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Savivaldybės informacinis pranešimas 
Savivaldybės tarybos 2013 

m. birželio 27 d. posėdyje pri-
imti sprendimai 

1. Dėl pritarimo Renatos 
Surblytės skyrimui SĮ ,,Kretin-
gos komunalininkas” vadovo 
pareigoms (sprendimas Nr.T2-
177). 

Esmė. Pritarta Renatos Sur-
blytės skyrimui SĮ ,,Kretingos 
komunalininkas” vadovo par-
eigoms.   

2. Dėl Zigmanto Paulausko 
skyrimo Kretingos rajono vie-
šosios įstaigos Kretingos pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
vyriausiojo gydytojo pareigoms 
(sprendimas Nr.T2-179). 

Esmė. Pritarta Zigmanto 
Paulausko skyrimui Kretingos 
rajono viešosios įstaigos Kre-
tingos pirminės sveikatos prie-
žiūros centro vyriausiojo gydy-
tojo pareigoms.    

3. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės 2013 metų biudžeto 
pajamų ir išlaidų plano padidi-
nimo ir patikslinimo (sprendi-
mas Nr.T2-180).

Esmė. Patikslintos Kretingos 
rajono savivaldybės 2013 metų 
biudžeto pajamos pagal gautas 
viršplanines pajamas ir asigna-
vimų valdytojų prašymus. 

4. Dėl valstybinės žemės 
nuomos mokesčio 2013 metais 
(sprendimas Nr.T2-181).

Esmė. Nustatyti 2013 metų 

nuomos mokesčio už valstybi-
nę žemę, naudojamą ar išnuo-
motą ne aukciono būdu, tari-
fai (procentais nuo vidutinės 
rinkos vertės, apskaičiuotos 
pagal einamųjų metų  sausio 1 
d. taikytus žemės verčių žemė-
lapius).

5. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2012 m. 
sausio 26 d. sprendimo Nr. 
T2-5 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, 
ugdomų pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo pro-
gramas, išlaikymą Kretingos 
rajono savivaldybės mokyklose 
nustatymo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo (spren-
dimas Nr.T2-184).

Esmė. Patvirtinta Atlygini-
mo už vaikų, ugdomų pagal iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas, išlaikymą 
Kretingos rajono savivaldybės 
mokyklose nustatymo tvarkos 
aprašo nauja redakcija.

6. Dėl Piniginės sociali-
nės paramos nepasiturintiems 
Kretingos rajono savivaldybės 
gyventojams teikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo (sprendi-
mas Nr.T2-185).

Esmė. Patvirtintas Piniginės 
socialinės paramos nepasitu-
rintiems Kretingos rajono savi-
valdybės gyventojams teikimo 
tvarkos aprašas.

7. Dėl projekto „Pėsčiųjų 

perėjos per geležinkelio bė-
gius Palangos g., Kretingos 
m.,  įrengimo galimybių studi-
jos parengimas“ (sprendimas 
Nr.T2-186).  

Esmė. Pritarti projekto 
„Pėsčiųjų perėjos per geležin-
kelio bėgius Palangos g., Kre-
tingos m.,  įrengimo galimybių 
studija“  parengimui.

8. Dėl pritarimo vykdyti 
projektą „Jokūbavo mokyklos 
pastato rekonstrukcija II etapas 
(sprendimas Nr.T2-187). 

Esmė. Pritarti projekto „Jo-
kūbavo mokyklos pastato re-
konstrukcija II etapas“ vykdy-
mui.

9. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2007 m. sau-
sio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 
„Dėl Kretingos rajono savival-
dybės turto valdymo, naudoji-
mo ir disponavimo juo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” papildy-
mo (sprendimas Nr.T2-194).

Esmė. Papildyti Kretingos 
rajono savivaldybės turto val-
dymo, naudojimo ir disponavi-
mo juo tvarkos aprašą punktais, 
reglamentuojančiais Savival-
dybės biudžetinėse įstaigose 
atsiradusio nenumatyto turto 
užpajamavimą ir panaudojimą 
bei Savivaldybės biudžetinių 
įstaigų nuompinigių ir eksplo-
atacinių išlaidų už automobilių 
nuomą apskaičiavimą.

10. Dėl žemės sklypo (kadas-
tro Nr.5634/0008:853) Vytauto 
g.51, Kretingos m., detaliojo 
plano tvirtinimo ir naudojimo 
būdo bei pobūdžio pakeitimo 
(sprendimas Nr.T2-196). 

Esmė. Patvirtintas že-
mės sklypo (kadastro 
Nr.5634/0008:853), esančio Vy-
tauto g.51, Kretingos m., deta-
lusis planas ir pakeistas sklypo 
naudojimo būdas bei pobūdis.

11. Dėl žemės sklypo Mo-
kyklos g.11, Juodupėnų k., 
Imbarės sen., Kretingos r. sav., 
detaliojo plano tvirtinimo ir 
naudojimo būdo bei pobūdžio 
nustatymo (sprendimas Nr.T2-
197). 

Esmė. Patvirtintas žemės 
sklypo, esančio Mokyklos g.11, 
Juodupėnų k., Imbarės sen., 
Kretingos r. sav., detalusis pla-
nas ir nustatymo naudojimo 
būdas bei pobūdis.

12. Dėl nenaudojamų kitos 
paskirties žemės sklypų Kretin-
gos rajone nustatymo tvarkos 
aprašo tvirtinimo (sprendimas 
Nr.T2-198).

Esmė. Patvirtintas Nenau-
dojamų kitos paskirties žemės 
sklypų Kretingos rajone nusta-
tymo tvarkos aprašas.

13. Dėl Kretingos rajono 
vaikų fi zinio aktyvumo skati-
nimo ir žalingų įpročių pre-
vencijos programos tvirtinimo 

(sprendimas Nr.T2-199). 
Esmė. Patvirtinta Kretingos 

rajono vaikų fi zinio aktyvumo 
skatinimo ir žalingų įpročių 
prevencijos programa. 

14. Dėl Kretingos rajono 
savivaldybės tarybos 2005-
04-28 sprendimo Nr.T2-120 
„Dėl renginių organizavimo 
Kretingos rajono savivaldybės 
viešosiose vietose tvarkos tvir-
tinimo” pakeitimo (sprendimas 
Nr.T2-201).

Esmė. Pakeisti Renginių 
organizavimo Kretingos rajo-
no savivaldybės viešosiose vie-
tose tvarkos punktai, susiję su 
organizuojamų viešų renginių 
trukme, alkoholio prekyba ir 
eismo organizavimu viešų ren-
ginių metu.

15. Dėl Medelyno gatvės 
Dupulčių kaime, Žalgirio se-
niūnijoje, geografi nių charakte-
ristikų pakeitimo (sprendimas 
Nr.T2-202).

Esmė. Pakeistos Medelyno 
gatvės Dupulčių kaime, Žal-
girio seniūnijoje, geografi nės 
charakteristikos, šią gatvę su-
trumpinant.

Kretingos rajono savivaldy-
bės tarybos 2013 m. birželio 27 
d. posėdyje iš viso buvo priimti 
26 sprendimai, kurie paskelbti 
Kretingos rajono savivaldybės 
interneto tinklalapyje adresu 
www.kretinga.lt.

Mokymai Kretingos savivaldybės senjorams
Šių metų birželio 11 d. Kretingos rajono pedagogų švietimo centre pra-

sidėjo pusantro mėnesio truksiantys mokymai senjorams.

Skraidyti pradeda balandžio 
pabaigoje-gegužės pradžioje ir 
baigia rugsėjo pabaigoje. Visą tą 
laikotarpį kenkėjas pavojingas 
eglynams: vystosi po žalių eglių 
žieve, kamienuose nuo drūtgalio 
iki lajos. Kitus spygliuočių me-
džius apninka labai retai.

Pagrindinis požymis, rodan-
tis žievėgraužių tipografų paken-
kimą, – ant žievės matosi rudos 
smulkios vabalų išgraužos, jos 
būna kamieno žemutinėje daly-
je arba ant žemės prie kamieno. 
Po smarkesnio lietaus išgraužos 
gali būti nuplautos nuo kamie-
nų, todėl, ieškant naujai užpul-
tų medžių, būtina labai atidžiai 
apžiūrėti kamienų žievę. Žievės 
paviršiuje kartais matosi vabalų 
įsigraužimo angos, pro kurias 
byra išgraužos. Papildomi požy-
miai – dalis spyglių žalsvai gelsvi, 
krenta, geniai iškapoję ar pralupę 
žievę, žievėje yra apskritos kini-
varpų išgraužos angos (po žieve 
vystosi kinivarpos). Pavėluotais 
požymiais laikomi byrantys, rudi 
spygliai, besilupanti žievė arba 
sausuoliais virtę medžiai, nuby-
rėję spygliai. Iš tokių eglių ken-
kėjai jau pasklidę į aplinkinius 
eglynus.

Miškininkai prognozuoja ga-
limą pavojingų spygliuočių ken-
kėjų kinivarpų išplitimą šalies 
miškuose ir primena prevenci-
nes priemones, kurių būtina im-

Kovoti su kinivarpomis 
padeda sanitarinė 
miško priežiūra

tis siekiant išvengti žievėgraužio 
tipografo židinių susidarymo ir 
išplitimo:

1. Eglynų žvalgymas, kad 
būtų surasti žievėgraužio tipo-
grafo šviežiai apnikti žali me-
džiai. Požymis – rudos išgraužos 
ant eglių žievės.

2. Savalaikis sanitarinių kir-
timų vykdymas iš miško paša-
linant kenkėjo apgyvendintus 
medžius iki pirmųjų lėliukių su-
siformavimo. Pavėluoti kirtimai, 
kai vabalai jau išlėkę, žievėgrau-
žių plitimo nebesumažina.

3. Vabzdžiagaudžių medžių 
išdėstymas.

4. Feromoninių gaudyklių iš-
kabinimas.

5. Pagamintos spygliuočių 
medienos išvežimas iš miško, 
nužievinimas ar purškimas in-
sekticidais, kad joje nesivystytų 
medžių liemenų pavojingi ken-
kėjai. Kirtaviečių valymas nuo 
spygliuočių medienos atliekų.

Už miško sanitarinės apsau-
gos taisyklių pažeidimus yra nu-
statytos administracinės baudos, 
o miškui padaroma žala dėl lai-
ku neatliktų sanitarinių miško 
tvarkymo darbų gali atnešti daug 
nuostolių miško savininkui, to-
dėl raginame nepamiršti nuolat 
prižiūrėti savo miško valdos.

Informacija publikuojama 
bendradarbiaujant su LR Aplin-
kos ministerija.

LMSA inf.

 „Sveikos gyvensenos“ mokymus 
vedusi lektorė Roma Paukštienė 
apie 40 metų domisi sveikatingu-
mu ir propaguoja sveiko gyvenimo 
būdą.

Norinčiųjų dalyvauti mokymuose buvo daug daugiau, tačiau dalyvių 
skaičius buvo ribotas. 

Mokymai vykdomi įgyven-
dinant Ugdymo plėtotės centro 
vykdomą projektą „Suaugusiųjų 
švietimo sistemos plėtra sutei-
kiant besimokantiems asmenims 
bendrąsias kompetencijas (II-eta-
pas)“ trečiojo amžiaus asmenų 
mokymai (Nr. VP-2.2-ŠMM-06-
V-02-002), vadovaujantis Žmo-
giškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programa.

Kretingos pedagogų švietimo 
centre senjorai dalyvauja „Sveikos 
gyvensenos“ ir „Pilietinio ugdy-
mo“ mokymuose, kurių trukmė – 
40 akademinių valandų.  Į moky-
mus savivaldybės senjorai galėjo 

laisvai registruotis telefonais, nu-
rodytais skelbimuose laikraščiuo-
se ir centro svetainėje. Norinčiųjų 
dalyvauti atsirado daug, gaila, 
tačiau ne visi pateko į mokymus, 
kadangi dalyvių skaičius grupėse 
buvo ribotas. 

„Sveikos gyvensenos“ moky-
mus vedė lektorė,  Lietuvos edu-
kologijos universiteto socialinių 
mokslų (edukologijos) IV kurso 
doktorantė,  Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo asociacijos narė Roma 
Paukštienė. Lektorė konsultantė 
apie 40 metų domisi sveikatingu-
mu ir propaguoja sveiką gyveni-
mo būdą. Lektorė prasitarė tikėju-
si sutikti santūresnę publiką: „Juk 
žemaičiai užsispyrę, kieto būdo, 
neišjudinami“, – sakė ji, tačiau 
maloniai nustebo pamačiusi, kad 
mūsų žemaičius senjorus galima 
lengvai įtraukti į žaidybinę ar me-
ninę-kūrybinę veiklą. 

„Pilietinio ugdymo“ mokymus 

vedė lektorius, Klaipėdos univer-
siteto Tęstinių studijų instituto 
doktorantas Kęstutis Trakšelys. Jis 
atviravo mokymams atiduodantis 
visas savo jėgas ir tuo džiaugiasi, 
nes jėgų negaila, kai publika įdė-
miai klauso, įsitraukia į diskusijas 
ir vertina tai, ką duodi. 

Smagu girdėti ir senjorų nuo-
širdžius atsiliepimus apie mūsų 
centre vykstančius mokymus. 
Vieni sako sužinantys kažką nau-
ja, kiti pakartojantys žinomus da-
lykus, treti konspektuoja dėstytojų 
kalbas ir girdėtas mintis, gvilden-
tas problemas aptaria namuose 
artimųjų rate. 

Vykstant paskaitoms, pasigirs-
ta smagus senjorų juokas, kavos 
pertraukėlių metu nenutyla dis-
kusijos. Gera žinoti, kad darome 
gera kitiems.

Aurelija JEDENKIENĖ
Kretingos rajono pedagogų 

švietimo centro metodininkė Nuotr. iš asmeninio albumo. 


