ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
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M. Valančiaus muziejus mini auksinį veiklos jubiliejų –

Į direktorės kėdę – per kliūčių ruožą
Aistas MENDEIKA

(Nukelta į 3 p.)

Tarp Kurmaičių, Klibių ir Voveraičių
kaimų, abipus Pilsupio upelio, plyti Traidžiai. XX a. pabaigoje kaimas buvo priskiriamas prie išnykstančių rajono gyvenviečių, tačiau atkūrus Nepriklausomybę ir
panaikinus kolūkius, ramioje vietoje netoli
Kretingosesantiskaimasbuvoišsaugotas.

AUTO
KALEIDOSKOPAS

ORAI

Nors ir sulaukusią griežtų opozicijos priekaištų, bet Administracijos direktoriaus kėdę vis dėlto iškovojusią
Jolantą Girdvainę pirmasis pasveikino meras Antanas Kalnius.
Autoriaus nuotr.

Dvaro parke pasodino Gyvybės medį
Kretingos muziejaus parodų salėse balandžio pabaigoje buvo atidaryta Klaipėdos krašto tautodailininkų
kūrybos darbų paroda „Žemaičių tradicijos“, kurioje
savo darbus pristatė daugiau negu 80 autorių. Vienas
iš jų – tapytojas ir medžio drožėjas kretingališkis Valentinas Dilginas – visus nustebino performansu: į parodą
jis atvežė kibirą su ąžuoliuku. Šį trečiadienį medelis pasodintas Dvaro parke.
loginė sfera. Gyvybės pasaulio
medį galima traktuoti kaip pasaulio ašį, kosminės sąrangos
elementą. Medžioriai pašventina medžius, Žvėronys garbina
šventuosius žvėris miškuose, o
Gamtonis – visą gamtą ir žmones“, – aiškina V. Dilginas.
Medis – augimo, jėgos, stiprybės ir amžinosios gyvybės
atsinaujinimo simbolis, jungtis
tarp žemės ir dangaus. Pasak
menininko, Kretingos dvaro
parke pasodintas ąžuoliukas,
(Nukelta į 2 p.)

Užs. Nr. 657.

ŠIANDIEN – debesuota
su pragiedruliais, galimi krituliai. Vėjas rytų, pietryčių,
4–10 m/s. Oro temperatūra dieną iki
20, naktį – iki 16 laipsnių šilumos.
RYTOJ – debesuota su
pragiedruliais, lietus, galima
perkūnija. Vėjas pietryčių,
rytų, 5–10 m/s. Oro temperatūra dieną
iki 22, naktį – iki 16 laipsnių šilumos.
PORYT – debesuota su
pragiedruliais, lietus. Vėjas
pietryčių, rytų, 5–9 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 23, naktį
– iki 16 laipsnių šilumos.

KALENDORIUS

20 metų savaitė.
Saulė teka 5.10 val.,
leidžiasi 21.21 val.
Dienos ilgumas 16.11 val.
Pilnatis.
14 mėnulio diena.

Laima STONKUVIENĖ

Gamtoniu prisistatančio menininko teigimu, tai – Pasaulio
arba gyvybės medis. „Pirminė
reikšmė „pa – saulis“ – tai šviesi vieta po saule, universalus
simbolis, susiformavęs žalvario
amžiuje. Horizontalios ir vertikalios erdvės samprata sukuriama binarine opozicija „Žemė
– Dangus“. Augalai, gyvūnai,
žmogus – kaip kosminė atrama.
Horizontalioji pasaulio medžio
struktūra – tai ritualai, žmonių
dievų, mitinių būtybių. Vertikalioji erdvė – kosmologinė mito-
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Krašto kaimai. Traidžiai

7–10 p.
Priedas

Praėjusį
trečiadienį
įvykusiame posėdyje Kretingos rajono savivaldybės
taryba suformavo valdžią
– paskirta Savivaldybės
administracijos direktorė,
jos pavaduotojas, patvirtintos Kontrolės komiteto,
Etikos ir Antikorupcijos
komisijų sudėtys bei išrinkti jų pirmininkai.
Slaptu balsavimu užimti Kretingos
rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus kėdę išrinkta klaipėdietė Jolanta Girdvainė, o jos pavaduotoju – iki šiol laikinai direktoriaus
pareigas ėjęs Povilas Černeckis.
Prisistatyti bei papasakoti apie
numatytus darbo planus prieš
Tarybą pirmiausia stojo J. Girdvainė. Skirtingai nei daugumai
Tarybos narių jau gerai pažįstamas P. Černeckis, pastaruosius
ketverius metus sėkmingai dirbęs Administracijos direktoriaus

Kretingos rajono policijos komisariatas (PK) baigė ikiteisminį tyrimą
dėl sukčiavimo, kuomet šių metų sausį
nukentėjo net trys rajono gyventojai.
Įdomiausia, jog telefoninių sukčių „kojomis“ galimai dirbę vyrai nepatingėjo
atvykti net iš Vilniaus, o jų įtarimą sukėlusį automobilį identifikuoti padėjo
telefonu daryta liudininkės fotografija.

VARDADIENIAI
ŠIANDIEN – Erikas, Erdvilas, Julita
RYTOJ – Gilvinas, Tauras, Celestinas
PORYT – Bernardinas, Eidvilas,
Vygintė

Dienos sentencija

Pati svarbiausia mūsų užduotis
– neleisti augti mūro sienai savo
širdyse. O ypač saugotis, kad netaptume akmeniu kitų sienose.
B. FERRERO

Ąžuoliuką pasodinus: iniciatyvos sumanytojas Valentinas Dilginas, muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė Danutė Šorienė ir šilutiškiai tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai.
Jolantos Klietkutės nuotr.

Kaina 0,45 €
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Įtariamieji sukčiavimu į
rajoną atvyko net iš Vilniaus

SAVAITĖS ATSPINDŽIAI

Alvydas ZIABKUS
„Lietuvos ryto“ apžvalgininkas

Renginių ir švenčių
nepristigs
Po ilgokai trukusių kančių Kretinga pagaliau turi savivaldybės administracijos direktorę. Tiesa, Jolantai
Girdvainei rajono savivaldybės durys prasivėrė girgždėdamos.
Nors konservatorių atstovas Dovydas Bajoras tarybos posėdyje ir
leptelėjo sparnuotą frazę apie „velniškai stiprią daugumą“, valdančioji
koalicija suaižėjo jau po keliolikos
minučių. Net ir slaptas balsavimas
neapsaugojo nuo pagrįstų įtarimų,
kad balsuojant už J. Girdvainę susilaikė visi 4 „valstiečiai“ ir 18 narių
koalicija virto trapia 14 politikų
dauguma.
Tai reiškia, kad ateityje balsuojant
principiniais klausimais valdantiesiems gali kilti problemų. Juo labiau,
kad koalicijos vienybė dar bus išbandoma ne kartą.
Kitas galimas scenarijus – jei
praktiškai be valdžios postų likę
valstiečiai pernelyg ožiuosis, jie bus
pakeisti socialdemokratais. Tokiam
žingsniui jau pasiruošta direktoriaus
pavaduotojo vietoje paliekant labiau
su socdemais sietiną Povilą Černeckį. Už jį vieningai pasirašė visi balsavime dalyvavę 24 tarybos nariai.
Nepaisant prieš rinkimus eskaluotų buvusio direktoriaus Virginijaus
Domarko ir P. Černeckio vadovautos administracijos skandalų, apie
buvusios rajono valdžios klaidas blogo žodžio iki šiol viešai nedrįso ištarti ir naujasis meras Antanas Kalnius.
P. Černeckis neliko nuskriaustas
ir atlyginimu. Jei tarybos sprendimo projekte J. Girdvainei baziniais
dydžiais buvo numatytas 17,5 pareiginės algos koeficientas, sprendime
dėl direktoriaus pavaduotojo atlyginimo vietoje buvo brūkšneliai. Jau
posėdžio metu P. Černeckiui buvo
pasiūlytas direktoriaus pavaduotojui
numatomas maksimalus koeficientas
17, nors dar praėjusių metų pabaigoje
jo algos koeficientas tesiekė 13,92.
Kuo paaiškinti tokį staigų daugiau
nei 500 eurų P. Černeckio algos šuolį? Keista, kad dėl tokio pasiūlymo
jokių diskusijų nekilo. Reikia suprasti, kad dėl tokio atlyginimo visi
tarybos nariai buvo sutarę iš anksto.
Vieno koeficiento bazinis dydis neatskaičius mokesčių - 173 eurai. Pusės
koeficiento skirtumas tarp direktorės
ir jos pavaduotojo algos - vos 86 eurai.
Atskaičius mokesčius jų oficialios algos
dar labiau suvienodės, o turint galvoje
P. Černeckiui priklausantį priedą už

stažą valstybės tarnyboje, direktorės
pavaduotojui numatyta alga bus daug
didesnė nei jo tiesioginės vadovės.
To nėra nė vienoje aplinkinės savivaldybės administracijoje. Gal Kretingoje realiuoju direktoriumi bus P.
Černeckis, o J. Girdvainė - tik popieriams pasirašinėti? Beje, atlyginimu
neliko nuskriausta ir ji - 17,5 koeficiento siekiantis atlyginimas taip pat didesnis nei buvęs V. Domarko - 15,52.
Ši keista atlyginimų disproporcija kažkodėl neužkliuvo ir posėdžio
metu gana aktyviai prie valdančiųjų
priekabiavusiai opozicijai.
Dar viena iškalbinga aplinkybė. Paskelbti P. Černeckiui numatytą pareiginės algos koeficientą buvo patikėta
buvusiai vicemerei Danutei Skruibienei, kurios vyro Almanto Skruibio
įmonės Jauryklos parkui skirtų pinigų
įsisavinimą taip atkakliai ir ilgai gynė V.
Domarko - P. Černeckio tandemas.
Visa rajono merą delegavusio komiteto „Kretingos kraštas“ rinkiminė kampanija buvo konstruojama
ant buvusios valdžios klaidų ir administracijos neįgyvendintų projektų,
tačiau jiems tiesiogiai vadovavęs rajone už statybas ir kelius atsakingas P.
Černeckis kulkų sėkmingai išvengė.
Net klaipėdietės J. Girdvainės atsivedimas į Kretingos valdžią A. Kalniaus ir valdančiųjų buvo aiškinamas
būtinomis permainomis, naujais vėjais ir postūmiais valdžioje. Bet tie
vėjai kažkodėl toliau administracijos
direktorės kabineto nepapūtė.
Kretingiškiai iki šiol dar nėra apsipratę su mintim, kad savivaldybės
administracijai vadovaus ne Kretingos rajone žinomas žmogus. Taikant
krepšinio terminus, žinia, kad pajėgūs
legionieriai brangiai samdomi, kai komandoje nėra kas gerai šį darbą atliktų.
Jei jau to Kretingą išgelbėti galinčio
legionieriaus buvo žvalgomasi Klaipėdoje, ar pasirinktas tikrai geriausias
variantas? Sutikite, kad viešųjų ryšių
patirtis ir vadovavimas vos vienam referentui Klaipėdos krašto pramonininkų asociacijoje negali būti pakankama
kvalifikacija rikiuoti apie 100 administracijos darbuotojų būrį ir tvarkyti 43
mln. eurų siekiantį rajono biudžetą.
Juolab, kad ir direktorės akcentuojama
darbo Klaipėdos savivaldybėje patirtis
būta prieš beveik 10 metų.
Ar J. Girdvainės ir mero patarėjo A.
Barausko atsiradimo Kretingoje ištakų
nereiktų ieškoti „Kretingos krašto“ rinkiminiame sąraše? Septintuoju jame
liko Romandas Žiubrys, vadovaujantis
viešajai įstaigai „Klaipėdos šventės“ ir
projektų vadovu dirbantis viešųjų ryšių kompanijoje „Klaipėdos publika“.
Galima spėti, kad į tarybą siekęs patekti R. Žiubrys negalėjo likti nuošalyje
ir ruošiant „Kretingos krašto“ rinkiminę kampaniją. Gal prie jos galėjo
prisidėti ir viešųjų ryšių versle besisukąs A. Barauskas? O ir pati J. Braukylienė-Girdvainė vargu ar yra nutolusi
nuo viešųjų ryšių verslo – ji įkūrė ir
vadovavo viešųjų ryšių įmonei „Ars
idea“, kurios vadovo postą prieš 9 metus perleido tam pačiam R. Žiubriui.
Kaip greitai J. Girdvainė išmoks
vadovauti rajono savivaldybės Administracijai, pamatysime jau netrukus.
O kol kas galime būti tikri - švenčių
ir renginių Kretingoje nepritrūksime.
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Irma ANTANAITYTĖ

Kretingos rajono policijos komisariatas (PK) baigė ikiteisminį tyrimą dėl dviejų
1993 ir 1972 metais gimusių įtariamųjų sukčiavimo, kuomet šių metų sausį nukentėjo net trys rajono gyventojai. Įdomiausia, jog telefoninių sukčių „kojomis“ galimai
dirbę vyrai nepatingėjo atvykti net iš Vilniaus, o jų įtarimą sukėlusį automobilį identifikuoti padėjo telefonu daryta liudininkės fotografija.

Užfiksavo telefonu

Sausį Kretingos rajone kone vienas po kito pasipylė sukčiavimo
atvejai: sausio 13-ąją iš Erlėnų kaime gyvenančios garbaus amžiaus
moters apgaulės būdu buvo išviliota
650 eurų, neilgai trukus, sausio 19ąją, pasisavinti 3 tūkst. eurų iš Abakų kaime įsikūrusio pensininko, o
sausio 20-ąją nuo telefoninių sukčių
nukentėjo Lubių kaimo gyventoja, iš
kurios paimta 3 tūkst. 800 eurų. Būtent apie šiuos tris skirtingus įvykius
ir sukosi Kretingos rajono PK ikiteisminis tyrimas.
Įtartiną, reklaminiais lipdukais apklijuotą ir taksi primenantį automobilį,
besisukiojantį po kaimą, telefonu nufotografavo liudininkė. Šio automobilio nuotrauka buvo išplatinta policijos
pareigūnams, jis pastebėtas ir sustabdytas sausio 27-ąją kelyje Šiauliai–Palanga, riedantis ne Palangos, o Šiaulių
link. „Tiek sausio 13-oji, tiek sausio
19-oji ir 20-oji buvo savaitgalio dienos.
Įtariamieji sulaikyti irgi savaitgalį. Čia
tik spėjimas, bet visai gali būti, kad jie
laukė nurodymų ar važiavo paimti
pinigų, tik nežinia, kur“, – svarstė Kretingos rajono PK viršininkas Arūnas
Pužauskas pridurdamas, kad išmanusis telefonas yra galingas ginklas, tik gal
ne visi tai suvokia.

automobilio daiktadėžėje buvo
rastas šaukštas ir nedidelis kiekis,
kaip paaiškėjo po ekspertų atlikto
tyrimo, narkotinės medžiagos –
amfetamino. Tyrimui pasitarnavo
ir automobilio apžiūros metu paimti telefonai (kiekvienas įtariamasis jų turėjo po 2), planšetinis
kompiuteris bei vaizdo įrašų registratoriaus kortelė. Kaip pasakojo ikiteisminį tyrimą vykdžiusi
Kretingos rajono PK Veiklos skyriaus tyrėja Erika Prušinskienė, ji
užtruko net 2 savaites, kol atidžiai
peržiūrėjo vien tik visus 230 šioje
kortelėje buvusių vaizdo įrašų.
Anot E. Prušinskienės, vykdant
ikiteisminį tyrimą išsiaiškinta, kad
veikiama ir pinigus praradusiems
senjorams skambinama buvo iš
pataisos namų, o paimti pinigų
įtariamieji atvažiuodavo net iš Vilniaus. „Išvažiuodavo anksti ryte,
išsinuomodavo Palangoje viešbutį“, – patikslino tyrėja. Šiuo metu
vienas įtariamasis teismo laukia
laisvėje, kitam, kadangi yra teistas
jau 10 kartų už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas, suėmimo terminas pratęstas iki birželio
28 dienos. Primintina, kad nekaltu asmuo laikomas tol, kol teismas
nenustato kitaip.

Veikiama iš pataisos namų

Geba imituoti moters balsą

Sukčiavimu įtariamų asmenų

E. Prušinskienės teigimu, tele-

foniniai sukčiai geba imituoti net
moters balsą ir stengiasi neleisti
žmogui padėti telefono ragelio, kol
bendrininkai neatvyksta pasiimti
pinigų: „Neleidžia padėti ragelio,
kad žmogus negalėtų apgalvoti ar
išsiaiškinti situacijos, netgi liepia
rašyti raštelius, neva žinodamas
savo konstitucines teises ir panašiai, žmogus savo noru sutinka
atiduoti pinigus, o jei ir to laiko
turintiems atvykti paimti pinigų
neužtenka, žmogui liepia raštelį ir
dailyraščiu perrašyti“. Tyrėja patikino, kad jokia įstaiga nediktuoja
telefonu ir neprašo šitokiu būdu
rašyti raštų.

Svarbu netęsti pokalbio
Tiek A. Pužauskas, tiek E. Prušinskienė akcentavo, jog sulaukus
telefoninių sukčių skambučio svarbu netęsti pokalbio, o apie mėginimus telefonu išvilioti pinigus –
pranešti policijai. Tokie pranešimai
ypač pravartūs tuomet, kai sulaikomi įtariamieji sukčiavimu, kaip nutiko minėtą sausio 27-ąją: „Tuomet
tikrinome duomenų bazėje, galbūt
rajone buvo dar bandymų sukčiauti“, – atskleidė E. Prušinskienė. Pasak tyrėjos, galbūt vyresnio amžiaus
žmonės jaučia gėdą ir jiems sunku
prisipažinti, kad pakliuvo į sukčių
pinkles, tačiau nieko nežinodama
policija padėti negali.

Dvaro parke pasodino Gyvybės medį
(Atkelta iš 1 p.)

kuris yra šventas medis, parkui suteiks jėgos, stiprybės, be
to, primins, kad 2019-ieji buvo
paskelbti Žemaitijos metais.
„Šį ąžuoliuką, tokį vienintelį, radau augantį ant Ėglišakių
piliakalnio, ant kurio kažkada
stovėjo Kretingos pilis. Medelis Dvaro parke pasodintas
pagal baltiškas senoviškas apeigas: į duobę pirmiausiai buvo
įdėta obuolių – jie ir trąša, ir
vaisingumo simbolis; duonos
– dvasioms pamaitinti, gintaro ir jo dulkių – kad visada
gintume savo šalį, rūpintumės
ja, nes žodis „gintaras“ kilęs
nuo žodžio „ginti“. Ąžuoliuką
palaistėme šaltinio vandeniu,
tad tikimės, kad gražiai prigis,
augs, žaliuos, didins žmogaus
jėgą ir energiją, saugos jį“, –
„Švyturiui“ kalbėjo V. Dilginas, kuris domisi senąja baltų
etnokultūra ir pasaulėžiūra,
senosiomis apeigomis. Jis ragina visus žmones mylėti gamtą,

www.svyturiolaikrastis.lt

Ąžuoliukas Dvaro parke pasodintas
pagal senąsias baltiškas apeigas.

sodinti medžius, pats Dvaro
parke jų ketina pasodinti dar
ne vieną.

Kaip sakė parodos „Žemaičių tradicijos“ koordinatorė,
muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė Danutė Šorienė,
toks performansas per dešimt
metų, kai Kretingoje eksponuojamos Klaipėdos krašto tautodailininkų kūrybos
darbų parodos, buvo pirmas.
„Kai Valentinas ąžuoliuką atvežė, jis buvo su pernykščiais
lapais. Muziejaus darbuotojos
jį prižiūrėjo, laistė, ir jis labai
gražiai sužaliavo. Menininkas
ketina pats ir kuoliukus padaryti ąžuoliukui sutvirtinti, gali
būti, kad jam draugiją palaikys
ir daugiau tokių medelių“, –
gražia iniciatyva pasidžiaugė
D. Šorienė.
Sodinti ąžuoliuką padėjo ir šilutiškiai tautodailininkai Angelė
ir Vytautas Raukčiai. V. Raukčiui šiemet konkurso „Aukso
vainikas“ regiono ture už taikomosios liaudies dailės kūrinius
skirta pirmoji vieta.

Švyturio laikraštis

