
ŠiANDieN – besikei-
čiantis debesuotumas, 
krituliai. Vėjas vakarų, 
pietvakarių, 4-11 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 5, naktį – iki 4 
laipsnių šilumos.

ryToJ – debesuota su 
pragiedruliais, krituliai. 
Vėjas pietvakarių, pietų, 
5-13 m/s. Oro temperatūra dieną 
iki 4, naktį – iki 2 laipsnių šilumos.

PoryT – debesuota 
su pragiedruliais, kritu-
liai. Vėjas šiaurės, šiau-
rės vakarų, 4-11 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 4, naktį – iki 3 
laipsnių šilumos.  
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Dienos sentencija

Kaina 0,35 €

ŠiANDieN
 SKAiTyKiTe:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

48 metų savaitė
Saulė teka 8.17 val.,
leidžiasi 15.58 val.
Dienos ilgumas 7.41 val.
Priešpilnis (pilnėja)
13 mėnulio diena   

Pasaulis yra apvalus, todėl 
vieta, kuri mums atrodo kaip 
pabaiga, gali būti pradžia.

I. B. PRIEST

ŠiANDieN – Liucijus, Svirgai-
las, Milmantė, Aurelija, Paulina

ryToJ – Pranciškus, Gailin-
tas, Audinga, Ksaveras

PoryT – Barbora, Osmun-
das, Vainotas, Liugailė

4 p.Vietinė rinkliava nuošaliai gyvenantiems: ar mokėti ? –

(Nukelta į 2 p.)

9 p.

Kokia tvorelė puošia 
Kretingos teismo balkoną?

Laima sTONkuvieNĖ

Į šį klausimą nė trupučio negalvojęs greičiausiai atsakytų tik vienas kitas kretingiškis, artimai susijęs su Kretin-
gos muziejaus Žiemos sodo atkūrimu.  Muziejininkai tarsi mozaiką vis dar dėlioja detales, atskleidžiančias, kur 
šiuo metu yra grafų Tiškevičių laikus menančios Žiemos sodo tvorelės, sodą puošę akmenys, kiti papuošimai. O jų, 
kaip sužinota, yra privačiose sodybose ar kituose muziejuose.

Grafų Tiškevičių Žiemos sodo tvorelė kažkuriuo metu papuošė pastato, kuriame dabar įsikūręs 
Kretingos apylinkės teismas, balkoną.

Kalėdinis stebuklas Vytauto gatvėje 
kęstutis GABšYs

Vytauto gatvės pėsčiųjų zonoje savaitgalį sužibo 
tūkstančiai kalėdinių dekoracijų ir girliandų žiburių. 
Tamsiais rudens vakarais apie artėjančias Kalėdas 
praeiviams primins kalėdinių eglučių alėja, kurioje 
papuošta apie 100 žaliaskarių. Trisdešimt iš jų pa-
puoš Vytauto gatvėje įsikūrę verslininkai, kitas – Kre-
tingos rajono moksleiviai. Kretingos miesto seniūnas 
Stanislovas Juknevičius džiaugiasi gražia verslininkų 
iniciatyva ir kviečia visas miesto įstaigas bei organi-
zacijas prie savo biurų pastatų irgi papuošti kalėdi-
nes eglutes.

Kretingos rajono savivaldy-
bės vyriausioji architektė Reda 
Kasnauskė „Švyturiui“ pasako-
jo, kad idėją papuošti Vytauto 
gatvės pėsčiųjų zoną pasiūlė 
čia prekybos objektus turintys 

verslininkai, o rajono savival-
dybė tam pritarė. „Nusprendė-
me, kad šiais metais pagrindinė 
Kalėdų eglučių alėjos tema – 
valstybės šimtmetis. Puošiant Vytauto gatvėje nušvito Kalėdų eglučių alėja.

Autoriaus nuotr.

3 p.
Sporto kompleksui skyrė 

papildomų lėšų
Užvakar įvykusiame Kretingos ra-

jono savivaldybės tarybos posėdyje 
pritarta beveik visiems pateiktiems 
sprendimų projektams. Tik vienam 
teks palaukti kito posėdžio. Tarybos 
nariams kilo abejonių dėl naujų Kre-
tingos rajono savivaldybės sanitari-
jos ir higienos taisyklių reikalavimų 
tikslingumo.

6 p.
Pažintis su 

augalais – moderniai

Žiemos sodo ekspoziciją papildė 
inovatyvios technologijos. Muzieji-
ninkai tikisi, kad interaktyvi  infor-
macinė-pažintinė priemonė leis su-
pažindinti lankytojus su įdomiausia 
informacija apie Žiemos sodo au-
gmeniją, padės patogiai ir informa-
tyviai perteikti reikšmingą buvusių 
Kretingos dvaro šeimininkų indėlį į 
mūsų krašto kultūrą.
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Rastos nuotraukos 
prilygsta lobiui

„Kai pradėjome ruoštis paminėti 
Žiemos sodo atkūrimo 30-metį, pir-
miausiai ieškojome jo įvairių metų 
nuotraukų, kreipėmės į gyventojus, 
– pasakojo muziejaus Architektūros 
ir istorijos skyriaus vedėja Jolanta 
Klietkutė. – Į mūsų prašymą atsilie-
pė 12 žmonių, viena moteris nuo-
traukų atsiuntė net iš Latvijos, ji mo-
kėsi viename iš pirmųjų Kretingos 
žemės ūkio technikumo kursų. Iš 
viso gavome 39 nuotraukas. Maloni 
staigmena laukė Vilniaus regioni-
niame archyve peržiūrint tuomečio 
Lietuvos paminklų konservavimo 
instituto bylas – vienoje jų užtikome 
buvusių Kretingos dvaro rūmų foto 
fiksaciją, pradėtą ir baigtą 1970 me-
tais. Šias nuotraukas darė architektas 
Jonas Zibolis ruošdamas Kretingos 
dvaro rūmų atkūrimo projektą“. 

Pasak J. Klietkutės, 64-ios 1970 
metais darytos nuotraukos – tikras 
lobis: dvaras ir rūmai nufotografuo-
ti iš visų pusių, yra nuotraukos, kaip 
tuo metu atrodė Baltoji salė, laiptai, 
krosnys. Rasta ir Žiemos sodo atkū-
rimo brėžinių. 

„Muziejuje iki šiol turėjome tik 
grafų Tiškevičių laikų, pirmojo pa-
saulinio karo metu ir tarpukariu 
darytas Žiemos sodo nuotraukas, 
1940–2000 metų laikotarpis iko-
nografijoje buvo lyg balta dėmė. 
Kauno technologijos universiteto 
Architektūros ir statybos instituto 
Architektūros istorijos ir paveldo 
tyrimų centro archyve radome fo-
tografo V. Zubovo 1959 metais da-
rytą Kretingos dvaro pastatų foto 
fiksaciją, tačiau šiose nuotraukose 
matoma tik pastatų išorė. 1959 m. 
byloje yra ir smulkūs brėžiniai su 
visais matmenimis, Žiemos sodo 
pjūvyje matosi ir langas, ir papuoši-
mai, tvorelių kolonos. Gali būti, jog 
juos darė praktiką atlikę universiteto 
studentai. Brėžinyje matosi ir vie-
ną sodo sieną puošęs jungtinis trijų 
giminių (Tiškevičių, Puslovskių, 
Horvatų) herbas, kurio dabar labai 
ieškome. O pirmoji atkurto Žiemos 
sodo nuotrauka pasirodė 1988 metų 
gegužės 1 dieną būtent „Švyturyje“, 
fotografavo Jonas Šimkus“, – pasa-
kojo J. Klietkutė.

Atkūrė interjerų žinovas
Kretingos dvaro žiemos sodą 1880 

metais suprojektavo vienas geriausių 
to meto Prūsijos parkų architektų Jo-
hanas Larassas. Pokario metais dva-
re įsikūrė Kretingos tarybinio ūkio 
administracinis ir ūkinis-gamybinis 
centras, kurio direktoriaus įsakymu 
1950 m. Žiemos sodas buvo pavers-
tas trąšų sandėliu, vėliau – mokyklos 
sporto sale ir galiausiai šiltnamiu.

Pirmieji žingsniai atkurti dvarą 
ir Žiemos sodą žengti 1970 me-
tais. Tuometė technikumo valdžia 
kreipėsi į Paminklų konservavimo 
institutą su prašymu parengti dvaro 
rūmų ir žiemos sodo atkūrimo pro-
jektą. Atvažiavo instituto vyriausiasis 
projektų architektas J. Zibolis, viską 
nufotografavo, surinko istorinę me-

Kokia tvorelė puošia Kretingos teismo balkoną?
(Atkelta iš 1 p.)

Žiemos sodo tvorelės.

Originali Tiškevičių Žiemos sodo tvorelė puošia vieną sodybą 
Kurmaičiuose.

Tokių dvarą puošusių kankorėžius primenančių akmenų yra privačioje 
sodyboje J. Pabrėžos gatvėje.

Išlikę ant Tiškevičių rūmų stogo buvę ventiliatoriai (nuotraukoje kairėje) dabar yra ant šv. Antano dienos centro stogo bei Klaipėdos kalvystės muziejuje. 

džiagą. Buvusio Kretingos dvaro at-
kūrimo eskizinis projektas buvo pa-
rengtas 1974 metais. Jį, be J. Zibolio, 
rengė instituto direktorius G. Gailiu-
šis, vyr. architektas V. Dvariškis, vyr. 
inžinierius S. Andrašiūnas, skyriaus 
viršininkė A. Švabauskienė, skyriaus 
vyr. inžinierius G. Mikšiūnas. 

Tais pačiais 1970 metais Pamin-
klų konservavimo institute pra-
dėjęs dirbti J. Zibolis (1929–2015) 
labiausiai domėjosi architektūros 
paminklų interjerais. 1973–1976 
m. jis buvo vienas iš reprezentaci-
nių rūmų Vilniuje, Daukanto aikš-
tėje, restauracinių darbų autorių, 
o prabėgus 20-čiai metų dirbo šio 
ansamblio restauravimo ir pritai-
kymo Prezidentūrai autoriniame 

kolektyve. Buvo interjerų projektų 
vadovas, Prezidento darbo kabineto, 
posėdžių salės, baldų, šviestuvų pro-
jektų autorius. Prezidento kabinete 
ir posėdžių salėse iki šiol kabo 16 J. 
Zibolio sukurtų žalvarinių sieninių 5 
šakų šviestuvų. Tarp žinomesnių jo 
interjerų atkūrimo projektų – ir Kre-
tingos dvaro rūmų interjeras, pagal 
jo projektus padaryti ir šviestuvai.  

Pradžią davė Vilnius
Atsakyti į klausimą, kas tarybiniais 

metais išdrįso sugalvoti ir imtis at-
naujinti ponų dvarą, kas tokį leidimą 
davė, „Švyturiui“ padėjo tuomet že-
mės ūkio technikumo direktoriumi 
dirbęs Vytautas Zabulionis. Su juo 
mus suvedė technikume tais metais 

dirbusi dėstytoja Irena Lapinskaitė, 
už tai esame jai labai dėkingi.

„Visos tokios kaip mūsų mokyklos 
tuo metu buvo įkurtos dvaruose. 
Pastatai buvo seni, juos reikėjo re-
montuoti. Įdomu tai, kad pradžią, 
jog tokie dvarai kaip Kretingos būtų 
prikelti naujam gyvenimui, davė 
tuometės Žemės ūkio ministerijos 
ir jos Kadrų rengimo valdybos va-
dovai. Taip išeitų, kad jau tada buvo 
žmonių, kuriems rūpėjo dvarų li-
kimas. Jie ne tik sutarė, kad reikia 
remontuoti Kretingos dvaro pasta-
tus, bet ir pagal nuotraukas atstatyti 
viską taip, kaip buvo Tiškevičių lai-
kais, – pasakojo V. Zabulionis. –  Per 
metus restauracijai buvo skiriama 
po 60 tūkstančių rublių, bet sunku 
buvo gauti reikalingų medžiagų. 
Vargta, kol gauta aliuminio Žiemos 

(Nukelta į 13 p.)Taip Žiemos sodas jį atkūrus atrodė 1988 metais.
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(Atkelta iš 3 p.)

Kretingos kultūros centras 
Gruodžio 1–31 d. Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos mokinių kūrybos darbų paroda Vitražo 
salėje.

1–31 d. Žemaitijos dailininkų sąjungos narių tapybos 
darbų paroda „Vasaros laiškai“ Parodų salėje. 

2 d. Kalėdų eglės įžiebimo šventė Rotušės aikštėje.   
3 d. 19 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.

Skyriai
1–31 d. Fotografijų paroda „Didžiuojuosi tautiniu 

kostiumu“ Vydmantų skyriuje.
2 d. 14 ir 16 val. Kaligrafijos kūrybinės dirb-

tuvės. Kalėdinių atvirukų gamyba Laukžemės 
skyriuje. 

1–17 d. 14 val. Edukaciniai kalėdinių dekoracijų ga-
minimo užsiėmimai „Švenčių spindesy“ Jokūbavo 
skyriuje.

4 ir 11 d. 18.30 val. Edukaciniai kalėdinių dekoracijų 
gaminimo užsiėmimai Vydmantų skyriuje.

6 d. 14 val. Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinės eglutės 
puošmenos“ Kūlupėnų skyriuje.

6 d. 14 val. Advento popietė „Ramybės apsupty“ Grū-
šlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre. 

7 d. 13 val. Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimas S. 
Įpilties skyriuje.

7 d. 16 val. Adventinė popietė „Gerumas beldžiasi į 
širdį“ ir Kalėdų eglės įžiebimo ceremonija Raguviškių 
skyriuje.

7 d. 18 val. Kalėdų eglės įžiebimo šventė Darbėnų centre.

Salantų kultūros centras
5 d. 14 val. Adventinė popietė „Šventų Kalėdų belau-

kiant“ Kultūros centre.
5 ir 11 d. 13 val. Edukacinis renginys „Saldainių ga-

myba“ Kultūros centre. 
8 d. 16 val. Salantų ir Imbarės seniūnijų bendruome-

nių tradicinis šaškių turnyras Kultūros centre.  

M. Valančiaus viešoji biblioteka
Gruodžio 1–30 d. Prancūzų menininko Jean 

Marc Godes fotografijų paroda „Knygų gyvenimas“ 
Abonemente.

4 d. 15–18 val. Edukacinių užsiėmimų ciklas jauni-
mui „Kalėdinė studija 2017“ Edukacijos centre: vainikų 
puošyba“.  

5 d. Vaikų knygų klubo „Pelėdžiukai“ užsiėmimas 
Vaikų literatūros centre.

5 d. 19 val. Finalinis 8-ojo sezono „Auksinio proto“ 
žaidimas sodyboje „Vienkiemis“.

7 d. 16–18 val. Edukacinių užsiėmimų ciklas jaunimui „Kalė-
dinė studija 2017“ Edukacijos centre. Šaukštelių gamyba.

8 d. 16–18 val. Diskusijų apie karjerą vakaras jaunimui 
„Tavo grįskelis: motyvacija ir kario kelias“ Edukacijos centre.   

Filialai
1–15 d. Fotografijų paroda „Klaipėdos krašto tauti-

niai rūbai“, skirta Tautinio kostiumo metams, Jokūbavo 
filiale. 

1–21 d. 14–17 val. Kalėdinės knygos kūrimas vaikams 
„Mano kalėdinė svajonė“ Juodupėnų filiale.

1– 22 d. Kūrybos darbų paroda „Aš papuošiu batukus 
tau...“ Jokūbavo filiale.

4 d. 11 val. Krašto paveldo gido pristatymas 8–10 kla-
sių moksleiviams „Keliauk ir pažink Kretingos krašto 
istoriją“ Baublių filiale. 

4 d. 14 val. Edukacinis užsiėmimas „Kai eglės sidabrą 
barsto...“ Salantų filiale.  

4 d. 15 val. Edukacinis užsiėmimas „Išpuošiu bibliote-
ką angelais“ Rūdaičių filiale.

5 d. 9 val. Krašto paveldo gido pristatymas „Keliauk ir 
pažink Kretingos krašto istoriją“ Jokūbavo filiale.   

5 d. 15 val. Vokiečių rašytojo Vilhelmo Haufo pasakų 
garsinis skaitymas vaikams Kurmaičių filiale.

5 d. 15 val. Edukacinis užsiėmimas „Snaigių dirbtu-
vės“ Rūdaičių filiale.

6 d. 16 val. Edukaciniai užsiėmimai „Kalėdi-
nių papuošimų gamyba iš laikraščių“ Raguviškių 
filiale.

6 d. 17.30 val. Šventinis renginys „Jau kvepia Kalėdo-
mis...“, skirtas akcijai „Knygų Kalėdos“, Rūdaičių filiale.

Kretingos muziejus
2 d. 18.30 val. Koncertas „Improvizacija trims“. Daly-

vauja Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai 
Čiurlionio kvartetas, Veronika Pavilionienė, Petras Vyš-
niauskas (saksofonas).              

4 d. 18 val. Advento ir kalėdinių dainų vakaras Amatų centre.
8 d. 13 val. Muziejaus kultūrinio svetingumo progra-

mos „Lietuva, Tėvyne mūsų“ baigiamasis renginys „Pa-
žinkime rajono Garbės piliečius“ Baltojoje salėje. 

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK

sodo konstrukcijoms, o jas padaryti 
padėjo Kauno metalo konstrukci-
jų gamyklos direktorius – aliuminį 
vežėme į Kauną, ten konstrukcijas 
suvirino, dalimis parvežę montavo 
Žiemos sode. Sunku buvo gauti ir 
tinkamų dažų rūmų išorei  nudažyti, 
reikėjo juos parinkti tokius, kokiais 
pastatas buvo nudažytas Tiškevičių 
laikais. Trūko ir stiklo, čia pagelbėjo 
Panevėžio stiklo fabriko direktorius 
– Panevėžyje buvo pagaminti spe-
cialiai Kretingos žiemos sodui skirti 
stiklai. Statybų ratas buvo užsuktas 
kaip reikiant, sąžiningai ir kruopš-
čiai dirbo Klaipėdos  restauratoriai. 
Darbo atkuriant rūmus buvo ir mo-
kyklos bendruomenei, bet jis buvo 
ir savaip įdomus, juk viską matėme 
savo akimis“. 

Prasidėjus restauravimo dar-
bams, kaip muziejininkams pasa-
kojo buvusi technikumo dėstytoja 
Vida Mockevičienė, stiklinė seno-
sios oranžerijos dalis buvo nuversta 
traktoriais ir statyta iš naujo. Labiau-
siai buvo nukentėjusios Tiškevičių 
laikų natūralių koralų sienos – jos 
buvo daugybę kartų nubaltintos 
kalkėmis. Koralus buvo bandoma 
nuplauti ir vandens srove, ir nušveis-
ti šepečiais, net pakviesta brigada, 
šveičianti smėliu. Po restauravimo 
technikumo dėstytojai su mokiniais 
Žiemos sodo patalpas valė ir šveitė 
net tris mėnesius. Atkūrus sodą, į jį 
atvykdavo ekskursijos iš visos respu-
blikos, įėjimas kainavo 20 kapeikų, o 
norinčių jame apsilankyti eilė nusi-
tęsdavo net iki vartų. Bilietų kasa 
buvo Žiemos sode, bilietus pardavi-
nėjo patys studentai.             

Teko likviduoti 
avarinę būklę

1991 m. grafų Tiškevičių rū-
mai buvo perduoti Kretingos 

muziejui. Žiemos sodą reikėjo 
remontuoti, nes jis buvo avarinės 
būklės: stiklo lakštai prie aliumi-
nio konstrukcijų buvo prikalti 
medinėmis detalėmis, kurios 
supuvo; per tarpus į vidų lijo lie-
tus, košė vėjai, žiemą nukarda-
vo ilgiausi varvekliai. Gelbėjant 
situaciją statinys iš išorės buvo 
aptrauktas polietileno plėvele, 
o iškritusių stiklų vieta užkalta 
faneros gabalais. 1995–2001 m. 
avarinė oranžerijos būklė buvo 
likviduota – rekonstruotas vir-
šutinis kupolas, senieji stiklai ir 
pertvaros pakeisti stiklo paketais 
ir naujomis konstrukcijomis, 
apšiltintas stogas, įrengta vidaus 
ventiliacijos sistema, sutvarkyta 
lietaus vandens nutekėjimo sis-
tema, perdažytos sienos ir lubos, 
įrengtas lietlovių apšildymas. 
2007–2013 m. įgyvendinant 
ES struktūrinių fondų projektą 
„Kretingos dvaro sodybos pa-
minklinių pastatų renovacija 
ir pritaikymas turizmui“ sode 
sumontuota nauja šildymo sis-
tema, papildomi šildytuvai, 
pakeista elektros instaliacija, 
šiaurinėje pusėje stiklai pakeisti 
stiklo paketais. 2011 m. atideng-
tas fontanas „Karališkoji mels-
vė“, kurio autorius – klaipėdietis 
skulptorius Vytautas Baranskas. 
Kretingiškė tautodailininkė Bi-
rutė Puškorienė augino daug 
įvairių melsvės lapų ir nemažai 
jų padovanojo dvaro parko gė-
lynams apsodinti. Melsvės lapai 
tapo ryškiu parko akcentu, dėl to 
augalus padovanojusios B. Puš-
korienės garbei fontanas įgavo 
melsvės formą ir buvo pavadin-
tas „Karališkoji melsvė“. Fon-
tanas yra autentiškoje vietoje, 
kurioje jis buvo rūmus valdant 

Tiškevičių šeimai.      

Iš sąvartyno – į sodybas
Pasak J. Klietkutės, originalios 

Tiškevičių laikų Žiemos sodo tvore-
lės, papuošimai kažkuriuo laiku at-
sidūrė sąvartynuose ir kituose mu-
ziejuose. „Nustatyti faktai patvirtina, 
kad žemaičiai tikrai yra labai ūkiški 
žmonės, geram daiktui prapulti ne-
duoda, – šmaikštavo pašnekovė. – Į 
sąvartyną išmestos originalios Tiš-
kevičių Žiemos sodo ir rūmų sto-
go tvorelės, papuošimai nepražuvo 
– tokia tvorelė šiandien puošia vie-
ną sodybą Kurmaičiuose, pastato, 
kuriame dabar įsikūręs Kretingos 
apylinkės teismas, balkoną, du sto-
gą puošę kankorėžius primenantys 
akmenys yra sodyboje J. Pabrėžos 
gatvėje. Iš viso tokių akmenų buvo 
šeši, du iš jų rasti atkuriant fontaną, 
į kurį buvo sumesti. Jie šiuo metu 
stovi šalia dvaro fontano su mergai-
tės skulptūra. Išliko ir rūmų stogo 
ventiliatoriai – vienas dabar yra ant 
Kretingos šv. Antano dienos centro 
pastato stogo, kitas – Klaipėdos kal-
vystės muziejaus kiemelyje. Šį ven-
tiliatorių sąvartyne rado Kalvystės 
muziejaus įkūrėjas ir vadovas Dio-
nyzas Varkalis. Jis papasakojo sąvar-
tyne matęs ir mūsų dabar ieškomą 
herbą, bet šis netilpo į automobilį. 
Kitą dieną nuvažiavęs jo pasiimti jau 
neberado. Ventiliatorių D. Varkalis 
ketina dovanoti muziejui, ant stogo 
jo nebedėsime, planuojame pastaty-
ti kur nors lauke, kad gaudytų vėją, 
suktųsi ir džiugintų lankytojus“. 

J. Klietkutės teigimu, Žiemos 
sodo atkūrimo istorija vis dar 
teberašoma. Planuose – susi-
tikti su tuometiniais Kretingos 
žemės ūkio technikumo va-
dovais, pedagogais, užrašyti jų 
prisiminimus.

Kokia tvorelė puošia Kretingos teismo balkoną?
(Atkelta iš 9 p.)

pridurdamas, jog norint vadovauti komisijai, reikia turėti daug laiko, nes yra 
labai daug darbo.

Tarybos narys A. Skruibys taip pat pasidomėjo, kaip bus su neužbaigtais 
darbais. Mat Antikorupcijos komisija vis dar nepaskelbė jokių išvadų dėl jos 
atliekamo tyrimo dėl buvusio bendrabučio Kretingos muziejaus teritorijoje 
privatizavimo bei žemės sklypo priskyrimo, o pastatą įsigijo A. Skruibio va-
dovaujama UAB „Ringesta“.

E. Valantiejaus nuomone, pradėtus darbus turės užbaigti irgi protingi ko-
misijos nariai bei būsimas jos pirmininkas. 

Kas atsisės į kol kas tuščią Antikorupcijos komisijos pirmininko kėdę, tu-
rėtų paaiškėti kitame Tarybos posėdyje. Šis postas pagal teisės aktus priklau-
so opozicijai.

Kol Antikorupcijos komisijos nariai spėlioja, kas galėtų tapti jos pirminin-
ku, savivaldybės pastate apsilankę kretingiškiai bei svečiai gali pasigrožėti 
vaikų piešiniais antikorupcine tema.

Beje, kasmet tokie konkursai ir parodos visada būdavo įrašomos į Antiko-
rupcijos komisijos metines ataskaitas kaip vieni iš nuveiktų svarbių komisijos 
darbų...

Sporto kompleksui skyrė 
papildomų lėšų


