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 ATKURTAI LIETUVAI – 100 METŲ

akcentavo, jog ir 2018 m. bus sie-
kiama kuo daugiau policijos parei-
gūnų darbo organizuoti teritorijose, 
stiprinti bendradarbiavimą su se-
niūnais, vykdyti prevencinę veiklą 
sudarant nusikalsti linkusių asmenų 
sąrašą bei identifikuoti „karštus“ taš-
kus, iš kur sulaukiama daugiausiai 
pranešimų ir daroma daugiausiai 
teisės pažeidimų.

Apskrities viršininko A. Motuzo 
teigimu, policijos darbo reforma 
buvo būtina norint pareigūnams 
pakelti atlyginimus, juos aprūpin-
ti šiuolaikiškomis darbo priemo-
nėmis, uniformomis, transportu. 
To reikėjo norint prisikviesti dirbti 
motyvuotus bei teisinį išsilavinimą 
įgijusius jaunus žmones, nes iki tol 
dirbti į policiją ateidavo asmenys vos 
ne iš gatvės. 

Kretingos savivaldybės meras J. 
Mažeika, priminęs, kad policijos 
darbo rezultatų pristatyme daly-
vauja nuo 2005 metų, akcentavo, 

Policijos veiklos ataskaitos klausėsi ne tik Savivaldybės vadovai, bet ir 
seniūnai, visuomeninių organizacijų atstovai, paprasti gyventojai.      

jog pokyčiai – akivaizdūs. „Visuo-
menės pasitikėjimas policija auga, 
o juk vertinama ne „iš lubų“, bet 
pagal rezultatus ir atliktus darbus. 
Reikia labai padėkoti ir jaunie-

siems šauliams, kurie užtikrinti 
viešąją tvarką renginių metu pa-
deda ne tik policijos pareigūnams, 
bet ir Savivaldybės specialistams. 
Savivaldybės bendrystė su polici-

ja labai artima, o investicija į sau-
gumą visada atsiperka“, – kalbėjo 
meras. Tiesa, jis atkreipė dėmesį, 
kad prie vaizdo kamerų budint ne 
policijos budėtojams, kaip buvo iki 
reformos, o samdomiems darbuo-
tojams, reakcija į daromus pažeidi-
mus dažnai būna pavėluota. „Taip, 
matyt, yra todėl, kad šie žmonės 
neturi tokių profesinių įgūdžių 
kaip policijos pareigūnai. Bet gal 
čia tik laiko klausimas, ir jie išmoks 
atskirti grūdus nuo pelų“, – sakė J. 
Mažeika.

Vasario 16-osios išvakarėse Klai-
pėdoje vykusiame šventiniame ren-
ginyje buvo apdovanoti tarnyboje 
pasižymėję  apskrities policijos pa-
reigūnai, tarp kurių – ir keturi Kre-
tingos policijos komisariato atsto-
vai. Veiklos skyriaus tyrėjai Renatai 
Dervinienei įteiktas trečiojo laipsnio 
policijos pasižymėjimo ženklas „Už 
nepriekaištingą tarnybą“, Reagavi-
mo skyriaus vyriausiajam patruliui 

Edmundui Lukauskui – vardinė do-
vana. Reagavimo skyriaus vyriausia-
sis patrulis Martynas Meiliulis gavo 
papildomų atostogų, o to paties sky-
riaus vyriausiasis patrulis Irmantas 
Kripas – padėką.     

2017 m. Klaipėdos apskrityje 
įvyko daugiau nei 700 renginių, 
juose viešąją tvarką užtikrino be-
veik 2800 pareigūnų. Apskrityje 
dirba 15 bendruomenės pareigū-
nų, kurie surengė per 500 susitiki-
mų su bendruomenėmis, įstaigų, 
organizacijų atstovais. Apskrityje 
veikia 257 saugios kaimynystės 
grupės. 

Klaipėdos apskrities komisa-
riatai gavo 75 tūkst. informacinių 
pranešimų, surengė 656 policijos 
priemones, iš kurių 190 – Kelių po-
licija. Užfiksuoti 5136 Kelių eismo 
taisyklių pažeidimai, 864 vairuotojai 
transporto priemones vairavo būda-
mi neblaivūs, pusei jų pradėti ikiteis-
miniai tyrimai.   

Kretingos rajonas pernai buvo saugiausias šalyje
(Atkelta iš 2 p.)

Švenčiančiai valstybei skyrė dainas ir piešinius

Renginį vedė tautiniais drabužiais pasipuošusi jo organizatorė vyr. muzieji-
ninkė-istorikė Danguolė Gedgaudienė, Lietuvos šimtmečio istoriją trumpai 
priminė muziejaus direktoriaus pavaduotojas, istorikas Julius Kanarskas.

Vasario 16-osios išvakarėse Kretingos muziejaus Baltojoje salėje vyko Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui skirta popietė „Lietuva, šalis mana“ ir atidaryta rajo-
no moksleivių piešinių paroda „Mano dovana Lietuvai“.

Tautiniais drabužiais pasipuošusi 
šių renginių sumanytoja muziejaus 
Archeologijos ir istorijos skyriaus vyr. 
muziejininkė-istorikė Danguolė Ged-
gaudienė popietės dalyvius pirmiausia 
pakvietė sugiedoti Tautišką giesmę, 
vėliau Lietuvos šimtmečio istoriją, 
svarbiausius įvykius trumpai priminė 
muziejaus direktorės pavaduotojas 
muziejininkystei Julius Kanarskas. 
„100 metų – tai tik trumpa Lietuvos is-
torijos detalė. Valstybingumą buvome 
praradę 500 metų, tauta ne kartą siekė 
jį atkurti. Tai rodo 1831 ir 1863 metų 
sukilimai, kuriuos valdžia žiauriai nu-
slopino. Tačiau 1918-aisiais Lietuvos 
Tarybai tai pavyko padaryti“, – kalbė-
jo J. Kanarskas. Jis papasakojo ir apie 
keturis kretingiškius, prisidėjusius prie 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo. 

Popietės metu dainas apie Lietu-
vą dainavo M. Daujoto pagrindi-
nės mokyklos II–IV ir I–IV klasių 

mergaičių ansambliai, vadovaujami 
muzikos mokytojos  Mildos Tru-
šauskaitės, grojo Kretingos meno 
mokyklos tautinių instrumentų 
birbynių ansamblis, vadovaujamas 
birbynių mokytojo, tautinių ins-
trumentų orkestro vadovo Donato 
Merkelio. Literatūrinę kompoziciją 
„Lietuva, šalis mana“ parodė Pran-
ciškonų gimnazijos moksleiviai Sigi-
ta Razmutė, Renatas Rimkus, Smiltė 
Garkauskaitė ir Miglė Melnikova, 
kuriuos paruošė lietuvių kalbos bei 
etnokultūros  mokytoja Virginija 
Rudavičienė ir lietuvių kalbos mo-
kytoja Virgilija Kavoliūnienė.   

Pristatydama parodą „Mano do-
vana Lietuvai“, vyr. muziejininkė-is-
torikė D. Gedgaudienė negailėjo 
pagyrų jauniesiems dailininkams, 
o savo darbus iš viso pristatė dau-
giau negu keturios dešimtys vaikų ir 
moksleivių nuo ketvirtos iki dvylik-

tos klasės iš Pranciškonų gimnazijos 
(dailės mokyt. Liudmila Liaudans-
kaitė), J. Pabrėžos universitetinės 
gimnazijos (dailės mokyt. Renata 
Rusteikienė ir Valdonija Karaliūnie-
nė), M. Daujoto pagrindinės moky-
klos (dailės mokyt. Ada Bastienė), 
S. Daukanto progimnazijos (dailės 
mokyt. Živilė Sabaliauskaitė), Kre-
tingos meno mokyklos (dailės mo-
kyt. Daiva Galdikaitė ir Asta Abra-
mauskaitė-Gatelienė), Salantų meno 
mokyklos (dailės mokyt. Ingrida 
Taujanskienė), Salantų gimnazijos 
(dailės mokyt. Rimantas Jonušas), 
Jokūbavo A. Stulginskio moky-
klos-daugiafunkcio centro (dailės 
mokyt. Rasa Jurgaitienė, Alvadorija 
Kėblytė, ikimokyklinės grupės vyr. 
auklėtoja Alma Aleksandravičienė), 
Vydmantų gimnazijos (dailės mo-
kyt. Ramunė Grikštaitė), Palangos 
V. Jurgučio pagrindinės mokyklos 

Dainas apie Lietuvą dainavo M. Daujoto pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokyto-
jos Mildos Trušauskaitės.

Popietės dalyviai įsiamžino prie šio trispalve apjuosto senojo ąžuolo 
Dvaro parke.    Aisto Mendeikos nuotr. 

(dailės mokyt. Ramunė Grikštaitė, 
istorijos mokyt. Loreta Stonienė).

Visiems darbų autoriams, Lietuvą 
piešusiems guašu, pastele, pieštuku, bei 
jų mokytojams įteikti padėkos raštai, 
popietės dalyviai pavaišinti saldainiais.

Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui skirtą popietę mokslei-
viams primins bendra nuotrauka 
prie vėliavos ir parodos bei prie tris-
palve apjuosto senojo ąžuolo Dvaro 
parke. 
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