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KRETINGA
ŽEMAITĖS al. vasario 23 d. 

apie 16.59 val. sustabdžius au-
tomobilį „Mercedes Benz“ 1962 
metais gimusiam jo vairuotojui 
buvo nustatytas 2,33 prom. gir-
tumas. 

KRETINGOS r. 
KŪLUPĖNUOSE vasario 21 

d. apie 19.23 val. sustabdžius au-
tomobilį „BMW“ jo 1974 m. gi-
musiam vairuotojui nustatytas 
1,76 prom. girtumas.

Parengė Edita KALNIENĖ

STIPRUS VĖJAS IŠVERTĖ 
MEDŽIUS, GYVENTOJAI 
LIKO BE ELEKTROS

Kretingos rajone šeštadienį 
pradėjo siautėti stiprūs vėjai, 
dėl kurių kai kurie gyvento-
jai trumpam liko be elektros. 
Kretingos ugniagesiams taip pat 
teko vykti į iškvietimus dėl ant 
kelio nuvirtusių medžių. 

„Pagrindiniai gedimai pradė-
ti fi ksuoti vasario 22 d. pavaka-
rę ir vasario 23 d. rytą. Iš viso 
sutrikimus dėl vėjo patyrė apie 
1,5 tūkst. Kretingos rajone esan-
čių namų ūkių. Visi jie buvo su-
tvarkyti gedimo fi ksavimo die-
ną. Vidutinė elektros tinklo ge-
dimų šalinimo trukmė siekė iki 
2 val.“, – įvardijo  ESO atstovas 
Tomas Kavaliauskas. 

Pagrindinės elektros gedimų 
priežastys: virstantys medžiai, 
jų šakos, dėl ko nutrūko elek-
tros oro linijos ar kilo gedimų 
elektros pastotėse.

Vėjas siautėjo ne tik mūsų ra-
jone, bet ir visoje Lietuvoje. Įsi-
smarkavęs vėjas šalyje nuo va-
sario 22 d. pavakarės iki vasario 
23 d. 14 val. be elektros įvairiais 
laiko tarpsniais buvo palikęs per 
70 tūkst. namų ūkių Lietuvoje. 
„Savaitgalį vėjas sukėlė ypač su-
dėtingų gedimų miškingose vie-
tovėse, kai vienoje linijoje me-
džiai, jų šakos virto ne vienąkart 
ant elektros oro linijų ar  sulau-
žė atramas. Gedimų šalinimu 
rūpinosi beveik 100 operatyvi-
nių brigadų visoje Lietuvoje“, – 
atkreipė dėmesį T. Kavaliauskas, 
atsiprašydamas vartotojų už ga-
limai patirtus nepatogumus. 

Dėl ant kelio nuvirtusių me-
džių ugniagesiai sekmadie-
nio naktį gavo du iškvietimus. 
Ugniagesiai-gelbėtojai supjaus-
tė ir medžius nuo važiuojamo-
sios kelio dalies pašalino kelyje 
Vaineikiai–Šukė, 1 km atstumu 
nuo Vaineikių kaimo, ir Miko-
liškių kaime. 

„P. n.“ informacija

Dariaus Šypalio nuotr.

M. Montessori programa išliks, 
mažės administracijos darbuotojų

Vykdant Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 
planą, kurį Savivaldybės taryba patvirtino šių metų sausį, Kretingos rajono 
lopšelis-darželis „Eglutė“ iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. turi būti prijungtas prie 
Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“. 

Siekia išsaugoti profesinę mokyklą

Dar 1984 metais tuometi-
niame Kretingos tarybiniame 
ūkyje-technikume darbuotojų 
vaikams įsteigtas lopšelis-dar-
želis „Eglutė“ rajone yra vie-
nintelė įstaiga, kurioje vaikai 
ugdomi pagal M. Montesso-
ri metodą. Šiandieną „Eglutė-
je“ veikia 3 ikimokyklinio am-
žiaus vaikų grupės, jas lanko 
55 vaikai. „Eglutę“ lankančių 
vaikų tėvai yra susirūpinę, ar 
išliks M. Montessori ugdymo 
programa po įstaigos reorga-
nizacijos. Akcentavusi šios ug-
dymo metodikos išskirtinumą 
ir svarbą ugdant mažuosius ra-
jono gyventojus, tarybos narė 
socialdemokratė Augenija Ju-
knevičienė praėjusio ketvirta-
dienio tarybos posėdyje svars-
tant „Eglutės“ reorganizavimo 
sprendimo projektą, dar kar-
tą klausė, ar po reorganizaci-
jos nebus atsisakyta M. Mon-
tessori programos. Savivaldy-
bės administracijos Švietimo 
skyriaus vedėja Asta Burbienė 

patikino, kad pagal M. Montes-
sori metodą vaikai bus ugdo-
mi ir reorganizuotoje įstaigo-
je. „Tai, kad vaikai ugdomi pa-
gal M. Montessori metodiką, 
yra viena mūsų rajono švieti-
mo sistemos stiprybių“, – tei-
gė vedėja. 

Tame pačiame, vasario 20 
d.,  įvykusiame tarybos posėdy-
je Savivaldybė taryba pritarė ir 
Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ 
prijungimui prie Salantų gimna-
zijos, Vydmantų lopšelio-darže-
lio „Pasagėlė“ – prie Vydmantų 
gimnazijos bei Rūdaičių moky-
klos – prie Simono Daukanto 
progimnazijos iki šių metų rug-
pjūčio 31 d. Didžiausias pasi-
priešinimas buvo dėl Rūdaičių 
mokyklos. Šios mokyklos sava-
rankiškumą išsaugoti bandė tin-
klo pertvarkos projekto svarsty-
me aktyviai dalyvavę šios moky-
klos bendruomenės atstovai, di-
rektorė, kai kurie tarybos politi-
kai, tarp jų buvo ir tarybos Švie-
timo komiteto pirmininkė Dalia 

Martišauskienė. 
Švietimo įstaigų tinklo per-

tvarkos planą Savivaldybės ta-
ryba patvirtino šių metų sausį, 
o vasario 20 d. posėdžiui pa-
teikti sprendimų projektai dėl 
konkrečių įstaigų reorgani-
zacijos buvo šio plano vykdy-
mas, tinklo pertvarkos proce-
so tąsa. Nepaisant to, tarybos 
narys socialdemokratas Vla-
das Baltuonis ragino kolegas 
nepritarti Rūdaičių mokyklos 
prijungimui prie Simono Dau-
kanto progimnazijos, tvirtin-
damas, kad reorganizacija vyk-
doma nesutikus mokyklos ben-
druomenei, skriaudžiant kaimo 
vaikus. Daug metų V. Baltuonis 
siekė išsaugoti mokyklą jo gim-
tajame Kalniškių kaime. Pradi-
nė mokykla Kalniškiuose buvo 
uždaryta praėjusį rugsėjį, nes 
nebebuvo nė vieno mokinio. 

Meras Antanas Kalnius ak-
centavo, kad po Rūdaičių mo-
kyklos, taip pat ir kitų švietimo 
įstaigų reorganizacijos vaikai, 

jų ugdymas nenukentės, kei-
sis tik šių įstaigų administravi-
mas: neliks direktorių, kitų eta-
tų. Įvykdžius reformą, kasmet 
bus sutaupoma per 137 tūkst. 
eurų. Atleidžiant nebereikalin-
gus administracijos darbuoto-
jus jų išeitinėms išmokoms Sa-
vivaldybė šiemet turės atseikė-
ti beveik 25 tūkst. eurų.

Kretingos rajono savivaldy-
bė šalyje buvo viena paskuti-
niųjų iki šiol nepertvarkiusi sa-
vo švietimo įstaigų tinklo. Šį at-
silikimą viešai „Pajūrio naujie-
nose“ buvo pripažinęs Švieti-
mo skyriui vadovavęs Antanas 
Sungaila.

„Mokyklos Rūdaičiuose nie-
kas neuždaro“, – užtikrino me-
ras A. Kalnius, akcentavęs, kad 
švietimo įstaigų tinklo pertvar-
ka daroma ne vien siekiant ma-
žinti neracionalias išlaidas, bet 
ir užtikrinti geresnį vaikų ug-
dymą.
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Vienintelės profesinio mokymo įstaigos rajone – Kretingos technologijos ir 
verslo mokyklos Kretingos rajono savivaldybė prarasti nenori. Grėsmė Kreting-
sodžio kaime veikiančiai mokyklai kilo, kai Švietimo, mokslo ir sporto ministeri-
ja pradėjo valstybės profesinio ugdymo mokyklų tinklo pertvarką. 

Kretingos rajono savivaldybės 
taryba protokoliškai jau yra pa-
tvirtinusi, kad Savivaldybei ši pro-
fesinio ugdymo įstaiga yra reika-
linga.        

Praėjusį ketvirtadienį, vasario 
20 d., Savivaldybės taryba proto-
koliškai pritarė ir Kretingos tech-
nologijos ir verslo mokyklos reor-
ganizacijai bei ketinimui prie šios 
mokyklos prijungti Kretingos ra-
jono švietimo centro Suaugusiųjų 
ir jaunimo skyrių. Šiame skyriu-
je šiandieną mokosi 140 mokinių. 
Tai iš nuosekliojo mokymo siste-
mos iškritę suaugusieji asmenys 
bei mokymuisi motyvacijos pro-
blemų turintys 12–16 metų mo-
kiniai, čia suteikiamos galimybės 
saugiai leisti laisvalaikį nuo 14 iki 
29 metų jauniems žmonėms, ne-

priklausomai nuo jų socialinės pa-
dėties. 

Panašus švietimo įstaigos mo-
delis, sujungus profesinį ir suau-
gusiųjų, jaunimo mokymą, įdieg-
tas Alytuje. Dar 4 šalies profesi-
nės mokyklos eina tokiu pat išli-
kimo keliu.

„Tarybos priimti protokoliniai 
sprendimai yra tik leidimas pra-
dėti derybas su Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija dėl galimo 
mokyklos ateities modelio, kitų 
sąlygų. Jeigu mokykloje lieka vien 
profesinis ugdymas – šios moky-
klos rajone nebeturėsime“, – aiški-
no meras Antanas Kalnius. 

Idėjos profesinę mokyklą iš-
saugoti sujungiant ją su Kretin-
gos Jurgio Pabrėžos universiteti-
ne gimnazija atsisakyta galutinai, 

tokiai galimai reorganizacijai pa-
sipriešino gimnazijos kolektyvas. 
Vienas šios idėjos atmetimo ar-
gumentų buvo, kad gimnazija yra 
orientuota į akademinį mokslą.

Savivaldybės tarybai pritarus 
reorganizuoti profesinę mokyklą 
sujungiant ją su rajono Suaugu-
siųjų mokymo skyriumi, Savival-
dybės vadovai, administracija de-
rėsis su Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija dėl būsimo moky-
klos modelio, pavaldumo, išlai-
kymo kaštų pasidalijimo tarp mi-
nisterijos ir Savivaldybės. A. Kal-
niaus teigimu, galutinį sprendi-
mą dėl mokyklos reorganizacijos, 
naujo modelio priims Savivaldy-
bės taryba, kai bus aiškios su mi-
nisterija suderėtos sąlygos. 

Tarybos Švietimo komiteto pir-

mininkė Dalia Martišauskienė pa-
sidalijo kaimynų skuodiškių patir-
timi. Jie profesinio ugdymo moky-
klą Skuode išsaugojo Savivaldy-
bei įsipareigojus skirti lėšas įstai-
gos ūkio reikmėms, lėšas moky-
mui skiria valstybė.

Kretingos technologijos ir vers-
lo mokykla valdo 56 ha žemės, 
pastatus, kurių  plotas viršija 15 
tūkst. kv. m, per 10 traktorių, ki-
tą turtą. Tarybos nariai patarė de-
rantis su ministerija turtą išlaikyti 
Savivaldybės rankose, neatiduoti 
jo Valstybės turto fondui, kad at-
naujintos įstaigos veiklai nereika-
lingą turtą ateityje būtų galima 
parduoti, o už gautas lėšas stiprin-
ti jos mokymo bazę.
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Primena apie sukčių pinkles
Palangos pareigūnai atkrei-

pė gyventojų dėmesį į būtinybę 
išlikti budriems ir saugoti savo 
pinigus nuo galimų sukčių. Tuo 
susirūpinti paskatina ir paskuti-
niai įvykiai, per kuriuos gyvento-
jai buvo apgauti apsukrių sukčių. 

Šio mėnesio viduryje 87-erių Pa-
langos gyventoja neteko didelės pi-
nigų sumos. Moteris sulaukė skam-
bučio, kurio metu jai pranešta, kad 
ji neva atsiskaičiusi netikrais pini-
gais ir juos reikia patikrinti. Atvy-
kusiam į namus policijos pareigū-

nu apsimetusiam asmeniui moteris 
atidavė 7 tūkst. eurų.

Policija sulaukia ir pranešimų 
apie piliečių gaunamas SMS žinu-
tes dėl neva vykdomų banko pro-
gramų atnaujinimo – žmonių pra-
šoma prisijungti sekant nuorodo-
mis ir suvesti kodus, o po to nuo 
banko sąskaitos nuskaičiuojamos 
įvairios pinigų sumos.

Pareigūnų teigimu, tokiems suk-
čiavimams būdinga tai, kad dar be-
kalbant telefonu arba iš karto po 
skambučio sukčiautojo bendrinin-
kas atvyksta į namus paimti pinigų. 

Netikėtumo faktorius, senyvo am-
žiaus žmonių psichologijos išma-
nymas sukčiams vis dar padeda nu-
sikalstamai praturtėti. Specialistai 
patarė, kad geriau kritiškai vertinti 
kiekvieną nepažįstamojo skambu-
tį negu nukentėti. Sulaukę įtartino 
skambučio atsiminkite: pareigūnai 
jokių pinigų patikrinimų namuose 
ar banko sąskaitose neatlieka ir šių 
veiksmų atlikimo nederina telefo-
nu; neskubėkite vykdyti skambinu-
siojo prašymų, atsisakykite paklus-
ti jo komandoms; drąsiai nutrauki-
te įtartiną pokalbį telefonu; neper-

duokite pinigų ir neperveskite jų į 
nurodytas banko sąskaitas; neįsi-
leiskite nepažįstamų žmonių į na-
mus, ypač būdami vieni.

Taip pat pasirūpinkite savo arti-
maisiais. Kalbėkite su savo vaikais, 
tėvais, seneliais ar senyvo amžiaus 
vienišais kaimynais. Paaiškinki-
te jiems, kokių turi imtis veiksmų, 
kai skambina ar į duris beldžia-
si nepažįstamas asmuo. Jeigu kyla 
įtarimų – nedelsdami skambinkite 
bendruoju pagalbos numeriu 112.
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