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Gerąja patirtimi dalijosi Rumunijoje 

UAB Kretingos šilumos 
tinklai informuoja šilumos 
vartotojus, kad nuo 2020 m. 
sausio 1 d. keičiasi centrali-
zuotai tiekiamos šilumos kai-
nos.

Vadovaujantis Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2018 m. gruodžio 20 
d. nutarimu Nr. O3E-454 „Dėl 
UAB Kretingos šilumos tin-
klų šilumos kainos dedamųjų 
vienašališko nustatymo“, nuo 
2020 m. sausio 1 d. taikomos 
centralizuotai tiekiamos šilu-
mos kainos (be PVM):

1. šilumos, patiektos iki 
pastato šilumos įvado, viena-
narė kaina – 5,85 ct/kWh:

1.1. pastovioji dedamoji – 
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2,94 ct/kWh;
1.2. kintamoji dedamoji – 

2,85 ct/kWh;
1.3. papildoma dedamoji – 

0,06 ct/kWh.
2. mažmeninio aptarnavi-

mo kaina pasirinktinai: jei var-
totojas pasirinko mokėti už 
kiekvieną realizuotiną šilumos 
kilovatvalandę – 0,13 ct/
kWh, jei vartotojas pasirinko 
mokėti kaip pastovų (mėnesio) 
užmokestį – 0,98 Eur/mėn./kW 
arba  1,20 Eur/mėn. 

Suminė vienanarė šilumos 
kaina be PVM už suvartotą ši-
lumos kiekį – 5,98 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujan-
tis galiojančiomis šilumos kainų 
dedamosiomis ir atsižvelgiant į 

technologinio kuro kainų poky-
tį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

UAB Kretingos šilumos tin-
klai informuoja vartotojus, kad 
nuo 2019 m. gruodžio 1 d. kei-
tėsi karšto vandens kainos de-
damosios. Valstybinė energe-
tikos reguliavimo taryba 2019 
m. lapkričio 15 d. nutarimu 
Nr.O3E-748 „Dėl UAB Kretin-
gos šilumos tinklų karšto van-
dens kainos dedamųjų nustaty-
mo“ nuo 2019 m. gruodžio 1 d. 
nustatė karšto vandens kainos 
(be PVM), išreikštos formule 
0,29 + Tkv kd, dedamąsias:

Karšto vandens kainos pasto-
viąją dedamąją – 0,29 Eur/m3;

Karšto vandens kainos kinta-

mąsias dedamąsias – Tkv kd:
karšto vandens kainos kin-

tamosios dedamosios Tkv kd for-
mulę vartotojams daugiabučiuo-
se namuose:

Tkv kd = (52,02 x Tš) + (1,02 x 
Tgv) + (0,020 x Tgv pard);

karšto vandens kainos kinta-
mosios dedamąją Tkv kd formulę 
kitiems vartotojams:

Tkv kd = (51,00 x Tš) + (1,00 x 
Tgv) + (0,020 x Tgv pard).

čia:
Tš – pirktos (pagamintos) ši-

lumos kaina (Eur/kWh);
Tgv – geriamojo vandens tieki-

mo ir nuotekų tvarkymo paslau-
gų kaina, taikoma abonentams, 
(Eur/m3);

Tgv pard – geriamojo vandens 

pardavimo kaina abonentams 
(Eur/apskaitos prietaisui per 
mėn.).

Vadovaujantis šiuo nutari-
mu, apskaičiuotos ir nuo 2020 
m. sausio 1 d. taikomos karš-
to vandens kainos (be PVM): 

vartotojams daugiabučiuose 
namuose – 5,78  Eur/m3,

kitiems vartotojams – 5,68
Eur/m3.

Karšto vandens kainos 
taikoma vartotojams, kurie 
karšto vandens tiekėju yra 
pasirinkę UAB Kretingos ši-
lumos tinklus. 

Karšto vandens kainos per-
skaičiuojamos, keičiantis šilu-
mos ir geriamojo vandens  kai-
noms.

 Kretingos rajono švietimo centro nuotr.

Kretingiškių delegacija slidinėjimo bazėje prie Petrošani miesto: (iš kairės) Gražvydas Vilimas, 
Tadas Vaitkevičius, Arsenijus Balkaitis, Laimonas Savickas, Almeda Venckutė, Raminta Pociūtė ir 
pedagogai Dainora Kalniškienė, Virginija Kvietkauskienė bei Arūnas Srėbalius.

Susipažinimas su Petrošani mokyklos robotikos studijos veikla. 
Almedai Venckutei, Ramintai Pociūtei, Arsenijui Balkaičiui robotų 
gamybos ir marketingo subtilumus pristatė rumunų mokinys 
Pašcu Sergiu.

Livija GRAJAUSKIENĖ

Gruodžio viduryje Kretingos 
rajono švietimo centro suaugu-
siųjų ir jaunimo mokymo skyriaus 
mokinių ir mokytojų delegacija 
viešėjo Rumunijoje. Savai-
tės trukmės viešnagė – viena 
Erasmus+ projekto „Prepare for 
future career“ („Jau mokykloje 
ruoškis karjerai“) dalių. Projek-
te, be Lietuvai atstovaujančių 
kretingiškių, dalyvauja partne-
riai iš Turkijos, Lenkijos, Italijos 
bei Rumunijos. 

Dalyvauja 5 šalys
„Projektas „Jau mokykloje 

ruoškis karjerai“, kurio koordi-
natorė - Kretingos rajono švie-
timo centro Neformaliojo švie-
timo skyriaus metodininkė Vi-
lija Kontrimė, vyksta jau antrus 
metus. Projekto tikslas – skatin-
ti moksleivius jau mokyklos suo-
le pradėti galvoti apie profesijos 
pasirinkimą, ir jame dalyvau-
jančios šalys partnerės dalinasi 
gerąja patirtimi ugdymo karje-
rai srityje“, – pristatydama Era-
smus+ projektą, kurio visų šalių 
dalyvių veiklas koordinuoja bū-
tent Lietuva, sakė Suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo skyriaus vedė-
ja Virginija Kvietkauskienė.  

Pernai kretingiškiai vyko į 
Turkiją ir buvo surengę visų ša-
lių partnerių susitikimą Lietuvo-
je, Kretingoje. Šių metų gegužę 

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
skyriaus delegacija vyko į Italiją, 
o gruodžio 8–14 dienomis viešė-
jo Rumunijoje.

„Projekto partnerė Italija mo-
kė kitų šalių atstovus, kaip ug-
dyti mokinių verslumo įgūdžius 
– pristatė mokomosios bendro-
vės veiklas. Mes pristatėme pro-
fesinio veiklinimo patirtį – su-
pažindinome su galimybe moki-
niams dalyvauti praktinio moky-
mosi vietose, atlikti integruotas 
dalykų užduotis, įsivertinti prak-
tinio mokymosi vietoje įgytą pa-
tirtį. Italijos ir mūsų patirtys die-
giamos kitų šalių partnerių mo-
kyklose – Lenkijoje, Rumunijoje, 
Turkijoje“, – pasakojo V. Kviet-
kauskienė.

Vedėja pasidžiaugė, kad Kre-
tingoje ir rajone yra 42 įstaigos 
ir įmonės, kurios priima  Suau-
gusiųjų ir jaunimo mokymo sky-
riaus moksleivius. 

Veiklos kupina savaitė
Rumunijoje kretingiškių dele-

gacija, kurioje, be V. Kvietkaus-
kienės, buvo socialinė pedagogė 
Dainora Kalniškienė, anglų kal-
bos mokytojas Arūnas Srėba-
lius, ketvirtokė gimnazistė Ra-
minta Pociūtė, jaunimo klasės 
mokinys devintokas Arsenijus 
Balkaitis ir dešimtokai jaunimo 
klasės mokiniai Gražvydas Vili-
mas, Tadas Vaitkevičius, Laimo-
nas Savickas ir Almeda Vencku-

tė, lankėsi dviejuose miestuose: 
Petrošanyje ir Sibiu.

Vienu iš šalies kalnakasybos 
centrų vadinamame Petrošany-
je projekto dalyviai turėjo gali-
mybę susipažinti su angliakasio 
profesija: jie lankėsi kalnakasy-
bos inžinierius ir kitus šios sri-
ties specialistus rengiančiame 
universitete, kalnakasybos mu-
ziejuje. Pasak kretingiškių, kal-
nakasio specialybės jie nenorėtų 
rinktis: darbas labai pavojingas, 
nors uždarbis ir geras – sako-
ma, kad jeigu vyras dirba šach-
toje, žmonai dirbti jau neberei-
kia. Moksleivius sužavėjo kal-
nakasybos muziejuje demons-
truojami uolienų ir kitų naudin-
gųjų iškasenų pavyzdžiai bei gi-
do pasakojimas, kaip specialiais 
sietais sijojamas auksas – šio pa-
sakojimo jie klausėsi viename iš 
gamtos paminklų, urve, kur ap-
linkui viskas blizgėjo, lyg būtų 
tikru auksu padengta.

Projekto dalyviai lankėsi ir 
mikroschemas surenkančio-
je gamykloje bei pirotechnikos 
bandymo įmonėje Insimex, ku-
rioje atliko praktinio veiklinimo 
užduotis. Dar viena veikla – pa-
mokų mokyklose pristatymas: 
per chemijos pamokas mokslei-
viai stebėjo atliekamus eksperi-
mentus, taip pat turėjo galimy-
bę pabuvoti robotikos studijoje 
ir išvysti, kokius robotus kons-
truoja rumunų mokiniai.

Įdomi veikla laukė projek-
to dalyvių ir laisvalaikiu: kie-
kviena šalis turėjo parengti sa-
vo valstybės, miesto ir gimto-
sios kalbos pristatymus. Pasak 
kretingiškių, jų pristatymas bu-
vęs smagiausias: jie parengė lie-
tuvių liaudies šokį „Grečenikė“, 
žaidimus „Arbūzas“ ir „Ledlau-
žis“, be to, mokė bendraamžius 
lietuviškai pasakyti apie 15 žo-
džių ir frazių. Taip pat buvo de-
monstruojami pačių sukurti fil-
mai apie Lietuvą ir Kretingą.

Didžiulį įspūdį iš Lietuvos 
atskridusiems moksleiviams 
paliko snieguotomis į dviejų ki-
lometrų aukštį iškilusiomis vir-
šūnėmis spindintys kalnai. Vi-
są savaitę gyvenę kalnų viešbu-
tyje, kuris buvo pastatytas 800 
metrų virš jūros lygio, kretin-
giškiai naudojosi proga ir į ar-
timiausią viršukalnę įkopti, ir  
paslidinėti, ir netgi susikauti su 
kitų šalių komandomis sniego 
mūšyje.

Patirtį apibendrins knygoje
Kupini įspūdžių apie kelio-

nę, apie viską, ką pamatė ir pa-
ragavo – beje, pasak moksleivių, 
maistas Rumunijoje gerokai ski-
riasi nuo lietuviško, mat yra aš-

tresnis bei valgoma daug dar-
žovių, ypač marinuotų, – pasi-
džiaugę nauja patirtimi gyven-
ti po vienu stogu, jaunieji de-
legacijos nariai sakė mielu no-
ru dalyvautų ir kitame projekto 
etape. Tačiau, norint į jį patek-
ti, reikia ne tik gerų anglų kal-
bos žinių, mat tarpusavyje ben-
draujama angliškai, noro ir pasi-
ryžimo dalyvauti apie tris savai-
tes trunkančiame pasirengimo 
etape, kai kuriamas delegacijos 
pristatymas, parengti ir pristaty-
ti bendramoksliams apibendrin-
tus įspūdžius ir patirtį, sukaup-
tą kelionėje, bet ir per kelis mė-
nesius, kol bus rengiamasi kitai 
kelionei, pasiekti asmeninės pa-
žangos.

Kitas, paskutinis projekto eta-
pas – kovo mėnesį suplanuo-
ta kelionė į Lenkiją, į Kroku-
vos miestą. Pats projektas baig-
sis kitų metų birželį. Iki to lai-
ko visos projekto „Jau mokykloje 
ruoškis karjerai“ metu sukaup-
tos tiek moksleivių, tiek moky-
tojų  patirtys turės būti apiben-
drintos ir sudėtos į knygą. Kie-
kviena šalis turės knygai pareng-
ti 10 lapų, pati knyga bus išleista 
anglų ir kiekvienos šalies partne-
rės kalbomis.
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