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STRATEGINIO PLANAVIMO TARYBOJE

Aptarta rajono veiklos strategija

Aistas MENDEIKA

Užvakar įvykusiame posėdyje Savivaldybės Strateginio planavimo tarybos nariai
pritarė pasiūlytam Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2018-2020 metais prioritetų sąrašui. Taip pat buvo pristatytas Kretingos rajono savivaldybės 2017-2019
metų strateginis veiklos planas. Patikslinta vietinės reikšmės kelių ir gatvių, kurių
darbai finansuojami iš 2017 metų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų, eilė, diskutuota kitais klausimais.

Lėšų Salantų gimnazijos rekonstrukcijai tęsti tikimasi gauti iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Rekonstrukcijai, kurios bendra vertė yra 3,3
mln. eurų, jau panaudota 1,6 mln.
eurų.
Taip pat į Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo prioritetų
sąrašą įrašyta ir Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pastato rekonstrukcija, pritaikant jį pradinei mokyklai
bei vaikams su negalia, bei mokyklos-darželio „Žibutė“ pastato renovacija.
Pasak mero Juozo Mažeikos,
kol kas neaišku, ar bus finansuojami kai kurie Kretingos ligoninės
rekonstrukcijos darbai. Laukiama
sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos vizito. Tačiau prioritetų sąraše įrašytas ligoninės pastatų
rekonstravimas, paslaugų kokybės
gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos,
ambulatorinių chirurginio profilio,
ambulatorinių specializuotų, priėmimo-skubios pagalbos bei dienos
chirurgijos, klinikinės diagnostikos
laboratorijos paslaugų infrastruktūrą bei geriatrijos paslaugų steigimas.
Sąraše taip pat – Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija, Kretingos ligoninės privažiavimo kelių
ir automobilių stovėjimo aikštelių
rekonstrukcija bei PSPC greitosios
pagalbos automobilio pirkimas.

Iš Kultūros ministerijos planuojama gauti lėšų Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato
statybai tęsti, o iš Kūno kultūros ir
sporto departamento – Sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso
sporto salės statybai.
Iš Valstybės investicijų programos
lėšų numatoma finansuoti tik sporto
salės statybą, o baseinui teks papurtyti rajono piniginę.
Anot J. Mažeikos, savivaldybei
prie bibliotekos bei Sporto komplekso statybos būtina prisidėti mažiausiai 15 proc. Jei prisidėjimas bus mažesnis, Vyriausybėje bus manoma,
jog šie objektai Kretingai nėra labai
reikalingi.
Kretingos rajono savivaldybės
2015-2017 metų strateginį veiklos
planą sudaro 12 programų: bendroji, seniūnijų, žemės ūkio, strateginio
planavimo ir investicijų, vietinio
ūkio ir turto valdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo, socialinės
paramos, kūno kultūros ir sporto,
informacinių technologijų, architektūros ir teritorijų planavimo.
Strateginio planavimo tarybos narių nuomone, veiklos plane reikėtų
numatyti, kiek bus skiriama europinių lėšų bei kiek iš savivaldybės biudžeto, nes keisis jų santykis. 2019-aisiais numatoma mažiau gauti pinigų
iš Europos Sąjungos fondų, tačiau
daugiau bus skiriama iš biudžeto.
Strateginiame veiklos plane nu-

matyta 26 tūkst. eurų skirti privačiai
žemei išpirkti įrengiant dviračių taką
į Vydmantus.
Formuojant savivaldybės biudžetą
nuspręsta 48 proc. iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gaunamų
lėšų skirti seniūnijų keliams prižiūrėti, o 52 proc. – investicijoms. Ši
nuostata išlieka ir Strateginiame plane. Šiomis lėšomis dar numatoma
finansuoti kai kurių pėsčiųjų perėjų
kryptinio apšvietimo įrengimą, supaprastinti eismo sąlygas važiuojantiems iš Birutės gatvės link Klaipėdos, bei rekonstruoti Savanorių ir
Lazdynų gatvių atkarpas.
Posėdyje papildytas iš Savivaldybės biudžeto finansuojamų objektų
sąrašas.
Kretingos rajono savivaldybės
tarybai bus siūloma pakeisti Asmenų, pageidaujančių skirti privačių
lėšų Kretingos rajono savivaldybės
vietinės reikšmės kelių statiniams
rekonstruoti, taisyti, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, finansavimo
tvarkos aprašą. Numatoma pakeisti
Savivaldybės biudžeto bei privačių
lėšų santykį – privačios lėšos turės
sudaryti 40 proc.
Pasak mero J. Mažeikos, anksčiau,
ruošiant aprašą, buvo padaryta klaida numatant tik 20 proc. privačių
lėšų. TIkėtasi, jog gyventojai savo
lėšomis prisidės įgyvendinant nedidelius projektus, mažose gatvelėse ar
(Nukelta į 4 p.)

Bitininkai įgėlė ministerijai

(Atkelta iš 1 p.)

Kova prieš apsimetėlius
ūkininkus
Pasak Lietuvos bitininkų sąjungos
prezidento prof. Algirdo Skirkevičiaus, pernai Žemės ūkio ministerija
sugalvojo abejotiną priemonę kovojant su vadinamaisiais „sofos ūkininkais“, – tais asmenimis, kurie turi
žemės ūkio paskirties žemės nuosavybę, tačiau ta žeme visiškai nesirūpina. Žemės ūkio ministerija nurodė, kad visi ūkininkai, norintys gauti
išmokas už ganyklas ir pievas, privalo jas nušienauti 2 kartus per vasarą,
priešingu atveju nebus mokamos
išmokos už pievas ir ganyklas.
Gal ir reikalinga priemonė ieškant
būdų bausti ar įtakoti „sofos ūkininkų“ elgesį skaudžiu kirčiu atsisuko
prieš visos Lietuvos bitininkus. Kaip
teigė prof. A. Skirkevičius, Žemės
ūkio ministerijos reikalavimas iki
liepos 1 dienos nušienauti pievas bites palieka be maisto, mažina bendrą
medaus surinkimą šalyje. Daugelyje vietų praėjusi vasara buvo gana
lietinga ir šaltoka, o bitėms netekus
natūralių ganyklų bei pievų prasidėjo tikras badmetis. Buvo nemažai bi-

tininkų, kurie, vadovaudamiesi sena
ankstesnių metų patirtimi, tiesiog
neapsižiūrėjo ir pernai prarado ne
vieną bičių šeimą.
„Vargu, ar gali taip būti, kad ministerija, bandydama spręsti vienos
žemės ūkio šakos problemas, sukelia
visiškai neišsprendžiamas problemas
kitai žemės ūkio šakai“, – komentavo
prof. A. Skirkevičius. Pasak Bitininkų sąjungos prezidento, žemės ūkio
ministras suprato bitininkų problemas ir pažadėjo ieškoti tinkamų
sprendimų.

Rajono bitininkai laikosi
Kretingos rajono bitininkų draugijos pirmininkas Augustas Latakas
pripažino, kad 2016 metais atsiradęs
reikalavimas ūkininkams dukart šienauti pievas – skaudus bitininkams.
Visai nesuprantamas Žemės ūkio
ministerijos reikalavimas pirmąjį
šienavimą baigti iki liepos 1 dienos,
kai pievos – pačiame žydėjime.
Pasak A. Latako, rajone jau ir taip
natūralios pievos užima palyginti
nedidelius plotus. Žemės ūkio ministerijos numatyta išlyga, kad pievų
gali nešienauti užsiregistravę bitinin-

kai, nedaug gelbėja, nes jų nuosavybėje esančios pievos užima nedidelius plotus. „Juk bitės paskrenda
porą, trejetą ar keletą kilometrų, o
daugelio mūsų rajono bitininkų pievos – gal po dvi ar kelias dešimtis arų.
Bitėms tokių plotų nepakanka“, – teigė A. Latakas. Bitininko pastebėjimu, šiuo metu didelius plotus užima
sukultūrintos pievos, o jos tiek nežydi, kaip natūralios. Netgi piktžolėmis
apleistas laukas bitėms nepalyginti
naudingesnis negu sukultūrintas,
prižiūrėtas ar išpuoselėtas.
Dėl pernykštės pievų šienavimo
tvarkos Kretingos rajono bitininkai
sunkumų neturėjo, tačiau 2016-ieji
nebuvo palankūs: medaus derlių
mažino nepalankūs orai.
Iš kitų bitininkų lūpų teko išgirsti
ir kitokių nuomonių dėl vadinamųjų
„sofos ūkininkų“. Jie skundėsi, kad
gyvendami toli nuo savo valdomų
žemių ir bet ką samdydami pievoms
šienauti, tokie „ūkininkai“ visai nesirūpina darbų kokybe: nupjauta žolė
tiesiog lieka pūti laukuose, šienavimo kokybė neišlaiko jokios kritikos,
kai pievose lieka styroti stagarai. Kur
čia bitėms ieškoti medaus?

Ruošiamasi restauruoti
grafų Tiškevičių sarkofagus
Jau šiemet ruošiamasi pradėti restauruoti 2014-ųjų
spalį rastus grafo Juozapo Tiškevičiaus bei jo žmonos
Sofijos sarkofagus. Šiam darbui Kultūros paveldo departamentas skyrė beveik 60 tūkst. eurų. Restauruoti
sarkofagus tikimasi per dvejus metus.

Grafų Juozapo ir Sofijos Tiškevičių sarkofagai su jų palaikais ilgai slėpėsi
labai akivaizdžioje vietoje – senosiose Kretingos kapinėse esančios koplyčios rūsyje, mūriniuose postamentuose. Jie rasti 2014 m. spalį.

Grafų Juozapo ir Sofijos Tiškevičių sarkofagai su jų palaikais
ilgai slėpėsi labai akivaizdžioje
vietoje – senosiose Kretingos
kapinėse esančios koplyčios
rūsyje, mūriniuose postamentuose. Nusprendus išsiaiškinti,
kas juose yra bei kam jie skirti,
buvo aptikti keturi sarkofagai.
Viename iš kitų dviejų ilsisi
penkerių metų mirusios grafų
anūkės Marijos palaikai. Kieno
yra ketvirtajame sarkofage rasti
moters palaikai, kol kas tebėra
mįslė.
Grafas Juozapas Tiškevičius
palaidotas 1891-aisiais, o jo
žmona Sofija – 1919-aisiais. Apmaudu, kad iki šių dienų 1893
metais paskutiniojo Kretingos
grafo Aleksandro Tiškevičiaus
pastatytoje neogotikinėje raudonų plytų koplyčioje slėpęsi
sarkofagai jau buvo aplankyti plėšikų. Grafo bei grafienės
sarkofagai buvo apdraskyti, jų
dangčiuose žiojėjo skylės. Pavogtas vienas iš dviejų grafo
Juozapo Tiškevičiaus sarkofage

gulėjusių kardų, taip pat dingo
ir jo apdovanojimai, paradinės
uniformos detalės, kiti daiktai.
Kol kas neišsiaiškinta, ką vagys
nugvelbė iš grafienės Sofijos sarkofago.
Restauracijos laukiantys sarkofagai dabar saugomi Kretingos muziejuje. Grafų Tiškevičių
palaikai pernai liepą buvo pašventinti ir pagerbti giesmėmis.
Palaikams buvo pagaminti specialūs mediniai karstai, kurie
laikinai tapo amžino poilsio vieta, tol, kol laiko bei žmonių pažeisti sarkofagai bus restauruoti.
Restauratoriams teks gerokai
pasidarbuoti – nuvalyti sarkofagus, atkurti sunaikintas skirtingo metalo detales. Po restauracijos sarkofagai vėl sugrįš į savo
vietą – grafų koplyčią, kurią irgi
ruošiamasi restauruoti bei pritaikyti visuomenės poreikiams.
Lankytojai galės apžiūrėti sarkofagus koplyčios rūsyje, stiklinėje
kriptoje.
„Švyturio“ inf.

Grafų Tiškevičių palaikai pernai liepą buvo pašventinti ir pagerbti giesmėmis.
Gintauto Maciaus nuotr.

