaugos priemonės“, iš Agentūros lėšų
negavo, projektą įgyvendino tik savo
lėšomis.
Labiausiai pribloškiantis Aplinkos
apsaugos agentūros atsakymas gautas
šių metų kovo 7 dieną, raštas Nr. (25)A4-2241. Jo esmė, trumpai tarus,

tokia: Kretingos rajono savivaldybės
nurodytų apsauginių pylimų Kartenos miestelyje statybų kaštai daug
kartų viršija potencialią žalą, kurią gyventojams ir visai aplinkai galėtų padaryti nevaldomai išsiliejusi Minija.
Išvada paprasta: skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas.
Sostinės valstybinės institucijos čia
„nė prie ko“.

Ketinama sustiprinti
Kontrolės ir audito tarnybą
Aistas MENDEIKA

Praėjusią savaitę įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje pritarta savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų
veiklos planui, kuris buvo šiek tiek papildytas. Taip pat
konstatuota, jog būtina tarnybą stiprinti, nes dabar,
anot Kontrolės komiteto pirmininko Alvydo Jonaičio, ji
yra neįgali atlikti visus reikalingus darbus.
Kitų metų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos plane
didžioji numatytų darbų dalis yra privalomi atlikti, kaip numato šalies įstatymai. Kontrolės komiteto nariai, prieš pritardami Tarnybos
planui, svarstė jo papildymus. Tačiau dabar Tarnyboje dirba tik vienas žmogus, todėl akivaizdu, kad viską padaryti yra paprasčiausiai
neįmanoma.
Diskutuota apie galimybes Savivaldybei priklausančių įmonių
finansinius bei veiklos auditus patikėti atlikti samdomoms audito
įmonėms ir taip sumažinti Kontrolės ir audito tarnybos darbo krūvį. Dabar Savivaldybės kontroliuojamos įmonės taip vadinamus nepriklausomus auditorius samdo pačios, todėl, kai kurių Kontrolės
komiteto narių nuomone, jų išvados dėl objektyvumo pasitikėjimo
(Nukelta į 11 p.)

