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RAJONO TARYBOJE

Atidėjo sprendimą dėl audito Kretingos psichikos sveikatos centre

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymą iškelia į profesinę mokyklą

Pasidžiaugė Darbėnų jaunimo entuziazmu

Zitos ir Rimo Metrikių sodyboje – šeimininkai su šauniaisiais talkininkais.

Į redakciją paskambinęs 
Saulius Trumpiškis sakė norįs 
viešai pasidžiaugti ir pagarsin-
ti praėjusį savaitgalį jo uošvių 
Zitos ir Rimo Metrikių sodyboje, 
Darbėnuose, įvykusia netikėta 
gerumo akcija.

„Tvarkėme uošvių sodybą Pa-
sertupio gatvėje. Prošal dviračiais 
važiavo būrys jaunuolių, sulėtino 
greitį, žvalgėsi. Aš ir užšnekinau: 
sakau, gal norėtumėt į talką. Ir ką 
gi sau manote: jie noriai nušoko 
nuo dviračių, vaikinai padėjo su-
nešti akmenis į alpinariumą, mer-
ginos ėmėsi ravėti, tvarkyti teritori-
ją. Darbas užvirė ir buvo bematant 
baigtas. Bandėme jaunuoliams at-
silyginti, bet jie nesileido nė į šne-
kas“, – neįprastą situaciją pasakojo 

S. Trumpiškis.
Jie sakė, kad namiškiai dar ilgai 

buvę tarsi lengvame šoke nuo gerų 
emocijų antplūdžio, ir nesumąstė 
nė jaunuolių vardų paklausti, spėję 
tik bendrai nuotraukai sustoti.

„Kai šiandien kalbama, koks jau-
nimas išpuikęs, tingus, šiuo Dar-
bėnų jaunuolių pavyzdžiu galėčiau 
drąsiai prieštarauti tokiai nuomo-
nei – nuostabus tas mūsų jauni-
mas, o išimčių yra visur ir visada. 
Norėtųsi, kad ir kiti sužinotų, kad 
aplink  mus gyvena puikių jaunų 
žmonių“, – kalbėjo S. Trumpiškis, 
į redakciją atsiuntęs nuotrauką. Jis 
sakė, jog taip pat paskambinę ir į 
Darbėnų gimnaziją pranešti apie 
šaunius jų mokinius. 

„P. n.“ informacija

Vakar įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje 
tarybos nariai vieningai nutarė atidėti numatyto priimti sprendimo 
projektą „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 
nepriklausomo veiklos ir finansinio audito“.

Rajono tarybos Sveikatos ap-
saugos ir socialinių reikalų komite-
to primininko Juozo Mažeikos tei-
gimu, komitetas, gavęs Kretingos 
psichikos sveikatos centro darbuo-
tojų pastebėjimų dėl centro vado-
vės galimai neskaidraus lėšų nau-
dojimo, rekomendavo rajono va-
dovams atlikti nepriklausomą au-
ditą. „Centro darbuotojai pareiš-
kė, kad Savivaldybės auditoriai to-
kio audito neatliks dėl galimų są-
sajų ir įtakos – nieko nepadarysi, 

Lietuva – giminių kraštas, todėl 
ir rekomendavome merui organi-
zuoti nepriklausomą auditą, – ar-
gumentavo J. Mažeika. – Kadangi 
Finansinių nusikaltimų tyrimo ta-
ryba (FNTT) ir Valstybinė darbo 
inspekcija yra paėmę dokumentus, 
o atsakymų dėl patikros dar neturi-
me, auditą siūlome atidėti. Gal jo iš 
viso nereikės, išgirdus šių instituci-
jų tyrimo rezultatus.“

Nepriklausomu auditu norė-
ta išsiaiškinti, ar Kretingos psichi-

kos sveikatos centras, vykdydamas 
veiklą, nepažeidė teisės aktų, tin-
kamai ir racionaliai naudojo įstai-
gos lėšas. Praėjusių metų gruodį LR 
sveikatos apsaugos ministerija per-
siuntė Kretingos rajono savivaldy-
bei prašymą, susijusį su psichologi-
nio smurto atvejais darbe.  Be psi-
chologinių aspektų, rašte buvo pa-
minėta daug nepatvirtintų detalių, 
susijusių su fi nansine įstaigos vei-
kla, kurios sukėlė abejonių dėl įs-
taigos tinkamo lėšų panaudojimo. 
Sausį rajono mero potvarkiu suda-
ryta 5 asmenų darbo grupė nagri-
nėjo gautą prašymą, lankėsi Kretin-
gos psichikos sveikatos centre, kal-
bėjosi su įstaigos darbuotojais ir va-

dovu. Nustatytus faktus bei reko-
mendacijas pateikė Kretingos rajo-
no savivaldybės merui, viena jų ir 
buvo skirti nepriklausomą įstaigos 
veiklos ir fi nansinį auditą. 

Rajono tarybos narė Jolita Vaic-
kienė suabejojo, ar Savivaldybė tu-
ri teisę šioje įstaigoje atlikti auditą, 
jeigu paslaugas fi nansuoja Teritori-
nė ligonių kasa.

„Turime tokią teisę“, – patvirti-
no rajono meras Antanas Kalnius.

Kretingos psichikos sveika-
tos centro steigėjas yra Kretingos 
rajono savivaldybė, o jos teises ir 
pareigas įgyvendina taryba. Kre-
tingos rajono savivaldybės tary-
bos veiklos reglamente yra numa-

tyta išimtinė tarybos kompetenci-
ja ir viena veiklos sričių – spren-
dimų dėl tam tikros veiklos nepri-
klausomo audito atlikimo Savival-
dybės įstaigose. 

Rajono tarybos narys Vytautas 
Ročys gi paaiškino, kad Valstybinė 
darbo inspekcija tyrimą Kretingos 
psichikos sveikatos centre yra už-
baigusi. „Kiek žinau, savo tyrimą 
baigia ir FNTT“, – sakė jis.

Rajono mero A. Kalniaus paste-
bėjimu, rajono Savivaldybė, gavusi 
išvadas iš tyrimą atlikusių institu-
cijų, su jomis būtinai supažindins 
ir rajono tarybą.
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Audronė PUIŠIENĖ

Rajono Savivaldybės tary-
ba pagaliau nutarė, kad rajono 
Švietimo centro Suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymo skyrius būtų 
iškeltas į Kretingos technologijos 
ir verslo mokyklą (KTVM). Po ilgų 
diskusijų ir daug aistrų sukėlusio 
klausimo, vis dėlto nutarta, kad, 
iškėlus šį skyrių į profesinę mo-
kyklą, bus nušauti du zuikiai.

Pirma, nelieka teisinio priešta-
ravimo ir pagaliau pagalbos moky-
tojui ir mokiniui funkcijos – Peda-
goginė ir psichologine tarnyba bei 
Švietimo centras – bus atskir-
tos nuo bendrojo lavinimo moky-
klos, antra, – suteikiamas nemen-
kas šansas išlikti KTVM, kaip pro-
fesinei mokyklai, tenkinančiai mū-
sų ir aplinkinių rajonų mokinių po-
reikius.

„Prieš ketverius metus sukur-
tas ir puikiai veikiantis darinys – 
rajono Švietimo centras su Peda-
goginės psichologinės tarnybos ir 
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
skyriumi – egzistuoti negali: apie 
tai mums nuolat primindavo Vy-
riausybės atstovas su reikalavimu 
šį teisinį nesusipratimą pagaliau iš-
spręsti. Logiška Suaugusiųjų ir jau-
nimo skyrių iškelti į profesinę mo-
kyklą, kad ją galėtume stiprinti ir 
rajone turėti profesinio mokymo 
instituciją“, – sprendimo esmę nu-

sakė rajono tarybos narė Švietimo 
komiteto pirmininkė Dalia Mar-
tišauskienė.

Ji pateikė tokią statistiką: Suau-
gusiųjų skyriuje, be jaunimo klasių, 
kuriose mokosi 32 mokiniai, – 87 
suaugusieji, ir nė vienas nesimo-
ko įprastu būdu: 20 jų mokslo sie-
kia neakivaizdiniu, 67 – nuotoliniu 
būdu. „Jiems jokio skirtumo, kur 
veiks skyrius – jiems svarbi moky-
mo kokybė“, – D. Martiškauskie-
nė neabejojo, kad ateityje viena pa-
ti KTVM gyvuoti negalės – trūks 
mokinių. O prijungus Suaugusiųjų 
ir jaunimo mokymo skyrių, padė-
tis pagerėtų – mokykla turėtų 300 
mokinių, – tokio skaičiaus pakan-
ka savarankiškai profesinei moky-
klai gyvuoti. 

Rajono tarybos narė Jolita Vaic-
kienė iškėlė mintį sprendimą aps-
kritai atidėti. „Neskubėkime, ar 
mes perkelsim suaugusiųjų ir jau-
nimo mokymą ar ne, tai įtakos 
profesinei mokyklai neturės – ji ir 
taip liks kaip amatų centras mūsų 
rajone. Profesinė mokykla turi pui-
kias sąlygas parodyti savo poten-
ciją dėl išlikimo. Tai viena. Antra, 
kodėl tokie dariniai po vienu stogu 
sėkmingai veikia Druskininkuose, 
Akmenėje, Pakruojyje. Kodėl tik-
tai mes esame spaudžiami išardy-
ti centrą, kuris puikiai funkcionuo-
ja, ir niekas nenori keltis iš tų pa-
talpų. Mes neturime argumentų, 
kodėl tai padaryti privalome šian-

dien. Terminai per trumpi – siūlau 
metams atidėti, ir niekur nepavė-
luosime“, – siūlė ir svarstė ji.

Pasiūlymui atidėti sprendimą 
pritarė ir Virginijus Domarkas, 
kurio įsitikinimu, įkelti Suaugu-
siųjų ir jaunimo mokymo skyrių 
į profesinę mokyklą negarantuo-
ja jos išlikimo. 

Jo bendrapartietis opozicijos 
narys Valerijonas Kubilius primi-
nė, kad vis dėlto rajono taryba jau 
ne kartą diskutavo ir, svarbiausia, 
– pritarė tam, kad suaugusiųjų ir 
jaunimo mokymas būtų perkel-
tas į profesinę mokyklą: „Jeigu ir 
atidėsime pusmečiui ar metams, 
kas iš to bus – kelerius metus mus 
bombarduoja, kad Švietimo cen-
tro darinys – neteisėtas, vadina-
si, šitą klausimą vis tiek reikės iš-
spręsti.“

„Balsuoti ir pasirinkti šian-
dien yra labai sunku, bet ar mes 
ką nors išlošime, jeigu ir nutemp-
sime dar vienerius metus. Mo-
kinių profesinėje mokykloje tik 
mažės, ji darysis dar labiau ne-
patraukli, kol Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija nuspręs ją už-
daryti. Kalbant apie Suaugusiųjų 
mokyklą, buvo blogas ir skubo-
tas sprendimas ją prijungti prie 
Švietimo centro – tai ir turime iš-
taisyti. Pats paprasčiausia būdas 
– įkelti būtent  į Technologijos ir 
verslo mokyklą. Jautriausia vieta 
priimant šį sprendimą – darbuo-

tojų apsauga nuo kitų vadovų, ar 
nebus pažeidžiamos jų teisės, ar 
nenaudojamas mobingas“, – savo 
mintis išsakė rajono tarybos na-
rys Vilius Adomaitis. 

D. Martišauskienės pastebėji-
mu, darbuotojų apsaugą turėtų 
garantuoti trišalės sutartys.  

„Mes pirmą kartą turėjome 
situaciją, kai mūsų diskusijo-
se dalyvavo ir viceministras – 
toks sunkus ir sudėtingas yra 
būsimasis sprendimas. Matome 
daug minusų, kabliukų, ko ga-
lėtume nedaryti. Lengviau bū-
tų atidaryti, o ne uždaryti mo-

kyklas. Visi esame kalti, prisidėję 
prie šios situacijos, kai jungėme 
kelias institucijas. Tačiau šian-
dien nė vieno tarybos nario ne-
girdėjau kalbant apie mokinius 
– juk mes turime sukurti dari-
nį, kuris būtų naudingas mo-
kiniams“, – teikdamas balsuoti 
sprendimo projektą, kalbėjo ra-
jono meras Antanas Kalnius. 

Daugumai – 19 – rajono tary-
bos narių pasisakius už, 6 susi-
laikius, sprendimas į KTVM per-
kelti Švietimo centro Suaugusių-
jų ir jaunimo mokymo skyrių bu-
vo priimtas.

Rajono Švietimo centro Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriu-
je dirba 23 asmenys, kuriems atlyginimas mokamas iš mokymo 
lėšų, jų bendras krūvis – 16,11 etato, vienas asmuo dirba Jaunimo 
užimtumo darbuotojo pareigose 1 etatu, kuriam atlyginimas 
mokamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Patvirtinus spendimo 
projektą visiems pedagoginiams darbuotojams, švietimo pagal-
bos specialistams, bibliotekininkui, jaunimo užimtumo darbuotojui 
bus siūloma darbą tęsti KTVM Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo 
skyriuje. Gegužės 13 d. duomenimis, 6 darbuotojai (4,55 etato) jau 
apsisprendė pereiti dirbti į KTVM ir jiems lėšų išeitinėms kom-
pensacijoms išmokėti nereikėtų, kiti 18 darbuotojų (12,56 etato) 
dar sprendimo nepateikė. Jeigu jie nesutiktų pereiti dirbti į KTVM 
išeitinėms kompensacijoms išmokėti reikėtų 29 tūkst. 983 Eur iš 
Mokymo lėšų.   
Švietimo centre dėl įstaigos vidaus struktūros pertvarkos 
mažinami etatai, fi nansuojami iš Savivaldybės biudžeto lėšų: 
0,75 valytojo, 0,25 pastatų techninės priežiūros darbininko, 0,5 
buhalterio, 0,5 kompiuterių sistemos inžinieriaus etato – iš viso 
2 etatai, per metus sutaupoma 20 tūkst.  916 Eur. Iš kitų išlaidų 
būtų sutaupyta vidutiniškai 1 tūkst. 188 Eur per metus.




