Šiandien
skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
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„Pavasario mugėje“ –
šv. Velykų ženklai
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Asmeninį „Darom“ kviečia rengti kiekvieną dieną –

4 p.

Kas pažabos šiukšlintojus?

Prieš Verbų sekmadienį Rotušės
aikštę apsupusioje „Pavasario mugėje“ netrūko nei saulės, nei artėjančių
šv. Velykų ženklų, nei malonių pašnekesių. Mugėje dalyvavo daugiau kaip
100 amatininkų, tautodailininkų, sertifikuotų gamintojų ir prekiautojų.

7 p.
Apie medžių genėjimą –
iš profesionalų lūpų

Irma ANTANAITYTĖ

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos aštuntokai ir jaunieji šauliai dvi valandas kuopė už kapinių tvoros
Kretingos muziejaus Baltojoje salėje
bei muziejaus dvaro parke dvi
atsidūrusias šiukšles. Nuolat plastikinius krepšelius, išdegusias žvakes, net laikinus medinius kryžius čia meta arpraėjusios
savaitės dienas vyko mokstimųjų kapavietes tvarkantys gyventojai. O šiukšlintoją nubausti, pasirodo, nėra taip paprasta.
linė-praktinė konferencija „Istorinių
parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“,
skirta Lietuvos istorinius parkus ir
miestų medžius prižiūrinčių institucijų ir botanikos parkų specialistams,
muziejininkams bei visuomenei.
Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Dominykas Nesterenko
Arnas Šlakaitis
Antanas Ivanauskas
Elana Pipiraitė
Sveikiname mažylių šeimas!

Orai

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos moksleiviai ir šią ugdymo įstaigą lankantys jaunieji
šauliai tvarkė šiukšlynu paverstą kapinių patvorį.
Aisto Mendeikos nuotr.
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Šiandien – giedra,
kritulių nenumatoma. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 4–9
m/s. Oro temperatūra dieną iki 15,
naktį – iki 4 laipsnių šilumos.
Rytoj – besikeičiantis
debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 2–8 m/s. Oro temperatūra dieną iki 15, naktį – iki 4 laipsnių šilumos.
Poryt – besikeičiantis
debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas šiaurės, šiaurės
vakarų, 5–7 m/s. Oro temperatūra dieną
iki 14, naktį – iki 4 laipsnių šilumos.

p.

Parke griuvo dar vienas sovietinis statinys

kalendorius

16 metų savaitė
Saulė teka 6.15 val.,
leidžiasi 20.23 val.
Dienos ilgumas 14.08 val.
Priešpilnis (pilnėja)
12 mėnulio diena

vardadieniai

Aistas MENDEIKA

Šiandien – Anicetas, Skaidra,
Robertas
Rytoj – Apolonijus, Eitvilas, Girmantė
Poryt – Leonas, Leontina, Aistė,
Simonas

Užvakar Kretingos muziejaus parko teritorijoje
pradėtas griauti sovietinis elektros skydinės pastatas,
kuriam išnykus atsivers vaizdas į numatomą atkurti
fontaną su kažkada čia buvusio nykštuko arba gnomo
kopija.
Nugriauti ESO priklausantį pastatą Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė prašė jau prieš trejus metus. Šiemet ESO
nusprendė prašymą patenkinti ir savo lėšomis nugriauti transformatorinę.
Ketinimai atkurti grafų Tiškevičių dvaro parko buvusį vaizdą
po truputį įgyvendinami. Jau nebėra sovietinio prielipos – buvusio technikumo pastato, taip pat nugriauta katilinė, keletas garažų.
Kretingos muziejaus direktorė viliasi, jog likę sovietiniai statiniai
irgi bus nugriauti.
Didesnės problemos laukia norint nugriauti ir vieną buvusį bendrabutį, nes jame įsikūrusios ne tik kai kurios įstaigos, bet ir įrengti
(Nukelta į 2 p.)

Dienos sentencija

Panieka žeidžia ir slegia labiau už neapykantą.
DŽ. LEOPARDIS

Nenaudojamą elektros transformatorinės pastatą muziejaus parko teritorijoje ESO griauna savo lėšomis.
Autoriaus nuotr.

Kaina 0,45 €
3
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Kas pažabos šiukšlintojus?

(Atkelta iš 1 p.)

Padarė šiukšlyną
Jau ne pirmus metus S. Daukanto progimnazija bendradarbiauja su Kretingos šauliais:
šią ugdymo įstaigą lankantys
jaunieji šauliai ir kiti joje besimokantys jaunuoliai rinkosi tvarkyti Darbėnų plente
esančių kapinių. Net 16-likos
moksleivių būrys čia išties turėjo ką veikti: „Tvarkėme erdvę
už kapinių tvoros: rinkome
vainikus, krepšelius, žvakes ir
panašiai, nešėme juos į konteinerius. Nors kapinių viduryje,
taip pat abiejose teritorijos pusėse yra konteineriai, žmonės
už tvoros padarė šiukšlyną“,
– sakė Kretingos šaulių 305
kuopos vadas Gintautas Pogoželskas.
Jo žodžius patvirtino ir drauge su moksleiviais socialinių
įgūdžių dienoje „Jaučiu, suprantu, padedu“ dalyvavusi S.
Daukanto progimnazijos socialinė pedagogė Silvija Geležinienė – už tvoros gulėjo ir laikini kryžiai, ir nebereikalingos
žvakės, ir kitos atitarnavusios
kapų puošmenos. Anot minėtos progimnazijos direktorės
Sigitos Jonaitienės, moksleiviai
į talką būtent šiose kapinėse rinkosi pirmą kartą, tačiau
apskritai aplinkos tvarkymas
jiems ne naujiena. „Kas puoš
miestą, jei mes nepadėsim? Jei
išmokstam tvarkyti, išmokstam ir nešiukšlinti“, – kalbėjo
S. Jonaitienė.
Vis tik artimųjų kapais besirūpinantys žmonės dažnai nelengvai randa kelią iki konteinerio.
Šių kapinių prižiūrėtoja Roma
Gedminienė pasakojo ne vieną
šiukšlintoją sudrausminusi, esą
jų nesustabdo ir iškabinti užrašai. Negana to, žmonės skundžiasi netvarka už tvoros, tačiau
šiukšlės ten savaime neatsiranda. „Šiukšlina metų metais, nesilaiko taisyklių, meta už tvoros
po žiemos užsilikusius plastikinius krepšelius, žvakes... Žiemą
gėlės nežydi – kam tas plastikines dėti? Kapavietė užima 7 kvadratinius metrus, juk iš jos nėra
tiek šiukšlių, kad nenuneštum į
konteinerį“, – svarstė R. Gedminienė.

Jaunuoliai rinko išdegusias žvakes, plastikinius krepšelius ir kitas konteinerio taip ir nepasiekusias kapinių atliekas.

Atsitvers nauja tvora

Nubausti sudėtinga

Šiuo metu kapinių teritorijoje
yra 7 konteineriai, o 4 vietose –
aikštelės žalioms atliekoms. Jau
šį pavasarį planuojama pakeisti
likusią tvoros dalį (vienoje pusėje tai jau padaryta): naujoji bus
aukštesnė, tad gyventojams per
ją mesti šiukšles bus sunkiau.
„Galvojome, ar išasfaltuoti takelius, ar keisti tvorą. Nutarėm,
kad nuo žmonių reikia atsitverti“, – ironizavo R. Gedminienė.
Šiemet ketinama iš kapinių vidaus iškeldinti ir pačius konteinerius. Kaip sakė jų prižiūrėtoja,
didelėse šalies kapinėse, pavyzdžiui, Panevėžyje, konteinerių
kapinių vidaus teritorijoje nebėra.
Be to, R. Gedminienės teigimu, žmonės skundžiasi ne tik
dėl šiukšlių, bet ir dėl gretimoje kapavietėje augančių tujų ar
kapines dergiančių šunų: „Tujų
ir jokių medžių kapinėse sodinti negalima. Krūmai gali būti
tik iki 1,5 m aukščio. Žmogus
kapavietę padengia skalda, nes
neturi jėgų ar galimybių dažnai
ravėti, o šalia augančios kitos
kapavietės tujos šaknys viską
ardo. Šunį į kapines vestis griežtai draudžiama. Būna, laksto šuo
ir neaišku, kieno. O ir vedamas
šeimininko jis pakelia koją...“, –
kalbėjo R. Gedminienė.

Pagal Kretingos rajono savivaldybės „Leidimų laidoti išdavimo,
laidojimo, kapinių tvarkymo ir
lankymo tvarkos aprašą“ kapinių
teritorijoje draudžiama pilti žemes, kapaviečių įrengimo atliekas
ir šiukšles. Kaip teigė Savivaldybės Civilinės saugos ir viešosios
tvarkos skyriaus vedėja Rasmina
Beniušienė, jeigu yra pastatyti
konteineriai, tai savavališkai už
kapinių tvoros mesti šiukšles jau
yra pažeidimas, galintis užtraukti
įspėjimą arba baudą nuo 20 iki
140 eurų, o nusižengiant pakartotinai – nuo 140 iki 600 eurų.
Tačiau reali situacija nuo
administracinės baudos „popieriuje“ skiriasi, mat norint
nubausti šiukšlintoją jį reikia
nutverti įvykio vietoje. „Dabar, pavasarinio tvarkymosi
metu, reikėtų dažniau važiuoti
ir žiūrėti, kur, kaip ir kas meta
šiukšles, reidus organizuoti.
Yra sudėtinga: tam mes neturime žmonių, nesame reagavimo
būrys. O vienas žmogus to padaryti negali“, – sakė R. Beniušienė. Anot jos, minėtame Civilinės saugos ir viešosios tvarkos
skyriuje būtent už viešąją tvarką
atsakingas yra vienas darbuotojas, tačiau įspėti šiukšlinančius
gyventojus gali ir kiti skyriai ar
seniūnijos.

Nusikaltimai, nelaimės, netektys
Susidūrė
Balandžio 12 d. Kretingoje,
Tiekėjų g. ir Šiaulių pl. sankryžoje, susidūrė automobiliai „Volvo“ ir „Ford“. Eismo
įvykio metu nukentėjo 2018
m. gimusi keleivė, kuriai
diagnozuotas
sumušimas.
Mergaitė gydoma ambulatoriškai.
Balandžio 13 d., apie 17.20
val., Palangoje, Liepojos pl.,
ties posūkiu į Šventąją, susi-

dūrė 1986 m. gimusios moters
vairuotas automobilis „BMW“
ir 1974 m. gimusio vyro vairuotas motociklas „Harley
Davidson“. Nukentėjo abu
vairuotojai ir 2003 m. gimęs
motociklo keleivis. Transporto priemonių vairuotojai buvo
blaivūs.

Vairavo neblaivus
Balandžio 13 d., 20.05 val.,
Kretingoje, Tiekėjų g., sustabdytas įtartinai manevravęs au-

tomobilis „Opel Vectra“. Jo 1977
m. gimęs vairuotojas buvo neblaivus, nustatytas 1,55 prom.
girtumas.

Rado ginklą
Balandžio 14 d., apie 14 val.,
Palangoje, Žuvėdrų g., moteris
(g. 1981 m.), tvarkydama naujai
įsigytą butą, krosnyje rado į audeklą suvyniotą revolverį „Alfa
640“, kurio dėtuvėje buvo devyni mažo kalibro šoviniai.
Iš policijos suvestinių

www.svyturiolaikrastis.lt

Kretingos rajono savivaldybės
tarybos 2019 m. balandžio 11 d.
posėdyje priimti sprendimai

1. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas (spr. Nr. T2-101).
Esmė. Atleistas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius iš pareigų pasibaigus Tarybos įgaliojimų laikui.
2. Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų, nes baigėsi jo įgaliojimų laikas, ir pavedimo eiti
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai (spr. Nr. T2-102).
Esmė. Atleistas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas iš pareigų pasibaigus įgaliojimo laikui ir pavesta
eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.
3. Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo (spr. Nr. T2-103).
Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės mero darbo užmokestis pagal pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) - 18
ir priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamus
Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.
4. Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
ir darbo užmokesčio jam nustatymo (spr, Nr. T2-104).
Esmė. Paskirtas Dangiras Samalius Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotoju ir nustatytas darbo užmokestis pagal
pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) - 15 ir priedas
už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamus Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo
apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.
5. Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio)
pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo
(spr. Nr. T2-105).
Esmė. Nustatytas Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius - 3.
Kretingos rajono savivaldybės tarybos balandžio 11 d. posėdyje
priimti sprendimai paskelbti Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt.
Antanas KALNIUS
Savivaldybės meras
Užs. Nr. 075.

Savivaldybės administracija perka butus
Kretingos rajono savivaldybės administracija perka 1-o ir 2-jų
kambarių butus Kretingos mieste (bet kurioje vietoje), Salantų
mieste, Darbėnų ir Kartenos mstl., Vydmantų k.
1-o kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m, 2-jų kambarių
buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip 40 kv. m
ir ne didesnis kaip 60 kv. m.
Siūlomi parduoti butai turi būti geros techninės būklės,
tvarkingi, atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos,
priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus, be išorinių matomų
defektų, nereikalaujantys remonto. Santechnikos įranga (vamzdynas, vonia arba dušas, klozetas, plautuvė, praustuvas, vandens
maišytuvai) turi būti be defektų, nesusidėvėję. Viryklė, patalpų
šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkinga,
veikianti, kokybiška.
Pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su butų pirkimu, galima gauti Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir
turto valdymo skyriuje (310 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga, tel.
(8 445) 51 390). Taip pat pirkimo sąlygos ir vertinimo kriterijai
skelbiami interneto puslapyje www.kretinga.lt.
Pasiūlymai priimami iki vokų atplėšimo procedūros, t. y. 2019
m. balandžio 25 d. 9 val. - 9.20 val.
Savivaldybės inf.
Užs. Nr. 076.

Parke griuvo dar vienas sovietinis statinys
(Atkelta iš 1 p.)

socialiniai būstai. Žmones reikėtų kur nors iškeldinti, suteikti jiems
kitas pastoges.
Parko teritorijoje likę garažai taip pat yra privatizuoti, todėl norint
juos nugriauti savininkams irgi teks vienaip ar kitaip kompensuoti
nuostolius.
Išvalius parko teritoriją nuo sovietinių statinių ketinama įrengti
apšvietimą, pastatyti suoliukus, pavėsines, atstatyti grafų laikais buvusius statinius. Šiems planams įgyvendinti planuojama pasinaudoti ir Europos Sąjungos paramos lėšomis.

Švyturio laikraštis

