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Pasodino net tūkstantį 

eglaičių
Kretingiškio Prano Andriejaičio iniciatyva Kre-

tingos rajono pedagogų švietimo centras kartu su 
Darbėnų girininkija organizavo akciją „Pasodink 
medį – miškas tau padėkos“. Pasak Darbėnų giri-
ninko Viliaus Perkamo, šio renginio tikslas – susi-
pažinti su miško atkūrimo darbais, pasodinti mede-
lių.

Šaukiu 38-ąjį Kretingos rajo-
no savivaldybės tarybos posėdį 
2014 m. balandžio 24 d. 10 val. 
Savivaldybės posėdžių salėje, 
Savanorių g.29A, Kretinga.

Darbotvarkė:
1. Dėl 38-ojo rajono savival-

dybės Tarybos posėdžio darbo-
tvarkės patvirtinimo. 

2. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės 2014 metų biudžeto 
pajamų ir išlaidų plano padidi-
nimo. 

3. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės administracijos 2013 
metų fi nansinių ataskaitų rinki-
nio tvirtinimo. 

4. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės kelių priežiūros ir 
plėtros programos lėšų, skirtų 
kapitalo investicijoms į vietinės 
reikšmės kelių (gatvių) tiesimą 
ir taisymą (remontą), panaudo-
jimo 2015 m. prioritetų sąrašo 
tvirtinimo.

5. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės turto privatizavimo 
lėšų 2014 metų II-ojo ketvirčio 
sąmatos tvirtinimo. 

6. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2012-06-28 
sprendimo Nr. T2-228 „Dėl 
Kretingos rajono savivaldybės 
tarybos 2011-08-25 sprendimo 
Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos 
komunalininkas“ darbų ir pas-
laugų kainų patvirtinimo“ pa-
keitimo“ pakeitimo. 

7. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2011-06-30 

sprendimo Nr. T2-247 „Dėl SĮ 
„Kretingos komunalininkas“ 
skaičiuojamųjų mašinų ir me-
chanizmų kainų patvirtinimo“ 
pakeitimo. 

8. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2011-08-25 
sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ 
„Kretingos komunalininkas“ 
darbų ir paslaugų kainų patvir-
tinimo“ pakeitimo. 

9. Dėl transporto lengvatos 
suteikimo. 

10. Dėl Kretingos rajono 
savivaldybės tarybos 2012-02-
23 sprendimo Nr.T2-64 ,,Dėl 
Licencijų verstis mažmenine 
prekyba alkoholiniais gėrimais 
išdavimo, papildymo, patiksli-
nimo, įspėjimų apie galimą li-
cencijų galiojimo sustabdymą ar 
licencijų galiojimo panaikinimą, 
licencijų galiojimo sustabdymo 
ar licencijų galiojimo panaiki-
nimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 
papildymo. 

11. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės M. Valančiaus vie-
šosios bibliotekos 2013 metų 
veiklos ataskaitos bei fi nansinių 
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

12. Dėl Kretingos rajono kul-
tūros centro 2013 metų veiklos 
ataskaitos bei fi nansinių ataskai-
tų rinkinio tvirtinimo. 

13. Dėl Kretingos rajono Sa-
lantų kultūros centro 2013 metų 
veiklos ataskaitos bei fi nansinių 
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

14. Dėl Kretingos muziejaus 

2013 metų veiklos ataskaitų bei 
fi nansinių ataskaitų rinkinio 
tvirtinimo. 

15. Dėl Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus gimtinės muziejaus 
2013 metų veiklos ataskaitų bei 
fi nansinių ataskaitų rinkinio 
tvirtinimo. 

16. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės 2014 metų socialinių 
paslaugų plano tvirtinimo. 

17. Dėl Dienos veiklos cen-
tro 2013 metų veiklos fi nansinių 
ataskaitų rinkinio tvirtinimo. 

18. Dėl Socialinių paslaugų 
centro 2013 metų veiklos fi nan-
sinių ataskaitų rinkinio tvirtini-
mo. 

19. Dėl SĮ „Kretingos komu-
nalininkas“ vadovo 2013 metų 
ataskaitos. 

20. Dėl UAB „Kretingos tur-
gus“ vadovo 2013 metų ataskai-
tos.

21. Dėl UAB Kretingos auto-
busų parko vadovo 2013 metų 
ataskaitos. 

22. Dėl UAB Kretingos šilu-
mos tinklų vadovo 2013 metų 
ataskaitos. 

23. Dėl UAB „Kretingos van-
denys“ vadovo 2013 metų atas-
kaitos. 

24. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2011 m. sausio 
27 d. sprendimo Nr.T2-21 „Dėl 
Vaikų centralizuoto priėmimo į 
Kretingos rajono mokyklų iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupes tvarkos aprašo 

patvirtinimo” pakeitimo. 
25. Dėl Kretingos rajono sa-

vivaldybės tarybos 2014-03-27 
sprendimo Nr.T2-86 „Dėl Kre-
tingos rajono biudžetinių švie-
timo įstaigų vadovų 2013 metų 
veiklos ataskaitų tvirtinimo“ pa-
keitimo. 

26. Dėl žemės sklypo (kadas-
tro Nr.5634/0003:404) Švento-
sios g. 52B, Kretingos m., Kre-
tingos r. sav., detaliojo plano 
tvirtinimo ir naudojimo būdo 
pakeitimo. 

27. Dėl žemės sklypo Brie-
džio g., Kretingos m., detaliojo 
plano tvirtinimo. 

28. Dėl žemės sklypo Tiekėjų 
g., Kretingos m., detaliojo plano 
tvirtinimo. 

29. Dėl žemės sklypo Tiekėju 
g. Kretingos m., detaliojo plano 
tvirtinimo. 

30. Dėl žemės sklypo (kadas-
tro Nr. 5634/0010:58) Klaipėdos 
g. 127B, Kretingos m., Kretingos 
r. sav., detaliojo plano tvirtini-
mo. 

31. Dėl žemės sklypų Tiekėjų 
g., Kretingos m., detaliojo plano 
tvirtinimo. 

32. Dėl žemės sklypo (ka-
dastro Nr.5660/0007:189) Liepų 
g.19, Žibininkų k., Kretingos 
sen., Kretingos r. sav., detaliojo 
plano tvirtinimo ir pagrindinės 
žemės naudojimo paskirties kei-
timo bei naudojimo būdo nusta-
tymo. 

33. Dėl Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2012-
06-28 sprendimo Nr.T2-235 
„Dėl žemės sklypo (kadastro 
Nr.5670/0004:522) Kiauleikių 
k., Kretingos r. sav., detaliojo 
plano tvirtinimo ir paskirties 
pakeitimo“ pakeitimo.   

34. Dėl Kretingos rajono 
savivaldybės tarybos 2013-06-
27 sprendimo Nr. T2-248 „Dėl 
Nenaudojamų kitos paskirties 
žemės sklypų Kretingos rajone 
nustatymo tvarkos aprašo tvirti-
nimo“ pakeitimo. 

35. Dėl gatvių pavadinimų 
Žalgirio seniūnijoje suteikimo. 

36. Dėl Kretingos seniūnijos 
Vydmantų kaimo Saulėtekio ga-
tvės geografi nių charakteristikų 
pakeitimo. 

37. Dėl Savivaldybės turto 
perdavimo valdyti patikėjimo 
teise. 

38. Dėl sutikimo nurašyti 
materialųjį turtą. 

39. Dėl 28/100 dalių gyve-
namojo namo Danės g. 23, To-
lių k., Žalgirio sen., Kretingos r. 
sav., nurašymo. 

40. Dėl Vyriausybės atstovo 
Klaipėdos apskrityje tarnybos 
teikimo ir reikalavimo.

41. Informacija dėl Kretingos 
rajono savivaldybės 2014 – 2020 
metų plėtros plano koncepcijos 
pristatymo ir Administracijos 
valanda.  

Savivaldybės meras
 Juozas MAŽEIKA

Ataskaitų pristatymas – prievolė 

išklausyti visuomenę

Savivaldybės Administra-
cijos direktorius V. Domarkas 
salantiškiams pažėrė ir šūsnį 
skaičių – kiek įsisavinta investi-
cinių lėšų, gautų iš įvairių fon-
dų, kiek dar bus gauta šiemet 
bei numatoma gauti 2014-2020 
metais. Tačiau jis ne tik gyrėsi 
padarytais gražiais darbais, bet 
ir pripažino, jog ne visas pro-
blemas pavyko išspręsti. Vis 
dėlto nepavyko išvengti kredi-
torinių įsiskolinimų bankams 
padidėjimo, nors ir dėl objek-
tyvių priežasčių. Viena iš svar-
biausių, anot V. Domarko, yra 
tai, kad visa šalis sėdi bankų ki-
šenėje, skolos yra milžiniškos, 
todėl joms administruoti reikia 
labai daug pinigų. Priklauso-
mai nuo valstybės skolų, pinigų 
stygių pajaučia ir savivaldybės.

Dėl vis didėjančios biuro-
kratijos valstybės valdžios insti-
tucijose, pasak Administracijos 
direktoriaus, rajone nepavyks-
ta mažinti valstybės tarnautojų 
skaičiaus. V. Domarkas tikino, 
jog dabar savivaldybės Admi-
nistracijos specialistai kasdien 
pluša nepakeldami galvų, bet 
kartais visko padaryti nespėja. 
Be to, iš provincijos į didmies-
čius viliojami geri specialistai, 
o stengiantis juos sulaikyti ten-
ka imtis ir fi nansinių priemo-
nių.

Direktorius apgailestavo, 

jog vargu ar pavyks sėkmingai 
įgyvendinti daugiabučių gyve-
namųjų namų renovacijos pro-
jekto pirmąjį etapą. Pasak jo, 
pagalius į ratus kaišioja pačių 
gyventojų neatsakingas požiū-
ris, dėl kurio gaištamas labai 
brangus laikas.

Kalbėdama apie susiklosčiu-
sią situaciją prižiūrint rajono 
kelius, savivaldybės Adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toja D. Skruibienė patikino, jog 
pinigų tikrai nebuvo ir dabar 
nėra pakankamai daug, todėl 
dėl pageidaujamo žvyruotų ke-
lių asfaltavimo reikia palaukti. 
Tačiau šiek tiek lėšų vis dėlto 
yra, ir salantiškiams neverta la-
bai nusiminti – jų miestelio ga-
tvės po truputį bus remontuo-
jamos. Šiems darbams Salantų 
seniūnijai skirta 60 tūkst. litų. 
Kokias gatves ar šaligatvius 
pirmiausia reikės remontuoti, 
sprendžia seniūnija.

Vicemerui V. Ročiui papa-
sakojus apie rajono jaunimo 
organizacijų nuveiktus darbus, 
pasidžiaugus sportininkų akty-
vumu bei pasiektais rezultatais, 
salantiškiai netruko užduoti 
rajono vadovams klausimų. Ta-
čiau jie buvo skirti ne valdžios 
ataskaitoms analizuoti, bet 
daugiausia apie kasdieninius 
miestelio gyventojų reikalus. 

Į klausimą apie situaciją dėl 
tvarkant Salantų parką nukirs-
tų ir kažkur esą išgaravusių 

medžių Administracijos direk-
torius V. Domarkas atsakė la-
koniškai: specialios komisijos 
surinkta medžiaga buvo per-
duota policijos pareigūnams, 
tačiau šie pradėti ikiteisminį 
tyrimą atsisakę. O iš posto dėl 
tų pačių nelemtų medžių pa-
šalintas seniūnas Kazimieras 
Galdikas atgal į seniūno kėdę 
sugrąžintas teismo sprendimu, 
nes jį atleidžiant buvo padaryta 
procesinių klaidų.

Valdžios ataskaitų prista-
tymui visuomenei virtus gy-
ventojų susitikimu su rajono 
vadovais, salantiškiai ne tik 
uždavinėjo klausimus, bet ir 
pateikė ne vieną pasiūlymą, 
ką reikėtų padaryti, kad Sa-
lantuose gyventi būtų geriau 
ir jaukiau. Pasak savivaldybės 
vadovų, kaip ir kiekvienai se-
niūnijai, taip ir Salantams iš 
biudžeto skirtos lėšos. Tačiau 
kur ir kaip jas panaudoti, turi 
spręsti seniūnija, atsižvelgda-
ma į žmonių pageidavimus 
ir pasiūlymus. Todėl salan-
tiškiams pirmiausia reikėtų 
kreiptis į seniūną. Suprantama, 
pasak mero J. Mažeikos, jie vi-
sada bus išklausyti ir rajono sa-
vivaldybėje, kur niekam durys 
neužveriamos.

Salantų seniūnas K. Galdi-
kas tikino, jog jam visos salan-
tiškių problemos yra žinomos 
ir imamasi įvairių priemonių, 
kad jos būtų išspręstos.

Dėl rajono savivaldybės Tarybos posėdžio

Šeši Trečiojo amžiaus universiteto studentai ir jų kuratorė Aurelija Je-
denkienė su miškininkais pasodino net 1000 eglaičių.

Medelius Rėvų miške so-
dino šeši Trečiojo amžiaus 
universiteto (TAU) studentai: 
Onutė Kocienė, Daina Andrie-
jaitytė, Regina Truncienė, Pra-
nas Andriejaitis, Bronius Karli-
kauskas ir jų kuratorė Aurelija 
Jedenkienė. Jie paruošto plyno 
kirtimo vietoje su miškininkais 
pasodino net 1000 eglaičių!

Baigus sodinti medelius, 
girininkas Vilius Perkamas 
prasitarė norįs Darbėnų giri-
ninkijos ir Kretingos Trečiojo 
amžiaus universiteto bendra-
darbiavimą tęsti ir kitąmet. 
TAU studentai mielai pritarė 
tokiam siūlymui.
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