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TRUMPAI:

Kitas laikraščio 
numeris išeis 
antradienį, 

gruodžio 23 dieną.

51 metų savaitė
Saulė teka 8.39 val.,
leidžiasi 15.53 val.
Dienos ilgumas – 7.14 val.
Delčia
28 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ŠIANDIEN – Dominykas, 
Daugardas, Gražvilė, Teo� lis.

RYTOJ – Norgaudė, Girenė, 
Tomas.

PORYT – Rimbertas, Gedvydas, 
Dovilė, Zenonas, Ksavera, Anna.

Dienos sentencija

J. V. EOTVOS

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Mūsų gyvenimas yra 

panašus į degantį 

švyturį, kuris vėliau 

ar anksčiau sudegs. 

Gera tad yra tam, kuris, 

galvodamas apie savo 

buvimo trumpumą, 

vis dėlto sugeba kitus 

paguosti ir apšviesti. 

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

Medus ant stalo – ligos namus aplenks 
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos bitininkų draugijos nariai praėjusį savaitgalį bičių laiky-
tojus ir visus kretingiškius pakvietė į susitikimą, kurio metu suteikta 
galimybė daugiau sužinoti apie bičių produktus sveikatai stiprinti, pa-
ramą bitininkams, įsigyti reikalingo inventoriaus. 

Grūšlaukėje kelią skinasi 
naujos tradicijos

Laima STONKUVIENĖ

„Baigiu amželį nugyventi, bet kad pats Kalėdų senelis į namus ateitų ir dar 
dovanų atneštų, nėra buvę“, – prie namų slenksčio išvydusi netikėtą svečią su 
palyda nuostabos ir džiaugsmo neslėpė 77-erių grūšlaukiškė Anastazija Mon-
tvydienė. Vietos verslininkų skirtų dovanų trečiadienį sulau-
kė ne tik ji, bet ir dar 14 kaimo senolių.

ŠIANDIEN debesuota su pra-
giedruliais, galimi kri-
tuliai. Vėjas pietvakarių, 
vakarų, 9-17 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 5, naktį – 
iki 3 laipsnių šilumos.
RYTOJ besikeičiantis debesuo-
tumas, galimi krituliai. 
Vėjas šiaurės vakarų, 
vakarų, 9-15 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 4, naktį – 
iki 3 laipsnių šilumos.
PORYT debesuota su pragie-
druliais, galimi kritu-
liai. Vėjas vakarų, 10-19 
m/s. Oro temperatūra 
dieną iki 7, naktį – iki 4 laipsnių 
šilumos.  

TAU studentams 
įteikti diplomai 
Rasa GEDVILAITĖ

Trečiadienį Kretingos rajono 
pedagogų švietimo centro Trečiojo 
amžiaus universiteto (TAU) stu-
dentai buvo sukviesti į šventinę 
popietę, kurios metu jiems įteikti 
baigimo diplomai. Iš viso mokslus 
pradėjo 148 studentai, o baigė 131.

„Sėkmė ir kelionė jos link“ – taip pa-
vadinta studentų diplomų įteikimo šventė, 
kurioje pasidžiaugta įgytomis naujomis 
patirtimis, praplėstais akiračiais ir, žinoma, 
pasidalinta sėkme kremtant mokslus senjo-
rus suvienijusiame universitete.

Pasveikinti mokslo metus baigusių sen-
jorų susirinko gausus būrys svečių – rajono 
meras Juozas Mažeika, vicemeras Vytautas 
Ročys, administracijos direktorius Virgi-
nijus Domarkas, jo pavaduotoja Danutė 
Skruibienė, Švietimo skyriaus vedėjas An-
tanas Sungaila ir jo pava-
duotoja Daiva Tranizienė, 
brolis Bernardas. 

Seimas pritarė Asmens tapa-
tybės kortelės ir paso įstatymo 
projektui, kuriuo numatoma vie-
name teisės akte apibrėžti asmens 
tapatybės kortelės ir paso paskirtį, 
nustatyti šių dokumentų išdavimo, 
keitimo ir galiojimo sąlygas. Nuo 
2015 m. kovo 2 d. įsigaliosiančiame 
teisės akte įvardinta, kad asmens 
tapatybės kortelę ir pasą išduoda ir 
keičia teritorinės policijos įstaigos, 
o Lietuvos Respublikos konsulinia-
me statute nustatytomis sąlygomis 
– Lietuvos Respublikos diplomati-
nės atstovybės ar konsulinės įstai-
gos. Taip pat nustatyta, kad asmens 
tapatybės kortelė, išduota piliečiui 
nuo 16 metų iki 65 m. galioja 10 
metų, nuo 65 metų – 25 metus. Be 
to, numatyta galimybė, kad atsiimti 
naują pasą ar naują asmens tapaty-
bės kortelę gali ir piliečio rašytinia-
me prašyme nurodytas asmuo.
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Nusprendė, kad etato 

nereikia

Ketvirtadienį posėdžiavusi rajono 
savivaldybės Taryba turėjo nu-
spręsti, ar savivaldybės Kontrolės 
ir audito tarnyboje steigti trečią  
valstybės tarnautojo pareigybę. 
Beveik pusė politikų balsavo už 
tai, kad dar vieno etato tarnyboje 
nereikia.

Bendruomenės tarybos narių su dovanomis aplankyta Anastazija Montvydienė visų kaimo senolių vardu dė-
kojo už jiems rodomą dėmesį ir rūpestį. 

Renginio metu buvo galima įsigyti ne tik įvairių bičių produktų, bet ir bitininkams reikalingo in-
ventoriaus.

9 p.

J. Klietkutė: „Kretinga – 

stebuklų šalis“

Prieš 20 metų Kretingą savo na-
mais pasirinkusi Jolanta Klietkutė 
iki šiol stebisi, kokių istorinių klo-
dų šiame mieste esama. „Kur tik 
koją dėsi, visur – istorija“, – sako 
Jolanta.       

ojojjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee......................

PSC
Highlight



Švyturys       2014 m. gruodžio 20 d., šeštadienis 3

TAU studentams įteikti diplomai 

RAJONO TARYBOS POSĖDIS

Nusprendė, kad etato nereikia

Tačiau pirmiausia visus pasvei-
kino Kretingos pedagogų švie-
timo centro direktorė Adelė 
Mazeliauskienė, ant kurios – ir, 
žinoma, centro metodininkių 
– pečių gulė TAU kūrimasis ir 
veiklos plėtojimas. 2010 me-
tais įkurtas Kretingos TAU gali 
pasigirti dideliu populiarumu, 
senjorų smalsumu siekiant pra-
turtinti savo žinias.

Apie tai ir kalbėta veiklos 
ataskaitoje „TAU studentų kelias 

Žemės mokesčio nesumažins

Laima STONKUVIENĖ

Ketvirtadienį posėdžiavusi rajono savivaldybės Taryba turėjo priimti spren-
dimą, ar savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje reikia steigti trečią vals-
tybės tarnautojo pareigybę. Tokį siūlymą pateikė Tarybos Kontrolės komiteto 
pirmininkas Konstantinas Skierus. Nors būta nuomonių palikti šį klausimą 
spręsti kitos kadencijos Tarybos nariams arba visai jį atidėti, po diskusijų vis 
tik nutarta balsuoti. Beveik pusė politikų pasisakė už tai, kad dar vieno etato 
Tarnyboje nereikia.

Tarybai pateiktame aiškina-
majame rašte teigiama, kad pa-
gal Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymą išimtinė sa-
vivaldybės tarybos kompetencija  
– didžiausio valstybės tarnautojų 
pareigybių ir darbuotojų, dirban-
čių pagal darbo sutartis, skaičiaus 
savivaldybės kontrolės ir audi-
to tarnyboje nustatymas. Pagal 
LR valstybės tarnybos įstatymą 
didžiausią leistiną valstybės tar-
nautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis ir gaunančių 
darbo užmokestį iš savivaldybės 
biudžeto, pareigybių skaičių sa-
vivaldybės institucijoje ir įstaigo-
se tvirtina savivaldybės taryba. 
Šiuo metu Kretingos savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyboje yra 
2 valstybės tarnautojų pareigybės, 
šis darbuotojų skaičius nustatytas 
1991 metų rugsėjį. Trečiam etatui 
išlaikyti metams reikėtų 36 tūkst. 
904 litų arba 10 tūkst. 688 eurų. 
Metinės tarnybos išlaidos yra 160 

tūkst. Lt.             
Tarybos narė Jūratė Laučiūtė 

teigė sutinkanti, kad darbų apim-
tys Tarnyboje dirbantiems dviem 
kontrolieriams tikrai yra labai 
didelės, tačiau ar būtina skubėti 
priimti sprendimą dėl naujo spe-
cialisto. „Savivaldybės adminis-
tracijoje dirba daug darbuotojų. 
Įvertinus jų darbų apimtis, gal būt 
būtų galima „atiduoti“ vieną kurį 
iš jų, turintį mažiau darbo, ir taip 
sustiprinti Tarnybą“, – siūlė J. Lau-

čiūtė.
Naujo etato steigimui sakė 

nepritariantis ir Valerijonas Ku-
bilius. „Turime didžiausią admi-
nistraciją, dirba per 180 žmonių. 
Yra ir du vidaus auditoriai, be to, 
savivaldybės lėšų panaudojimą 
stebi ir Valstybės kontrolės tarny-
ba. Šalies savivaldybėse eina kal-
bos apie kontrolierių mažinimą, o 
mes priešingai – jų skaičių didina-
me. Visur matome tik blogybes, 
nepasitikime specialistais. Mano 
nuomone, daugiau kontrolierių 
dėmesio reikėtų tik trims savi-
valdybės įmonėms – „Kretingos 
vandenims“, Kretingos šilumos 
tinklams ir „Kretingos komunali-
ninkui“. Mokyklų bei biudžetinių 
įstaigų kontroliuoti taip labai ne-
reikia, jos kiekvieną centą suskai-
čiuoja“, – kalbėjo V. Kubilius. 

Tokia pat ir Almanto Skrui-
bio nuomonė. „Nepateikta svarių 

ir konkrečių faktų, kodėl naujo 
etato reikėtų. Taip dažnai tikrinti 
kai kurių biudžetinių įstaigų nėra 
jokio tikslo, nes ten surandami 
pažeidimai labai menki, – teigė 
A. Skruibys. – Be to, savivaldy-
bės įmonių ūkinei ir $ nansinei 
veiklai patikrinti samdomi ir 
nepriklausomi auditoriai, kurių 
išvados – niekinės, o pinigų išlei-
džiama tūkstančiais“. 

K. Skieraus teigimu, siūlyda-
mi steigti dar vieną etatą, Tary-
bos Kontrolės komiteto nariai 
tik siekia, kad teisingai būtų nau-
dojamos biudžeto lėšos. „Sam-
domi kontrolieriai už teisingą ir 
tikslingą biudžeto lėšų panaudo-
jimą neatsako“, – savo nuomo-
nės dėl dar vieno etato steigimo 
savivaldybės Kontrolės ir audito 
tarnyboje būtinybės nepakeitė 
Tarybos Kontrolės komiteto pir-
mininkas.           

Laima STONKUVIENĖ

Rajono savivaldybės Tarybai buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas 
dėl apskaičiuoto žemės mokesčio už 2014 metus sumažinimo 50 proc. dviem 
rajono gyventojams. Dėl vieno jų politikų nuomonės išsiskyrė, tačiau dauguma 
buvo už tai, kad žemės mokestis nebūtų sumažintas. 

Žalgirio seniūnas Bronius 
Talmontas siūlė 50 proc. suma-
žinti priskaičiuotą 31 tūkst. 679 
Lt žemės mokestį prieštaringai 
kretingiškių vertinamam Alek-
sandrui Daraškevičiui, kuris ke-
lis sklypus turi Kluonalių kaime. 
Seniūno teigimu, žemės mo-
kestis minėtam asmeniui buvo 
skaičiuojamas taikant padidintą 
4 proc. tarifą, nes dauguma skly-
pų buvo pripažinti apleistais, jie 
įtraukti į Apleistų sklypų sąra-
šą. Tačiau A. Daraškevičius jau 

parengė detalųjį planą, pakeis-
tas sklypų paskirtis įregistravo 
Nekilnojamojo turto registre, 
kai kuriuose sklypuose pradėtos 
statybos. „Toje pačioje vietoje 
yra apie 50 sklypų, tarp jų – ir 
labai apleistų, tačiau jie nėra re-
gistruoti. Daraškevičius tvarko-
si, todėl ir siūlau priskaičiuotą 
žemės mokestį mažinti 50 pro-
centų“, – teigė seniūnas.

Meras Juozas Mažeika pik-
tinosi, kad mažinti mokestį 
seniūnas siūlo spręsdamas „iš 

kepurės“, o ne vadovaudamasis 
patvirtintomis  taisyklėmis. „Tai 
kokio kelmo priimame ir tvirti-
name taisykles, jeigu jūs jomis 
nesivadovaujate? Esate valsty-
bės pareigūnas, turite vadovau-
tis nustatyta tvarka. Jeigu niekas 
nesutvarkyta, kaip galima su-
mažinti žemės mokestį?“ – barė 
B. Talmontą meras.

Užstoti seniūną bandė vice-
meras Vytautas Ročys. Anot jo, 
dėl žemės mokesčio lengvatų 
Taryba seniūnus stato į keblią 

padėtį, nes nėra aiškių žemės ir 
žemės nuomos mokesčių padi-
dintų tarifų taikymo kriterijų. 
Meras su tokiu teiginiu nesuti-
ko: „Yra labai aiškūs kriterijai. 
Svarbiausias – įvertinti šeimos 
turtą; antras – ar sklypas prižiū-
rėtas. Tą informaciją turi pateik-
ti seniūnai, o galutinį sprendimą 
dėl lengvatos taikymo priima 
savivaldybės Taryba“. 

Kad A. Daraškevičiui reikia 
taikyti žemės mokesčio len-
gvatą, pritarė ir Edmundas Va-
lantiejus, ir Antanas Puodys, ir 
Steponas Baltuonis. Anot jų, B. 
Talmontas pasielgė žmoniškai 
siūlydamas sumažinti mokestį 
50 procentų, nes A. Daraškevi-
čius to nusipelnė – tvarkosi.

Juozas Abelkis siūlė apskri-

tai truputį atlaidžiau žiūrėti į 
sklypų nuošaliose vietose ne-
prižiūrinčius savininkus. „Jeigu 
jau taip viską nuskusime, kur 
pasislėps zuikiai? Ir paukšte-
liui kažkur reikia lizdą susukti, 
vaikelius atsivesti, – kalbėjo po-
litikas. – Gal pirmiausiai savo 
kiemus, miesto centrą susitvar-
kykime, o ne pulkime bausti 
tuos, kurie  kur toli nuo žmonių 
akių esančių plotelių nenušie-
nauja“. 

Vis tik Taryba apskaičiuotą 
žemės mokestį už 2014 m. 50 
proc. sumažino tik Bertai Bruz-
deilinienei, žemės sklypą turin-
čiai Kretingos mieste. Kad mo-
kestis tiek pat būtų sumažintas 
ir A. Daraškevičiui, prieš balsa-
vo 7, susilaikė 11 Tarybos narių.                        

į sėkmę“. Be veiklą kuruojančių 
žmonių nebūtų sulaukiama ir 
sėkmės, tad dovanėlės ir padė-
kos įteiktos ansamblio vado-
vams Aloyzui Žiliui ir Aurimui 
Bajorui, TAU tarybos pirmi-
ninkei Danutei Vasiliauskie-
nei, Kultūros ir meno fakulteto 
metraštininkei Zitai Paulienei, 
Kultūros ir meno fakulteto iž-
dininkei Virginijai Timošenkie-
nei, Kultūros ir meno fakulteto 
seniūnei Irenai Bendikienei, 
Kraštotyros ir pažinimo fakul-

teto seniūnei Reginai Jonkuvie-
nei, Sveikatos ir dvasinio tobu-
lėjimo fakulteto metraštininkei 
Eugenijai Kedienei, Kraštotyros 
ir pažinimo fakulteto metraš-
tininkei Marytei Sonkuvienei, 
Sveikatos ir dvasinio tobulėji-
mo fakulteto iždininkei Angelei 
Paulauskienei, ' oristei Albinai 
Budrikienei, kuri rūpinasi puo-
šybos elementais renginių metu.

Padėkų už aktyvią veiklą 
nusipelnė Vanda Stanionienė, 
Aldona Retkienė, Janina Be-

niušienė, Vytautas Kazimieras 
Budrikis, Vida Pocienė, Danu-
tė Gikarienė, Stasė Genovaitė 
Jasienė, Irena Stonkienė, Irena 
Mineikienė, Zita-Ona Macevi-
čienė, Jūratė Lencevičienė, Vi-
dutė-Marytė Bulienė, Danutė 
Gedrimienė, Danutė Rezgienė, 
Genovaitė Rimkevičienė, Ženė 
Ketelienė, Aldona Žilienė, Pra-
nas Andriejaitis, Agidija Kvasie-
nė, Alfonsas Grikšas, Albertas 
Mikučionis, Stasė Zakličkienė, 
Vincas Vengalis, Valerija Va-
nagienė, Antanas Žukauskas, 
Genovaitė Žukauskienė, Matas 
Mockus.

Galiausiai įteikti diplomai 
Kultūros ir meno, Kraštotyros 
ir pažinimo bei Sveikatos ir dva-
sinio tobulėjimo fakultetų stu-
dentams.

Trečio amžiaus universiteto 
siekis suteikti galimybę vyres-
nio, pensinio amžiaus žmonėms 
dar daug metų išlikti aktyvia 
visuomenės dalimi ir turėti ga-
limybę džiaugtis šviesia senatve, 
kad pagyvenę žmonės, dažniau-
siai jau tapę pensininkais, turin-
tys nemažai laisvo laiko, jį galė-
tų skirti studijoms, tobulėjimui, 
savo jaunystės siekiams ir svajo-
nėms įgyvendinti.

Diplomų įteikimo šventė prasidėjo įnešus vėliavą ir sugiedojus himną.

Į diplomų įteikimo šventę susirinko gausus būrys TAU studentų.

(Atkelta iš 1 p.)

Gintauto Maciaus nuotr.
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