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Statybos – vis dar didžiausių 
pavojų gyvybei vieta 

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pareigūnai keturis šių metų mėne-
sius – iki spalio – aktyviai tikrino, kaip statybvietėse laikomasi darbuoto-
jų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Šiemet nustatyta beveik 
trys šimtai neteisėtų 

miško kirtimų 
Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 

valstybiniai miškų pareigūnai per tris šių metų 
ketvirčius nustatė 272 neteisėtus miško kirtimo 
atvejus, kurių metu iškirsta 5935 kubiniai me-
trai medienos. Tai 13 proc. daugiau nei per tą 
patį laikotarpį 2012 metais.

Tačiau, nors apie šią VDI 
vykdytą prevencinę akciją buvo 
plačiai informuojama, viešai pa-
skelbti tikrinimų klausimynai, 
įmonėms pranešta apie tikrini-
mų laiką, rezultatai parodė, kad 
dalis įmonių, ar dėl nepakanka-
mos specialistų kompetencijos, 
ar dėl aplaidumo, neatsakingo 
požiūrio, reikiamų priemonių 
saugant savo darbuotojus nuo 
sužalojimų bei žūčių darbo vie-
tose neįgyvendina.

Akcijos metu inspektoriai 
atliko beveik 400 inspektavi-
mų; didžioji dalis statybviečių 
patikrinta Vilniaus (28 proc.), 
Kauno (19 proc.), Klaipėdos 
(13 proc.) Panevėžio (11 proc.), 
Šiaulių (10 proc.) ir Alytaus (5 
proc.) apskrityse. Darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimų 
pažeidimams pašalinti surašyti 
ir darbdaviams įteikti 153 rei-
kalavimai; 17 atvejų darbai buvo 
sustabdyti dėl tiesioginės grės-
mės darbuotojų gyvybei. Taikant 
administracinės atsakomybės 
tvarka nustatytas prevencines 
priemones, surašyti 77 adminis-
tracinių teisės pažeidimų proto-
kolai ir skirta baudų už beveik 
29 tūkstančius litų. Nustatyta 15 
galimai nelegalų darbą dirbusių 
asmenų.

Daugelis nustatytų pažei-
dimų sudarė realias prielaidas 
nelaimėms darbe įvykti; dėl kai 
kurių pažeidimų tokia rizika už-
simezgė jau pačioje statybų pra-
džioje: 9 proc. atvejų, kai kelių 
rangovų veiksmams dėl saugaus 
darbo suderinti turėjo būti pa-
skirti statinio saugos ir sveikatos 
darbe koordinatoriai, to nebuvo 
padaryta, o ir dalis paskirtųjų 
šios veiklos nevykdė. Daugiau 
nei 7 proc. (beveik per pusę dau-
giau nei akcijos viduryje) tikrin-

tų statybviečių inspekto-
riai nustatė neapmokytų 
saugiai dirbti darbuotojų. 
Kone kas trečioje staty-
bvietėje, kurioje reikalin-
gos apsaugos nuo kritimo 
į šachtas, angas statinyje, 
šios apsaugos neįrengtos; 
maždaug tokioje pat da-
lyje statybviečių, kuriose 
vykdomi darbai aukštyje, 
nebuvo pagrindinių dar-
buotojų apsaugos nuo kritimų iš 
aukščio priemonių – atitinkamų 
įrenginių, aptvarų arba apsau-
ginių tinklų, dėl to labai išauga 
nelaimingų atsitikimų rizika.

Tikrinant asmeninių apsau-
gos priemonių naudojimą, pa-
aiškėjo, kad beveik trečdalyje 
(28 proc.) statybviečių, kurių 
statybos darbų projekte turėjo 
būti nurodytos saugos lynų ir 
diržų tvirtinimo vietos, jos ne-
buvo numatytos. Darbuotojams 
neišduoti apsauginiai apraišai 
su lynais daugiau nei 12 proc. iš 
statybviečių, kuriose reikėjo tai 
padaryti, o asmeninės apsaugos 
priemonės neišduotos 19 proc. 
iš būtinų tai padaryti atvejų.

Per pastaruosius pusantrų 
metų statybos sektoriaus įmo-
nėse įvykę 73 sunkūs ir mirtini 
nelaimingi atsitikimai darbe 
sudaro kone trečdalį (28 proc.) 
visų tokių nelaimių šalies įmo-
nėse. Minimu laikotarpiu dar-
buotojai sunkiai susižalojo ar 
žuvo netinkamai organizavus 
bei vykdant pavojingus darbus 
(31 proc.), darbuotojui pažeidus 
jam privalomas instrukcijas (14 
proc.), stokojant darbe vidinės 
kontrolės (11 proc.), atliekant 
darbus neapmokytam, neins-
truktuotam asmeniui (7 proc.). 
Dėl to sunkiai traumuoti ar ne-
teko gyvybės statybų sektoriaus 

darbuotojai nukritę iš aukščio, 
į gylį, griuvę dėl kitų priežasčių 
– per 50 proc. atvejų, dėl daik-
tų, ruošinių, krovinių virtimo, 
poslinkio arba lekiančių, judan-
čių daiktų, skeveldrų – 15 proc. 
atvejų. Darbo inspektorių tyri-
mų duomenimis, nelaimingų 
atsitikimų statybose priežastis 
įprastai lemia tikrinimų metu 
dažniausiai nustatomi pažeidi-
mai.

„Kiekviena nelaimė darbe 
yra konkretaus vadovo ar pa-
ties darbuotojo neatliktos par-
eigos rezultatas. Vadovai turėtų 
užtikrinti, kad statybose nuolat 
besikeičiantys pavojai būtų itin 
stebimi ir atitinkamai į juos 
reaguojama, sudaryti sąlygas 
darbuotojui saugiai dirbti – ir 
įsitikinti, kad jis moka saugiai 
dirbti. Kita vertus, būtina siekti 
keisti darbuotojo požiūrį į save, 
kad jis labiau brangintų savo 
sveikatą ir gyvybę, lengvabūdiš-
kai neignoruotų saugaus darbo 
reikalavimų, – apžvelgdamas 
tikrinimų rezultatus teigia Lie-
tuvos Respublikos vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus 
pavaduotojas Arūnas Lupeika. 
– Akcija baigėsi, tačiau inspek-
torių dėmesys statyboms, kaip 
vienai iš rizikingiausių sričių, 
išlieka“.

 Audronė GUIGAITĖ 
Valstybinė darbo inspekcija

Matematikų Pelėda buvo sugrįžusi tik trumpam

Privačiuose miškuose nusta-
tyti 142 neteisėti miško kirtimo 
atvejai, iškirsta 4903 kubiniai 
metrai medienos, o valstybi-
niuose miškuose nustatyta 130 
neteisėtų miško kirtimo atvejų, 
iškirsta 1032 kubiniai metrai 
medienos. Neteisėtais kirtimais 
padaryta 94,7 tūkst. Lt žalos 
miško valdytojų, naudotojų 
miškui ir turtui ir 212 tūkst. Lt 
žalos aplinkai.

Per tris šių metų ketvirčius 
valstybiniuose miškuose nu-
statyta 20 pagamintos miško 
produkcijos grobimo atvejų, pa-

grobta 249 kubiniai metrai me-
dienos (per tą patį 2012 metų 
laikotarpį nustatyti 35 grobimo 
atvejai, pagrobta 619 kubiniai 
metrai medienos).

Didžiąją dalį – 80 proc. – 
nustatytų neteisėtų miško kir-
timo atvejų valstybiniai miškų 
pareigūnai yra išaiškinę. Už 
neteisėtus miško kirtimus ir ki-
tus Miškų įstatymo pažeidimus 
administracine tvarka nubausti 
627 asmenys. Jiems skirta 392 
tūkst. Lt baudų.

Valstybinės miškų tarnybos inf.

Matematikų komandos, ku-
rias sudarė devintokas, dešim-
tokas, vienuoliktokas ir dvylik-
tokas, per dvi valandas turėjo 
išspręsti 10 užduočių. Jas rengė 
Šiaulių universiteto Matemati-
kos katedros profesorė Roma 
Kačinskaitė, kuri, įteikdama 
apdovanojimus, mokiniams 
dėkojo už meilę matematikai, 
už kantrybę, diskusijas.

Prizinių vietų laimėtojai ap-
dovanoti Šiaulių universiteto 
įsteigtais prizais  ir diplomais, 
gavo kitų universiteto dovanų. 
Juos įteikė ir ŠU Matematikos 
ir informatikos fakulteto deka-
nas Darius Šiaučiūnas. Pran-
ciškonų gimnazijos komandos 
nariams įteikta ir laikraščio 
„Švyturys“ prenumerata 2014 
m. I ketvirčiui.  Laimėtojų 
komandų mokinius ruošę pe-
dagogai apdovanoti populia-
riausio Lietuvos žurnalo apie 
namus „Mano namai“  prenu-
merata, UAB „Raguvilė“ do-

vanomis.  Svečių komandoms 
surengta ekskursija po Kre-
tingą, kepta duona ir gira juos 
vaišino HBH savininkė Rada 

Olimpiados prizas – mokslo simbolis Pelėda – šiemet atiteko klaipėdiečiams, antrą ir trečią vietas užėmė Kretingos jaunieji matematikai iš J. Pabrė-
žos universitetinės bei Pranciškonų gimnazijų. Laimėtojai su mokytojais ir olimpiados organizatoriais.    

Matulevičienė.
„Už pagalbą organizuojant 

tradicinę olimpiadą noriu la-
bai padėkoti ir suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centro ben-
druomenei bei savanorystės 
pagrindais talkinusiems Tre-
čiojo amžiaus universiteto stu-

dentams senjorams“, – sakė 
rajono Švietimo skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Daiva Tra-
nizienė.  

(Atkelta iš 3 p.)

G. Maciaus nuotr.G. Maciaus nuotr.
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G. Maciaus nuotr.G. Maciaus nuotr.

Kretinga skendėjo 
tamsoje

Pašalinti ir prie muziejaus teritorijos augę grėsmę kėlę medžiai.   

Tą „Švyturiui“ patvirtino ir Kre-
tingos priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos Valstybinės priešgais-
rinės priežiūros poskyrio vy-
resnysis inspektorius Egidijus 
Martinaitis.

„Dėl stipraus vėjo padari-
nių sulaukėme keturių praneši-
mų, – pasakojo E. Martinaitis. 
– Pirmadienį važiuota į Karte-
nos kapines, kur, anot gyven-
tojų, pavojų praeiviams kėlė 
nuo koplyčios nuplyšęs skardos 
lakštas. Jis, palipus kopėčiomis, 
nuimtas. Antradienio ryte, ke-
lios minutės po septintos va-
landos, gautas pranešimas apie 

ant kelio važiuojamosios dalies 
užvirtusius du medžius Nasrė-
nuose. Medžiai buvo supjaustyti 
ir patraukti į šalikelę. Netrukus 
vykta į Jokūbavą, kur ant kelio 
važiuojamosios dalies taip pat 
buvo nuvirtęs medis. Ugniage-
sių gelbėtojų pagalbos neberei-
kėjo – jį pašalino patys gyven-
tojai. Aštuntą valandą sulaukta 
pranešimo apie nuvirtusį medį 
kelyje Darbėnai-Grūšlaukė. Jis 
irgi patrauktas į šalikelę“. 

Pasak sinoptikų, antradienio 
naktį vėjas kai kur galėjo siekti 
net 26 metrus per sekundę. Jis 
po truputį rims, tačiau gūsiai 
vietomis dar gali siekti iki 20 
metrų per sekundę.      

Kretingiškiams – dar 
vienas mokestis

Aistas MENDEIKA

Nuo kitų metų pradžios gyventojų pinigines 
tuštins dar vienas mokestis – beveik tris litus per 
mėnesį teks pakloti už karšto vandens apskaitos 
prietaisų priežiūrą.

Karšto vandens apskaitos 
prietaisų aptarnavimo mokestis 
bus mokamas bendrovei „Kre-
tingos vandenys“. Iki šiol už 
karšto vandens skaitiklių prie-
žiūrą mokėti nereikėjo, nes visi 
Kretingos miesto daugiabučių 
namų gyventojai yra pasirin-
kę antrąjį apsirūpinimo karštu 
vandeniu būdą – patys perka 
atskirai vandenį ir atskirai šilu-
mą karštam vandeniui paruošti. 
Vadinasi, nėra karšto vandens 
tiekėjo, todėl ir apskaitos prie-
taisus prižiūrėti nėra kam.

Pasak Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos sprendimo 
projektą pristačiusio Vietinio 
ūkio ir turto valdymo skyriaus 
vedėjo pavaduotojo Alvydo Poš-
kio, pagal įstatymus visi atsis-
kaitymui naudojami apskaitos 
prietaisai turi būti su galiojančia 
metrologine patikra. Supran-
tama, gyventojai patys tuo ne-
pasirūpina. Iki šiol bendrovei 
„Kretingos vandenys“ jau teko 
sumokėti ir baudą už naudoji-
mąsi nepatikrintais karšto van-
dens apskaitos prietaisais. 

Ilgai diskutuota, kas turėtų 
rūpintis karšto vandens apskai-
tos prietaisais – UAB „Kretingos 
vandenys“ ar UAB „Kretingos 
šilumos tinklai“. Neseniai įvy-
kusiame šių įmonių bei Lietuvos 
metrologijos inspekcijos vadovų 
susitikime vis dėlto nuspręsta, 
kad karšto vandens skaitikliais 
turėtų rūpintis bendrovė „Kre-
tingos vandenys“. Ir karšto, ir 
šalto vandens skaitikliai daž-
niausiai būna sumontuoti šalia, 
todėl prižiūrint vienus galima 
nesunkiai pasirūpinti ir kitais. 

Atsiskaitomųjų karšto van-
dens apskaitos prietaisų aptar-
navimo mokestis už vieną prie-
taisą per mėnesį – 2,47 lito be 
pridėtinės vertės mokesčio. Jis 
apskaičiuotas pagal atsiskaito-
mųjų karšto vandens apskaitos 
prietaisų aptarnavimo mokesčio 
skaičiavimo metodiką. 

Sprendimas dėl naujojo mo-
kesčio, kuriam pritarti Kretin-
gos rajono savivaldybės taryba 
ketina spalio 31-ąją vyksiančia-
me posėdyje, įsigalios nuo kitų 
metų sausio 1-osios.

Jurgio Pabrėžos koplyčia              
pasitiks atsinaujinusi

„Ieškojome autentiško pa-
vyzdžio, bibliotekoje pavyko 
rasti tapybos nuotrauką, kurią 
1965 metais padarė Juozapas 
Mickevičius. Reikėtų apžiūrėti 
visą koplyčią, kas yra po dažais. 
Dabar spalvos yra artimos au-
tentikai. Būtų gerai atlikti rim-
tus polichrominius tyrimus, ras-
ti lėšų sutvarkyti visą koplyčią “, 
– kalbėjo V. Dzindziliauskas.

Šiems siūlymams pritarusi D. 
Krūminienė sakė, jog išties būtų 
labai gražu, jeigu rajono savival-
dybė rastų lėšų atlikti reikalin-
giems tyrimams, kurie suteiktų 
galimybę koplyčiai grąžinti pir-
minę išvaizdą. „Restauratorių 
atliktą darbą vertinu gerai, nes 
sieninė tapyba buvo sunykusi 80 
procentų. Ją restauravęs sienų 
tapybos restauratorius Antanas 
Pužauskas  vertas pagyrimo. 
Šiaip būtų labai gerai atnaujinti 
visą koplytėlę, ne tik sieninę ta-
pybą“, – kalbėjo Restauravimo 
tarybos pirmininkė.

Beje, tarybos nariai į Kre-
tingą atvažiavo iš Laukžemės, 
kur apžiūrėjo bažnyčią. Pasak 
D. Krūminienės, reikėtų atlikti 
išsamius ir labai gražius altorius 
bei skulptūras turinčios Laukže-
mės bažnyčios  polichrominius 
tyrimus. Tai sudarytų galimybę 
parengti bažnyčios interjero da-
žymo projektą. 

Mūrinė koplyčia su vienuolio 
ir angelų skulptūromis viršum 
vienuolio pranciškono, moksli-

ninko, botaniko J. Pabrėžos arba 
Tėvo Ambraziejaus kapo buvo 
pastatyta prieš aštuonias dešim-
tis metų. Nuo to laiko ji nė karto 
nebuvo tvarkyta profesionalių 
restauratorių. O laikas paliko 
savo žymes: įskilo viena siena, 
susidėvėjo pamatai, aptrupėjo 
apdailos elementai. 

Švč. Mergelės Marijos pa-
veikslą iki šiol atnaujindavo 
pavieniai meistrai, jis kelis kar-
tus buvo uždažytas. Paveikslas, 
ypač jo apačia, labai nukentėjo 
ir nuo to, kad po juo ant lenty-
nėlės būdavo deginamos žvakės. 

Restauratorių darbą vertino Restauravimo tarybos nariai, vadovaujami 
Dalios Krūminienės. Su tuo, kas padaryta, supažindino restauratorius 
Vytautas Dzindziliauskas. Svečius pasitiko savivaldybės Kultūros sky-
riaus vyr. specialistas, paminklotvarkininkas Algirdas Mulvinskas.  

Žmonės prašomi bent per šias 
Vėlines prie paveikslo nedegti 
žvakių.  

Daliai koplyčios ir paveikslo 
restauravimo ir konservavimo 
darbų atlikti iš Europos Sąjun-
gos fondų skirta daugiau nei 
12 tūkst. litų. Dar reikės baigti 
tvarkyti paveikslo apačią, res-
tauruoti skulptūras. Jos kapinių 
lankytojus pasitinka pasikeitu-
sios, baltesnės – buvo nuplau-
tos naudojant specialų tirpalą. 
Valomas ir ant kapo stovintis 
akmens kryžius, kuris daug kar-
tų taip pat buvo dažytas.  

 

(Atkelta iš 1 p.)

Svečiams iš Pasvalio – išsami konsultacija
Aistas MENDEIKA

Praėjusią savaitę Kretingos rajono savivaldybės administracijos Buhal-
terinės apskaitos skyriaus specialistai tapo konsultantais – apie centrali-
zuotą buhalteriją pasakojo svečiams iš Pasvalio rajono savivaldybės.

Kretingoje svečiavęsis Pas-
valio rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Rimantas 
Užuotas bei būrys pasvaliečių 
fi nansininkų domėjosi galimy-
bėmis bei kitomis subtilybėmis 
pereinant prie centralizuotos 
buhalterijos. Mat Pasvalio rajo-

no seniūnijose dar tebėra atski-
ros buhalterijos. Pasvaliečiai irgi 
ketina jas reorganizuoti, nes to 
reikalauja ir įstatymai.

Pasvaliečiai su kretingiškiais 
fi nansininkais bendrauja jau se-
niai, tačiau iki šiol kalbėdavosi 
telefonu. Dabar atvykę svečiai 

turėjo daugybę klausimų savi-
valdybės specialistams. Pasak 
svečius sutikusio vicemero Vy-
tauto Ročio, per porą valandų 
pasvaliečiai gavo itin daug ir 
profesionalios informacijos apie 
centralizuotos buhalterijos pri-
valumus.

Matematikų Pelėda buvo              
sugrįžusi tik trumpam

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre buvo susirinkę ga-
biausi Žemaitijos zonos matematikai. Vyko tradicinė Jaunųjų matemati-
kų komandinė olimpiada profesoriaus Vytauto Liutiko prizui laimėti.

12-ojoje komandinėje jau-
nųjų matematikų olimpiadoje 
šiemet dalyvavo 13 komandų 
iš Kretingos, Šilutės, Skuodo 
rajonų, Klaipėdos, Palangos, 
Gargždų  ir kt. miestų.

Matematikų olimpiados už-
duotis šiais metais geriausiai 
išsprendė Klaipėdos Ąžuoly-

no gimnazijos I komanda, jai 
ir atiteko pereinamasis pri-
zas – mokslo simbolis Pelėda. 
Antrą vietą užėmė Kretingos J. 
Pabrėžos universitetinės gim-
nazijos matematikai: Dominy-
kas Orlovas, Šarūnas Vaitkus, 
Simonas Garšva ir  Jonas Jan-
kauskas (komandą ruošė mo-

kytojas Vytautas Narmontas), 
treti liko VšĮ Pranciškonų gim-
nazijos matematikai: Gabrielė 
Berniūtė, Mindaugas Dagilis ir 
Mindaugas Čekanauskas. Juos 
ruošė mokytoja Violeta Baltū-
sienė. 
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