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Apsivertė neblaivi 
vairuotoja

Rugpjūčio 3 d. kelyje Kretin-
ga–Kūlupėnai 1986 m. gimusi 
moteris, vairuodama auto-
mobilį „Peugeot“ nepasirinko 
saugaus greičio ir nuvažiavusi 
nuo kelio apsivertė. Jai nu-
statytas 2,76 prom. girtumas, 
susižalojusi moteris perduota 
medikams.

Nugvelbė traktoriuką
Rugpjūčio 2 d. Lazdininkų 

kaime iš gyvenamojo namo kie-
mo pavogtas traktoriukas-žo-
liapjovė „TRY-BILT“, vertas 1 
tūkst. 500 eurų.

NUSIKALTIMAI, NELAIMĖS, NETEKTYS

Atsargiai: kurortuose yra erkių
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (NVSC) Klaipėdos departamento speci-
alistai liepos 18–25 dienomis stebėjo erkių aktyvumą ir gausą 
kurortų teritorijose. Vakar jie pranešė, kad erkių buvo visose ti-
krintose vietose: Palangoje (Palangos botanikos parke), Švento-
joje (šalia poilsiui skirtų namelių), Juodkrantėje (Raganų kal-
ne) ir Nidoje (prie Thomo Manno memorialinio muziejaus).

Įkliuvo su narkotikais?
Rupjūčio 2 d. Palangoje, J. Ba-

sanavičiaus g. netoli tilto esan-
čiose kopose Viešojo saugumo 
tarnybos pareigūnai vaikino (g. 
1999 m.) rankinėje rado indelį 
su augalinės kilmės medžiaga, 
galimai narkotikais. Vaikinui 
taip pat nustatytas 0,83 prom. 
girtumas, pradėtas tyrimas pa-
gal LR BK 259 str. 2 d.

Degė medinė pirtis
Rugpjūčio 4 d., 6 val. 27 min., 

gautas pranešimas, jog Vydmantų 
kaime dega pirtis. Atvykus ugnia-
gesiams gelbėtojams pastatas degė 
atvira liepsna. Pirtis buvo medi-

nė, vieno aukšto, su mansarda, 
skiedromis dengtu stogu. Gaisro 
metu nudegė ir nuardyta 80 kv. 
m. stogo dangos, taip pat išdegė 
medinis perdengimas.

Rado mirusį vyrą
Rugpjūčio 5 d., 19 val. 48 

min., Palangos mieste ugniage-
sių gelbėtojų pagalbos prireikė 
atidarant gyvenamosios patal-
pos duris. Atvykus ištraukia-
momis kopėčiomis užlipta iki 
2-ojo aukšto ir pro atvirą langą 
patekta į gyvenamąsias patal-
pas. Atrakinus duris į vidų įleisti 
policijos pareigūnai ir medikai. 
Kambaryje rastas miręs vyras.

Iš policijos ir PAGD suvestinių

NVSC Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vy-
riausiosios specialistės Elvinos Juknienės teigimu, NVSC Klaipėdos departa-
mento specialistai minėtas vietas dėl erkių tikrino savo iniciatyva siekdami 
ne gąsdinti visuomenę, o jai parodyti, kad erkių galima sutikti ne tik miškuo-
se, bet ir miestų parkuose. Specialistė neatmetė galimybės kitąmet į tikrina-
mųjų teritorijų sąrašą įtraukti ir Kretingą.

E. Juknienė patarė gamtoje vilkėti šviesius drabužius (taip lengviau paste-
bėti užropojusią erkę), užsidengti atviras kūno vietas, naudoti purškiamas 
erkes atbaidančias priemones, parkuose ir pušynuose vaikščioti pėsčiųjų, pa-
žintiniais takais, negulėti ir nesėdėti tiesiog ant žolės, o sugrįžus namo atidžiai 
apžiūrėti savo kūną. Jos teigimu, vis tik geriausiai nuo erkių apsaugo skiepai.

O jeigu erkė vis dėlto įsisiurbė, tuomet ją reiktų kuo greičiau ištraukti. „Ne-
reikia spausti erkės pilvelio ir tepti jos jokiais skysčiais. Pinceto pagalba reikia 
sučiupti erkę kuo arčiau galvos ir truktelėti. Patariama pasižymėti erkės įsisi-
urbimo dieną ir stebėti bendrą savo sveikatos būklę. Jeigu per mėnesį pasi-
reiškė simptomai panašūs į gripo (karščiavimas, galvos, raumenų skausmai) 
ar erkės įsisiurbimo vietoje atsirado raudona dėmė, būtina kreiptis į savo 
šeimos gydytoją ir informuoti jį apie erkės įsisiurbimo dieną. Tai palengvins 
ligos diagnozės nustatymą“, – informavo E. Juknienė. 
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Akcija „Dovanoju parkui suoliuką“ stabdoma

Kretingos rajono savivaldy-
bė ir Kretingos muziejus dė-
koja visiems, dalyvavusiems 
akcijoje „Dovanoju parkui 
suoliuką“. 

Jau įsigyta 10 suoliukų, ku-
riuos rugpjūčio–rugsėjo mė-
nesiais montuosime Dvaro is-
toriniame parke, todėl iki 2020 
metų gegužės mėnesio akcija 

„Dovanoju parkui suoliuką“ 
nevyks.

Kretingos muziejaus 
administracija

Tarybos nariai prasilenkė su įstatymu
Aistas MENDEIKA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija priversta vėl spręsti ne-
malonią problemą – aiškintis, kodėl trys Tarybos nariai laiku Vyriausiajai tar-
nybinės etikos komisijai (VTEK) nepateikė viešųjų ir privačių interesų derinimo 
deklaracijų.

Pagal galiojančius teisės aktus 
naujai išrinkti Tarybos nariai 
privalo per 30 dienų po prie-
saikos davimo pateikti VTEK-
ui viešųjų ir privačių interesų 
derinimo deklaracijas. Šiek tiek 
anksčiau Tarybos nariui Kons-
tantinui Skierui jau teko aiškin-
tis, kodėl jis to nepadarė laiku, 
bei kodėl vėliau nepateikė kai 
kurios informacijos. Dabar prie 
jo teks prisijungti dar dviem 
Tarybos nariams – Viliui Ado-
maičiui bei opozicijos atstovui 
Rimantui Maciui.

Diskutuojama, kodėl Tary-
bos nariai nepaisė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymo 

nuostatų: vieni galbūt dėl ne-
žinojimo, kiti galbūt užmiršo. 
Tačiau labai abejojama, kad 
deklaracijos nepateiktos sąmo-
ningai.

Vyriausiąją tarnybinės etikos 
komisiją apie įstatymo pažei-
dimus informavo Savivaldy-
bės meras Antanas Kalnius. Jo 
pateiktą medžiagą nagrinėjęs 
VTEK-as Savivaldybės tarybos 
Etikos komisijai pavedė atlikti 
tyrimą ir išsiaiškinti, kodėl pa-
žeistas įstatymas.

Pasak mero A.Kalniaus, mi-
nėtiems trims Tarybos na-
riams ne kartą buvo priminta, 
jog reikia pateikti deklaracijas, 
tačiau jos VTEK-e atsirado per 

vėlai, todėl užfiksuotas pažei-
dimas. Anot mero, vienas iš 
Tarybos narių paaiškinęs, jog 
jis Taryboje yra jau ne pirmą 
kartą, jo gyvenime niekas ne-
pasikeitę, todėl pagalvojęs, kad 
naujos deklaracijos pildyti ne-
reikia. Kitų paaiškinimai gal-
būt bus kitokie. Visi trys Tary-
bos nariai savo pasiaiškinimus 
raštu turės pateikti Tarybos 
etikos komisijai.

Tarybos etikos komisijos na-
riai pripažino, kad trys Tary-
bos nariai įstatymą pažeidė, nes 
jame nenumatytos jokios išly-
gos, dėl kurių būtų galima de-
klaracijas pateikti vėliau. Tačiau 
VTEK-as įpareigoja išsiaiškinti 

aplinkybes, o tai padaryti komi-
sija privalo.

Savivaldybės tarybos Etikos 
komisijos surinktus duomenis 
bei išvadas taip pat dar anali-
zuos VTEK-as ir pateiks savo 

išvadas, ar komisija V.Adomai-
čio, R.Maciaus ir K.Skieraus 
elgesį įvertino pagal Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymo 
nuostatas.

Sučiupti brakonieriai
Praėjusį penktadienį Kretingos rajone į aplinkosaugininkų bei policijos rankas pa-

kliuvo trys brakonieriai, neteisėtai gaudę vėžius.

Aplinkos apsaugos departa-
mento pareigūnai apie neteisėtą 
vėžių gaudymą gavo pranešimą 
ir išvyko į įvykio vietą. Viena-
me tvenkinyje pastebėta žvejyba 
neteisėtais žvejybos įrankiais – 
brakonieriai vėžiukus gaudė sta-
tomaisiais tinklais.

Sustabdę nuo tvenkinio nu-
važiuojantį automobilį policijos 
pareigūnai jokių Kelių eismo 
taisyklių pažeidimų neužfiksavo, 
tačiau dar kartą tą patį automo-

bilį sustabdę Aplinkos apsaugos 
departamento pareigūnai jame 
surado devynis plačiažnyplius 
vėžius. Nuo liepos 26 dienos 
juos gaudyti draudžiama.

Pareigūnai taip pat rado dė-
žutes vėžiams, o iš tvenkinio 
ištraukė du statomus tinklus, į 
kuriuos buvo patekę 39 vėžiai.

Sulaikyti brakonieriai savo 
kaltę neigė, tačiau ją įrodė taip 
pat rastas masalas, kuris buvo 
naudojamas ir bučiuose.

Vienas sulaikytasis anksčiau 
ne kartą buvo baustas už brako-
nieriavimą. Visiems pažeidėjams 
surašyti administracinių nusi-
žengimų protokolai. Jiems gre-
sia baudos nuo 120 iki 300 eurų, 
naudotos pripučiamos valties, 
tinklų, bučių konfiskavimas.

Pasak Aplinkos apsaugos de-
partamento pareigūnų, į brako-
nierių tinklus patekę vėžiai pa-
leisti atgal į tvenkinį.
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