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TRUMPAI:

35 metų savaitė
Saulė teka 6.19 val.,
leidžiasi 20.19 val.
Dienos ilgumas – 14 val.
Jaunatis
5 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ŠIANDIEN – Feliksas, Kintenis, 
Augūna, Adauktas, Gaudencija, 
Laimis, Joris, Vesta.

RYTOJ – Izabelė, Raimundas, 
Raimunda, Vilmantas, 
Vilmantė, Raimondas.

PORYT –Egidijus, Verena, 
Gytautas, Burvilė, Gytis.

Dienos sentencija

V. KUDIRKA.

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Geriau už teisybę laimėti 

priešą negu su melu 

draugą. 

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Su Rugsėjo 
1-ąja! 

Kretingos rajo-
no savivaldybės M. 
Valančiaus viešoji 
biblioteka maloniai 
kviečia Rugsėjo 
1-osios šventę įam-
žinti bibliotekoje. 
Kviečiame visus 
ateiti ir nusifotografuoti prie mūsų 
šventinių stendų. Jūsų pageidavimu 
bibliotekos darbuotojai fotogra( jas 
galės perkelti į Jūsų atsineštą lai-
kmeną arba atsiųsti elektroniniu 
paštu. Jūsų šventinės akimirkos bus 
eksponuojamos mūsų bibliotekos 
surengtoje parodoje. Labai lauksi-
me visų norinčių – mažų ir didelių, 
su tėveliais, su mokytojais, su drau-
gais ar bendraklasiais. Iki pasima-
tymo! 

Jurgita BRUŽIENĖ
Kretingos rajono savivaldybės                             

M. Vala čiaus viešosios bibliotekos                    
Vyr. bibliotekininkė

Politikai trankė 
atšipusius kirvius

Aistas MENDEIKA

Praėjusį ketvir-
tadienį baigiantis 
Kretingos rajono 
savivaldybės tary-
bos posėdžiui libe-
ralsąjūdiečiai pakė-
lė „karo kirvį“ prieš 
socialdemokratą 
Konstantiną Skierų, 
reikalaudami atsa-
kyti į keletą klau-
simų, susijusių su 
spaudoje paskelbta 
jo nuomone dėl kai 
kurių politikų ban-
dymo išversti jį iš 
Kontrolės komiteto 
pirmininko kėdės.

Prieš mokslo metus – apie 
švietimo problemas ir pokyčius
Rasa GEDVILAITĖ

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius bei Kretin-
gos rajono pedagogų švietimo centras sukvietė mokyklų vadovus, mokytojus į 
kasmetinę konferenciją, rengiamą prieš prasidedant naujiems mokslo metams. 
Į Šv. Antano rūmus sugužėjo kolegų pasiilgę, naujų idėjų ir 
energijos kupini pedagogai. Pirmiausia visi susirinkusieji 
buvo supažindinti su Kretingos rajono savivaldybės švietimo 
veikla ir problemomis.

Pedagogai džiaugėsi geromis naujienomis ir išklausė prastesnes.

Aplinkos ministerija kvie-
čia restoranus, kavines, barus 
ir viešbučius prisijungti prie 
socialinės akcijos „Geriama-
sis vanduo iš čiaupo nemo-
kamai!“, skatinančios savo 
klientus nemokamai vaišinti 
geriamuoju vandeniu iš čiau-
po. Apie tai, kad akcijoje daly-
vaujantys restoranai, kavinės, 
barai ir viešbučiai (jų pavadi-
nimai ir adresai bus skelbiami 
Aplinkos ministerijos tinkla-
lapyje) savo lankytojus ir sve-
čius nemokamai vaišins ge-
riamuoju vandeniu iš čiaupo, 
informuos ant šių įstaigų durų 
priklijuoti specialūs lipdukai. 
Lipduką bus galima gauti atė-
jus į informacinę akcijos apie 
geriamąjį vandenį palapinę, 
kuri keliaus per Lietuvą.

ŠIANDIEN debesuota su pra-
giedruliais, be kritulių. 
Vėjas rytų, 3-5 m/s. Oro 
temperatūra dieną – 18, 
naktį – 14 laipsnių šilumos.

RYTOJ debesuota, trumpalai-
kiai lietūs. Vėjas pie-
tvakarių, 3-5 m/s. Oro 
temperatūra dieną – 19, 
naktį – 14 laipsnių šilumos.

PIRMADIENĮ debesuota su 
pragiedruliais, be kri-
tulių. Vėjas pietvakarių, 
3-5 m/s. oro temperatū-
ra dieną – 20, naktį – 15 
laipsnių šilumos.

ANTRADIENĮ debesuota, lie-
tus. Vėjas pietvakarių, 
2-4 m/s. Oro tempera-
tūra dieną – 18, naktį – 
16 laipsnių šilumos.

3 p.

Mokyklų 

bibliotekininkams – 

didesni atlyginimai

Pailsėjusi po vasaros atostogų, 
Kretingos rajono savivaldybės ta-
ryba kibo į darbus. Užvakar įvyku-
siame posėdyje padidintas rajono 
biudžetas bei patikslintos išlaidos. 

 6 p.

Susirgusiems senjorams 

– daugiau paslaugų

Kretingos ligoninėje bus teikiamos 
stacionarios geriatrijos paslaugos, 
apmokamos ligonių kasų lėšomis. 
Tokiam sprendimui kretingiškiai 
savivaldybės tarybos nariai prita-
rė be jokių klausimų.

 8-9 p.

 Tarybos nariui socialdemokratui Kons-
tantinui Skierui teko atsakinėti į nelabai 
suprantamus klausimus.

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, ŠŠŠŠŠŠŠŠventojoje.
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Pasveikinęs visus susirin-
kusius su artėjančia gražia 
švente, prasidėsiančiais naujais 
mokslo metais, Švietimo sky-
riaus vedėjas Antanas Sungai-
la pristatė atvykusius svečius: 
valdžios atstovus – merą Juo-
zą Mažeiką, vicemerą Vytautą 
Ročį, Administracijos direk-
torių Virginijų Domarką bei 
jo pavaduotoją Danutę Skrui-
bienę, taip pat Tarybos narius 
Valerijoną Kubilių bei Joną 
Drungilą. Tradicinėje Kretin-
gos pedagogų konferencijoje 
dalyvavo ir Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininkė Audronė Pitrėnie-
nė su savo padėjėja.

„Šiandien susirinkome pa-
kalbėti apie rajono ugdymo 
problemas. Manau, kad turbūt 
nebus tokio laikmečio, kad ne-
būtų problemų, tačiau gyventi 
vien tik malonumais būtų šiek 
tiek ir nedora. Gerbiamieji, 
Tarybos ir mano, kaip mero, 
pareiga yra reaguoti į visos 
Lietuvos ir mūsų rajono švie-
timo pokyčius, pasikeitimus, 
ir Taryba tai daro laiku, tin-
kamai spręsdama klausimus, 
teikiant ugdymo paslaugas. 
Didžiausios problemos išlie-
ka: vaikų mažėjimas, mokinių 
migracija ne tik mieste, bet ir 
kaime. Reikia spręsti ir vaikų 
maitinimo klausimą, taip pat 
kalbėti apie mokyklų renova-
cijas, man ypač širdį skauda 
dėl Salantų gimnazijos“, – pa-
grindines opiausias problemas 
įvardijo meras. Jis pasidžiau-
gė gabiaisiais mokiniais, ku-
rie buvo pasveikinti mokslo 
metų pabaigoje, taip pat Dainų 
šventės dalyviais, kurie sukū-
rė nuostabią šventę, palinkėjo 
siekti ir toliau pačių geriausių 
rezultatų, dėkojo už atsakingą 
darbą.

Seimo Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto pirminin-
kė A. Pitrėnienė pripažino, 
jog nebedirbant pedagoge, vis 
tiek rugsėjo laukimas tampa 
svarbia gyvenimo dalimi, o 
mokytoją įvardino kaip itin 
svarbų žmogų besiformuojan-
čio jaunuolio gyvenime. „Tik 

Prieš mokslo metus –                                                                 
apie švietimo problemas ir pokyčius

tada supranti, ką reiškia būti 
mokykloje, kai iš jos išeini. Kai 
užėmiau seniūnės pareigas, aš 
puikiai pamačiau skirtumą: 
mokykloje mes dirbame su 
džiaugsmu, o ten teko dirbti 
su skausmu ir vargu“, – pasi-
dalino pastebėjimais A. Pitrė-
nienė. Ji taip pat įvardijo di-
džiausiomis bėdomis mokinių 
mažėjimą, kuris atsiliepia ir 
mokytojų mažėjimui, tačiau ji 
teigė, kad vien tik stengtis iš-
saugoti mokytojus nepakanka, 
reikia siekti ir kokybės.

Kadangi Seimo atstovė už-
siminė apie mokinio krepšelį, 
kuris, pasak jos, esantis jau 
atgyvenęs, savivaldybės tary-
bos Švietimo komiteto pirmi-
ninkas Valerijonas Kubilius 
pasidomėjo, kokios perspek-
tyvos laukia mokinio krepše-
lio. „Dabartiniu metu mokinio 
krepšelis neleidžia išgyventi 
mokyklai, tad turėtų atsirasti 
arba klasės krepšelis, arba do-
tacija rajonui. Priešingu atveju 
toks mokinio krepšelis, koks 
yra dabar, žlugdys mažas mo-
kyklas. Šiuo metu reikalinga 
darbo grupė ir reikia ieškoti 
išeičių: ar klasės krepšelį nu-
statyti, nors kiek tų klasių ma-
žose mokyklose tėra, ar kitaip 
spręsti problemą. Šiuo metu 
netgi didelės mokyklos neišgy-
vena, nes krepšelis neatitinka 
kriterijų“, – teigė A. Pitrėnienė.

Po svečių sveikinimų Švie-
timo skyriaus vedėjas A. 
Sungaila pristatė pedagogus, 
pakeitusius darbo vietas. Ve-
dėjas ir jo pavaduotoja Daiva 
Tranizienė pasveikino staigų 
karjeros šuolį padariusią Auš-
rą Zebitienę, kuri padirbusi 
Pedagogų švietimo centre me-
todininke netrukus ėmė eiti 
vyr. specialistės pareigas Švie-
timo skyriuje, metodininke 
Pedagogų švietimo centre nuo 
šiol dirbs Rima Ramoškienė, 
dirbusi J. Pabrėžos universite-
tinėje gimnazijoje, o Švietimo 
skyriuje dirbusi vyr. specialiste 
Liucija Lengvinienė netrukus 
pradės dirbti lopšelyje-darže-
lyje „Ąžuoliukas“ direktorės 
pavaduotoja.

A. Sungaila įvardino, jog 
pagrindinės veiklos kryptys, 

prioritetai buvo Kretingos ra-
jono mokyklų 2012–2015 m. 
tinklo pertvarkos įgyvendini-
mas, kitas svarbus uždavinys 
– mokyklų valdymo sutvarky-
mas, skatinant mokyklų sava-
rankiškumą bei atsakomybę. 

Vykdant šių metų planą, Sa-
vivaldybės tarybos sprendimu, 
Vydmantų vidurinė mokykla 
tapo gimnazija. Nuo šių metų 
nebebus nei vienos vidurinės 
mokyklos, tad viena iš tokių 
mokyklų, kaip Kartenos moky-
kla, nuo rugsėjo pirmos dienos 
tampa Kartenos mokykla-dau-
giafunkciniu centru. Taip pat 
nuo šių metu pirmos moks-
lo dienos Rūdaičių mokykla 
tampa savarankiška, prieš tai 
ji buvo Kretingos M. Daujoto 
mokyklos skyriumi. Rugsėjo 
3 dieną bus renkamas naujas 
mokyklos vadovas.

„Puikiai prisimename, koks 
didelis mūšis vyko, kai mes tu-
rėjome patvirtinti prelimina-
rius mokinių skaičius kitiems 
mokslo metams, tuomet buvo 
daugiausiai paliestos dvi mo-
kyklos – M. Daujoto ir S. Dau-
kanto pagrindinės mokyklos. 
Buvo siūloma nuo šių metų 
jas pakeisti į progimnazijas, 
tačiau atsižvelgiant į bendruo-

menių poreikius, atsisakyta šio 
plano ir dar šiemet abi moky-
klos išliks pagrindinėmis. Ti-
kėtina, kad kitąmet, kadangi 
nebesusidaro reikiamas mo-
kinių skaičius, S. Daukanto 
mokykla taps progimnazija, o 
vėliau turbūt šiuo keliu paseks 
ir M. Daujoto mokykla“, – kal-
bėjo A. Sungaila.

Diskutuotinu klausimu ve-
dėjas pavadino Kretingos su-
augusiųjų ir jaunimo mokymo 
centro jaunimo klases, kuriose 
mokosi problemiški vaikai, ne 
itin gerai lankantys pamokas, 
tad, vedėjo nuomone, gal derė-
tų geriau juos nukreipti į Kre-
tingos technologijos ir verslo 
mokyklą.

Vedėjas pastebėjo, jog nors 
mokinių skaičius ir mažėja, ta-
čiau kai kurių sričių pedagogų 
visgi trūksta, pavyzdžiui, che-
mijos mokytojų ar logopedų. 
Tačiau šis trūkumas atsirado 
todėl, kad pamokas vesti gali 
tik specialistai. Jis pasiūlė, kad 
būtų tikslingiau laikinai dirb-
ti tiems žmonėms, kol atsiras 
specialistas, nes tokių greit 
sunku atrasti, tam tikros sri-
ties pamokų nevesti taip pat 
nevalia.

Švietimo skyriaus vedėjas 

pajuokavo, jog nauja sistema 
priimant vaikus į ikimoky-
klines įstaigas iš dalies palen-
gvino situaciją, tačiau dabar 
skyriuje sulaukiama tiek lan-
kytojų, kad jau gal reiktų pa-
galvoti apie atskirą patalpą, 
skirtą mažiesiems. A. Sungai-
la įvardino, jog nepatenkintų 
prašymų į darželius esama apie 
250.

Opus klausimas ir dėl mo-
kinių pavėžėjimo, tačiau vedė-
jas patikino, kad nepavėžėtų 
mokinių nėra. Jie būna veža-
mi mokykliniais autobusais, 
privačiais ar tėvai patys juos 
vežioja. Iš viso į mokyklas ve-
žami 2125 mokiniai, mokyklas 
aptarnauja 20 autobusų – 11 
geltonųjų ir 9 mokykliniai. 
Didžiausia bėda, jog autobu-
sai labai seni, vienas, vežio-
jęs Darbėnų gimnazijos mo-
kinius, perlūžo perpus, kiek 
buvo susidėvėjęs. Trečiadienį 
naują autobusą gavo Salantų 
gimnazija.

Kalbėjo vedėjas ir apie mo-
kiniams teikiamą kompleksinę 
pagalbą, įvardijo, jog šiuolai-
kiniams mokiniams reikia kur 
kas daugiau suteikti pagalbos, 
pasidžiaugė pasiektais rezulta-
tais.

Švietimo komiteto pirmi-
ninkas V. Kubilius skaitė pra-
nešimą apie lyderystės įtaką 
mokyklos veiklos tobulinimui, 
apie gabius mokinius praneši-
me „Gabių mokinių ugdymo 
aktualijos“ kalbėjo Kretingos 
rajono pedagoginės psicho-
loginės tarnybos direktorė 
Ingrida Mineikienė, Pedago-
gų švietimo centro direktorė 
Adelė Mazeliauskienė pristatė 
pedagogų kvalifikacijos tobu-
linimo modelį. Kretingos tech-
nologijos ir verslo mokyklos 
direktorė Zita Mockienė at-
skleidė, kaip atrodo jos vado-
vaujama įstaiga kitų mokyklų 
kontekste. O Administracijos 
direktorius V. Domarkas patei-
kė perspektyvas, kiek savival-
dybė prisidės gerinant ugdymo 
aplinką.

Direktorių taryba sveikino susirinkusiuosius ir Švietimo skyriaus vadovus.

Atvykusius mokytojus pasveikino J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 
mokiniai.

Švietimo skyriaus vedėjas Antanas Sungaila pristatė švietimo veiklas ir 
problemas.
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