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TARYBOS SPRENDIMAI

Prekybos vietos lengvins pinigines

Aistas MENDEIKA

Kretingos turguje savo užaugintą produkciją parduodantiems žemdirbiams, kitiems prekiautojams teks
labiau papurtyti pinigines, nes padidėjo prekybos vietų
kainos.
Kretingos rajono savivaldybės
tarybos nariai ilgai nesiginčijo
dėl prekybos vietų turguje kainų, nors priežasčių jas didinti lyg ir nebuvo. Pasak turgaus
direktoriaus Nerijaus Tertelio,
kainos ne didinamos, o tik suapvalinamos, kad būtų paprasčiau
skaičiuoti.
Tačiau bėda ta, kad... į didžiąją
pusę. Atrodo, jog kažkada buvęs
populiarus teiginys „Perskaičiuota sąžiningai“ galiojo tik
pereinant nuo lito prie euro. Pavyzdžiui, prekybos naujomis ne
maisto prekėmis nuo grindinio
vietos 1 kvadratinis metras iki
šiol kainavo 3,57 euro, o dabar
kainuoja 3,60 euro.
Kretingos miesto šventės metu
tautodailininkams, pateikus pažymėjimus, už 6 kvadratinių
metrų ploto prekybos vietą teks
pakloti 10 eurų. Tiek pat turės
sumokėti ir parduodantys žemės ūkio produkciją, daigus, sodinukus, gėles iš palapinių.
Norintys prekiauti šventės
metu ir turintys Tautinio paveldo produkto bei Kulinarijos
paveldo fondo sertifikatus prekiautojai už 6 kvadratinių metrų
prekybos vietą mokės 20 eurų.

Pramogas siūlantys mugės dalyviai už vietą turės pakloti 30
eurų.
Brangiausiai prekybos vieta
kainuos lauko kavinių šeimininkams – už 100 kvadratinių
metrų vietą teks mokėti 80 eurų.
Kai kurių kategorijų prekiautojams bus taikomos nuolaidos.
Didžiausia, 50 proc. nuolaida
galės pasinaudoti neįgalieji ir
per 70 metų amžiaus žmonės,
prekiaujantys žemės ūkio produkcija, išauginta savo sodybiniuose sklypuose, pienu ir pieno
produktais, turint Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
išduotą leidimą pieno produktų
gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, bei savo gamybos prekėmis, išsiperkant ne daugiau kaip
po 2 mokamas prekybos vietas
turgavietėje. Specialiai paskirtoje atskiroje prekybos zonoje lauko paviljone tokiems prekiautojams už prekybos vietą mokėti
nereikės.
Kai kurių kitų kategorijų prekiautojams bus taikomos 20 bei
10 eurų dydžio nuolaidos.
Tarybos nariai turgaus direktoriui išsakė ir keletą priekaištų.
Pasak Tarybos nario Vytauto

Už prekybos vietas nuo šiol mokėti reikės šiek tiek daugiau.

Ročio, yra spragų organizuojant
turgaus darbuotojų darbą.
N. Tertelis tikino, jog už prekybos vietas švenčių metų mokestis
didesnis turėtų būti todėl, kad
darbuotojams reikia sumokėti už
viršvalandžius. Anot jo, rengiant
muges tenka pasidarbuoti nuo

ankstaus ryto iki vėlaus vakaro.
V. Ročys turgaus direktoriui
priminė, jog pagal įstatymą galima dirbti ne daugiau kaip 12 valandų per parą. „Jei žmonės dirba
ilgiau, vadinasi, yra spragų organizuojant darbą“, – sakė V. Ročys.
Tarybos narį Antaną Kalnių

labai sudomino tai, kaip turgaus
direktorius ketina rinkti mokestį
už vietas, kuriose švenčių metu
pastatomos politinių partijų palapinės. Politikui irgi buvo priminta viena smulkmenėlė, jog
partijų palapinėse jokia prekyba
nevyksta.

Dvaro rūmus papuoš veranda
Aistas MENDEIKA

Kitąmet planuojama pradėti atkurti istorinį Kretingos
dvaro pagrindinio pastato vaizdą – atstatyti kadaise prie jo
buvusią verandą. Rugpjūčio 31-ąją Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai nusprendė nelikti nuošalyje
ir biudžeto lėšomis prisidėti prie projekto „Kretingos dvaro
sodybos rūmų verandos restauravimas“ įgyvendinimo.

Kretingos muziejaus darbuotojai
seniai puoselėja idėją atkurti Dvaro
rūmus bei parką tokį, koks jis buvo
senovėje. Ilgai kovota, kol atsirado
galimybė nugriauti sovietmečiu
statytą rūmų priestatą. Jo vietoje ir
turėtų vėl atgimti veranda, kurioje
planuojama rengti įvairius klasikinės
muzikos koncertus, kitokius kultūrinius renginius. Pasak Kretingos
muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės, atsirastų dar viena puiki koncertinė erdvė.
Kretingiškių savivaldybės Tarybos
narių pritarimas suteikė galimybę
muziejui teikti paraišką Kultūros
paveldo departamentui ir tikėtis iš
Paveldosaugos programos gauti finansavimą projektui įgyvendinti.
Bendra planuojama projekto vertė turėtų būti apie 200 tūkst. eurų.
Kretingos rajono savivaldybės 30-

40 proc. prisidėjimas sudarytų apie
60-80 tūkst. eurų. Tiksli projekto
vertė paaiškės tik parengus techninį
projektą bei atlikus viešųjų pirkimų
procedūras.
Prieš kelias dienas muziejus Kultūros paveldo departamentui pateikė paraišką. Gavus finansavimą,
kitais metais planuojama parengti
techninį projektą, o verandos atstatymo darbai turėtų prasidėti
2019-aisiais.
Idėja atkurti dvaro parką pagimdė dar vieną rūpestį – savivaldybės
Taryba skilo į dvi stovyklas. Vieni
tikina, jog reikia nušluoti nuo žemės paviršiaus daug metų niekam
nereikalingą, sovietmečiu įrengtą
sporto aikštelę ir, atlikus archeologinius tyrimus, pritarti muziejininkų
planams atstatyti čia buvusį trečiąjį
parko fontaną. Kitų nuomone, spor-

Ketinama atkurti anksčiau buvusią rūmų verandą. Jos atstatymo darbai turėtų prasidėti 2019-aisiais.

to aikštelė reikalinga, tik ją reikia renovuoti. Esą joje sportuotų ir Sporto
mokyklos auklėtiniai, ir šalia esančio
neseniai suremontuoto daugiabučio
namo gyventojai.
Tad viena stovykla stojo ginti idė-
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jos, jog Dvaro parkas turi atspindėti
tikrąjį savo vardą, o kitos kariauninkai mano, jog pilnai atkurti istorinio
parko nepavyks, nes namų niekas
negriaus, todėl sporto aikštelę reikia
renovuoti.

Į dviejų stovyklų mūšį teko įsivelti
ir Savivaldybės merui Juozui Mažeikai. Neseniai jo potvarkiu sudaryta
darbo grupė. Jai pavesta išsiaiškinti,
kuri stovykla turi svaresnių argumentų.
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