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Apsispręsti dėl renovacijos liko tik dešimt dienų 

TAU pirmakursiai tapo televizijos laidų dalyviais

Pasak V. Domarko, atėjo me-
tas išgirsti tvirtą gyventojų nuo-
monę dėl daugiabučių namų 
renovacijos, todėl pakviesti tų 
namų, kurių renovacijai pritarė 
Aplinkos ministerija, atstovai. 
Žmonių susirinko kur kas dau-
giau nei tikėtasi, todėl jau pir-
mosiomis susitikimo minutėmis 
pasipylė klausimų jūra.

Per pirmąjį etapą, panau-
dojant valstybės paramą, šalyje 
numatoma renovuoti 837 dau-
giabučius namus. Į šį skaičių gali 
pretenduoti ir kretingiškiai, jei 
spės pasirengti renovacijai iki 
numatytų datų. Tokiu atveju 15 
proc. renovacijai reikalingų pini-
gų būtų kompensuojama iš Eu-
ropos Sąjungos fondų, 15 proc. – 
iš Klimato kaitos programos lėšų 
ir dar 10 proc. – iš Vyriausybės. 
Likusius 60 proc. tektų apmokėti 
namo gyventojams.

Nepalankią žmonių nuomo-
nę, matyt, suformavo anksčiau 
sukurta pastatų renovacijos pro-
grama, pagal kurią ant gyventojų 
pečių turėjo būti užkrauti įsipa-
reigojimai bankams, nes bet ko-
kiu atveju reikia imti paskolas. 
Todėl dabar kretingiškius labiau-
siai domino, kaip reikės jas grą-
žinti bei kiek reikės mokėti. 

Akivaizdu, kad tik nedaugelis 

susirinkusiųjų buvo atidžiau su-
sipažinę su naująja renovacijos 
programa, pagal kurią gyvento-
jai neturės jokių reikalų su ban-
kais. Administracijos direktorius 
V. Domarkas bei konsultantas 
tikino, jog paskolas ims ir jų 
grąžinimu rūpinsis visą renova-
cijos procesą administruosian-
čios įmonės. Pasak V. Domar-
ko, tikriausiai tai bus viešosios 
įstaigos. Akcentuota, kad dau-
giabučių gyventojams nei prieš 
renovaciją, nei jai vykstant ar po 
jos tikrai nereikės mokėti dau-
giau nei dabar moka už šildymą.

„Kai kurie namai galbūt re-
novacijos naudą, pažvelgę į savo 
pinigines, pajus iškart po jos. Kai 
kuriems teks šiek tiek palaukti. 
Tačiau nuostolio nepatirs nei vie-
nas“, – sakė V. Domarkas, aiškin-
damas paskolų grąžinimo tvarką. 
Pasak jo, jei šiandien žmogus už 
buto šildymą moka, pavyzdžiui, 
200 litų, tai po renovacijos šilu-
mos tiekėjams mokės 160 litų, o 
40 litų – renovacijos išlaidoms 
padengti. Kitaip tariant, tiek pat, 
kiek dabar kainuoja tik šiluma, 
kainuos ir šiluma, ir renovaci-
ja. Kiek truks toks mokėjimas, 
priklausys nuo kiekvieno namo, 
nuo jame padarytų darbų bei jų 
vertės. 

Gyventojai atkakliai klausi-

nėjo, kiek kainuos vieno ar kito 
namo renovacija, tačiau susiti-
kimo organizatoriai į tai atsaky-
ti negalėjo. Pasak jų, pirmiausia 
reikia parengti kiekvieno daugia-
bučio namo investicinį planą. Tik 
tada, atlikus visus skaičiavimus, 
atsižvelgus į jo gyventojų pagei-
davimus, bus galima nustatyti, 
kiek kainuos renovacija. Pasak 
Administracijos direktoriaus, 
investiciniai planai gali kainuoti 
apie 3-5 tūkst. litų. Savivaldybės 
taryba šių metų biudžete jau nu-
matė 150 tūkst. litų renovacijai 
pasiruošti. „Norime, kad mo-
kesčių mokėtojų pinigai nebūtų 
išmesti „į balą“, todėl prašome 
gyventojų paskubėti surinkti 
parašus, kad galėtume pradėti 
renovacijos procesus“, – sakė V. 
Domarkas. Žmonėms apsispręsti 
reikia iki kovo 18-osios.

Daugelyje daugiabučių namų, 
kurie atitinka reikalavimus ir gali 
dalyvauti pirmajame renovacijos 
etape, gyventojai jau yra pasi-
keitę langus. Žmonės klausinėjo 
apie jų likimą – ar juos būtina 
keisti, ar galima palikti? Pasak 
konsultanto Tado Jucio, reko-
menduojama keisti. Mat kai ku-
riuose namuose gali būti neįma-
noma tinkamai apšiltinti sienų 
nepakeitus langų. Dėl to ateityje 
gyventojai gali turėti problemų – 

kaupsis kondensatas ir gali pra-
dėti pelyti sienos. 

Suprantama, kaip ir vykdant 
bet kokį remontą, nepatogumų 
gyventojams atsiras. Tačiau, anot 
V. Domarko, norint, kad ateityje 
būtų geriau, galima šiek tiek ir 
pakentėti.

Pasak Administracijos di-
rektoriaus, gyventojai, dabar 
gaunantys kompensacijas už šil-
dymą, gali nesijaudinti – ir po 
renovacijos jie jas gaus. Tačiau 
kompensacijos bus šiek tiek ma-
žesnės, nes mokėti už šildymą 
reikės taip pat mažiau. Renovaci-

jos išlaidos nepasiturintiems gy-
ventojams bus kompensuojamos 
100 proc.

Baigiantis susitikimui, dau-
giabučių gyventojams išdalintos 
kompaktinės plokštelės su visa 
informacija apie renovaciją.

Iš Aplinkos ministerijos 
gautas atsakymas, jog Topolių 
mikrorajone renovacijos reika-
lavimus atitinka 31 daugiabutis 
namas. Pasak V. Domarko, pa-
teikti dar keturi namai Vytauto, 
Vilniaus ir Savanorių gatvėse 
kaip rezerviniai, kurie galbūt irgi 
galės būti renovuojami.

Gyventojų susidomėjimas renovacija didelis – į salę susirinko daug dau-
giau žmonių nei tikėjosi susitikimo organizatoriai. G. Maciaus nuotr.G. Maciaus nuotr.

Laima STONKUVIENĖ
Vakar diena Kretingos Trečiojo amžiaus universi-

teto (TAU) pirmakursiams buvo išskirtinė. Jie buvo 
susirinkę į pirmą bendrą trijų fakultetų šventinį 
renginį „Vaiskus vakaro žydėjimas“, kurio pagrin-
dinis akcentas – krikštynos.

Ta proga studentai tapo ... 
inscenizuotų televizijos laidų 
dalyviais. Pirmos laidos „Laba 
diena, Kretinga“ metu jiems 
papasakota, kas tai yra TAU 
krikštynos, kuo jos reikšmingos,  
„Sveikinimų koncerte“ pasvei-
kinti jubiliejų sulaukę studentai, 
koncertavo palangiškis daini-
ninkas Alfonsas Juškys.

Šiai laidai pasibaigus, prasi-
dėjo svarbiausia renginio dalis 
– krikštynos. Pirmakursių laukė 
proto mūšis, viktorina, prisis-
tatymas. Specialiais ženklais su 
užrašu „Fuksas“ pasipuošę stu-
dentai perskaitė priesaiką, kurio-

je, be kita ko, akcentavo, kodėl 
gyventi verta: „Kiekviena diena 
atneša ką nors nauja; draugai 
ateina ir išeina, priešai kaupiasi; 
yra 121 būdas mėgautis tuo, kad 
gyveni; svetimos ydos visada 
mums prieš akis, o savos – už 
nugaros; yra daug žmonių, kurie 
laukia Tavo skambučio; Dievas 
neklaus, kiek metų išgyvenai. Jis 
klaus, kiek meilės išdalinai“. 

Po ofi cialiosios dalies TAU 
studentų laukė ketvirtoji laida 
„Duokim garo“ su šokiais, už-
duotimis ir kitomis pramogo-
mis. 

Krikštynų proga sveikino ra-
jono meras Juozas Mažeika, lai-
kinai einantis Švietimo skyriaus 
vedėjo pareigas Antanas Sun-
gaila, Pedagogų švietimo centro 
direktorė Adelė Mazeliauskienė, 
kiti svečiai.

„Norėjome įdomesnės šven-
tės formos, kad smagu būtų ne 
tik Trečiojo amžiaus universi-
teto studentams, bet ir patiems. 
Kilo mintis „parengti“ televi-
zijos programą, pakviesti pa-
būti televizijos laidų dalyviais. 
Džiaugiamės, kad sumanymas 
pasiteisino“, – „Švyturiui“ sakė 
renginio idėjos autorė Kretin-
gos pedagogų švietimo centro 
metodininkė Daiva Tranizienė. 

Šiais mokslo metais TAU 
Kultūros ir meno fakultete mo-
kosi 44 studentai (jų kuratorė 
– D. Tranizienė), Kraštotyros ir 
pažinimo fakultete – 45 studen-
tai (kuratorė Genė Benetienė), 
Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo 
fakultete – 46 studentai (kurato-
rė Aurelija Jedenkienė). Įsteigta 

TAU taryba, kurioje – kiekvie-
no fakulteto seniūnai, jų pava-
duotojai, iždininkai ir metrašti-
ninkai, kuratorės bei Pedagogų 
švietimo centro direktorė. 

Užsiėmimai kiekvienam fa-
kultetui vyksta du kartus per 
mėnesį, studijos trunka dvejus 
metus.            

Pirmakursiai laukia „krikšto“.

Jubiliejinio gimtadienio proga pa-
sveikinta seniūnų seniūnė Danutė 
Vasiliauskienė.

Šventė tradiciškai pradėta įnešus vėliavą.  

Studentai savo kuratorę Genę Benetienę ne tik apdovanojo gėlėmis, bet 
ir pašokdino.

G. Maciaus nuotr.G. Maciaus nuotr.

(Atkelta iš 1 p.)


