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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYB ĖS TARYBOS 2007 METŲ VEIKLOS          

ATASKAITA 
 

Ši rajono savivaldybės Taryba savo kadenciją pradėjo 2007 metų balandžio mėn. Dar 
iki pirmojo posėdžio 25 Tarybos nariai pasirašė deklaraciją, dirbti sąžiningai žmonių labui. 
Pirmuosiuose Tarybos posėdžiuose buvo išspręsti organizaciniai klausimai: išrinkti vadovai, 
sudaryti 7 komitetai, nuolat veikiančias komisijos, nustatytos mero pavaduotojo veiklos sritys, 
įregistruotos trys frakcijos: Socialdemokratų, „Tvarka ir teisingumas“ ir LKD. „Tvarka ir 
teisingumas“ bei LKD frakcijos įsiregistravo kaip  opozicinės.  

2007 metais įvyko 16 Tarybos posėdžių, kuriuose apsvarstyta 380 finansų, švietimo, 
kultūros, socialinių ir kitų klausimų. Komitetai organizavo 82 posėdžius. Buvo stengiamasi išlaikyti 
tęstinumą darbų, kuriuos pradėjo, bet nespėjo užbaigti praėjusios kadencijos Taryba, padaryta ir 
daug naujų darbų. Pagrindinis dėmesys buvo skirtas  investicijoms ir jų panaudojimui. Tikslas – kad 
ne tik Kretingoje, bet ir kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje būtų visos įstaigos, reikalingos 
būtiniausiems žmonių poreikiams tenkinti.  

Priimtus Tarybos sprendimus vykdė Savivaldybės administracija. Tobulinant 
Savivaldybės administracijos veiklą, buvo padaryti jos struktūros pakeitimai: įsteigti Strateginio 
planavimo ir investicijų, Architektūros ir teritorijų planavimo bei Buhalterinės apskaitos skyriai, 
Sveikatos apsaugos, Informacinių technologijų, Viešųjų pirkimų, Ūkio, Civilinės saugos tarnybos. 
Nuo 2008 metų pradėta diegti Dokumentų valdymo sistema. Rengiamasi įgyvendinti „vieno 
langelio“ principą. 

Taryba svarstė ir savivaldybės teritorijos klausimą. Vidaus reikalų ministerija prašė 
Tarybos pareikšti savo nuomonę dėl naujos Salantų savivaldybės steigimo. Taryba nusprendė 
neprieštarauti  Salantų savivaldybės steigimui ir Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ribų 
keitimui su sąlyga, jeigu apklausiamos teritorijos gyventojai išreikš tokią savo valią. 

Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies- Kretingos miesto-
bendrųjų planų koncepcija. 

Tarybos sudarytos komisijos taip pat aktyviai vystė savo veiklą ir atliko nemažai 
darbų. Administracinė komisija per 2007 metus išnagrinėjo 20 administracinių bylų, pažeidėjams 
paskirta baudų iš viso už 4400 Lt. 

Etikos komisija išplėstiniame komisijos posėdyje svarstė Metinių privačių interesų 
deklaracijų pildymo, priėmimo, saugojimo ir apdorojimo klausimus. 

Pašalpų komisija nagrinėjo vienkartinių pašalpų skyrimo, esant sunkiai materialinei 
būklei, gaisro, ligos atveju, asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, klausimus. Atsižvelgus į šios 
komisijos siūlymus, pašalpos išmokėtos 354 asmenims. 
                      Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisija organizavo 14 posėdžių. 
2007 metais buvo parduoti 5 objektai iš viso už 823499 Lt. 

Finansai. Ši Taryba pradėjo dirbti, kai biudžetas jau buvo patvirtintas ankstesnės 
Tarybos. 2007 m. rajono savivaldybės biudžetą sudarė 77636,1 tūkst. Lt. Per metus iš Valstybės 
biudžeto papildomai buvo gauta 1322,8 tūkst.Lt, iš jų: 48,5 tūkst. Lt -  kuro kompensacijai dėl kuro 
pabrangimo mažas pajamas gaunančioms šeimoms išmokėti, 1000 tūkst. Lt – piliečių nuosavybės 
teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus ir butus atkurti, 261,8 tūkst. Lt -  padidintai minimaliai 
mėnesinei algai išmokėti, 12,5 tūkst. Lt - žuvusiųjų palaikams iš užsienio į Lietuvą parvežti. Iš kitų 
šaltinių biudžetas papildytas 449,1 tūkst. Lt. 

Didžiausią biudžeto pajamų dalį – 48,9 proc. -  sudarė specialiosios tikslinės dotacijos,  
48 proc. -  gyventojų pajamų mokestis. 
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Išlaidose (įskaitant valstybės investicijų programos lėšas) didžiausią dalį – 51,5 proc. 
(40416,5 tūkst. Lt) - sudarė išlaidos švietimui; 9,1 proc.(7149,5 tūkst. Lt) – socialinei apsaugai; 8,7 
proc. – kultūrai, sportui ir poilsiui; ekonomikos reikmėms skirta 6,4 proc.; būstui ir komunaliniam 
ūkiui – 3,8 proc.; sveikatos priežiūrai – 2,9 proc.; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1,0 proc. 
biudžeto lėšų. 
                    Taryba ir toliau sieks, kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai, 
efektyviai ir pagal paskirtį. 2008 m. gegužės mėn. numatoma svarstyti 2007 metų rajono 
savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitą.  

 Statyba, remontas, renovacija. Praėjusiais metais sparčiai buvo remontuojamos 
mokyklos, kultūros, sveikatos apsaugos įstaigos. 2007 m. atlikta statybos montavimo darbų už 
12608,27 tūkst. Lt. Pagal rajono savivaldybės Tarybos patvirtintą Valstybės kapitalo investicijų 
panaudojimo  prioritetų sąrašą atlikti tokie statybos ir remonto darbai, kurių vertė - 7412 tūkst. Lt:   
 baigtas Kretingos pranciškonų gimnazijos bendrabučio remontas (700,0 tūkst. Lt ); 
 vykdomas VšĮ Kretingos pirminės priežiūros centro pastato kapitalinis remontas   
(490,0 tūkst. Lt ); 
 Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas (800,0 tūkst. 
Lt ); 
 Kretingos viešosios bibliotekos statyba (500,0 tūkst. Lt ); 
 Kurmaičių pradinės mokyklos pastato rekonstrukcija (1200,0 tūkst. Lt ); 
 Kretingos sporto mokyklos rekonstrukcija (600,0 tūkst. Lt ); 
 Kretingos rajono kultūros centro kapitalinis remontas (500,0 tūkst. Lt. ); 
 VšĮ Kretingos ligoninė pastato rekonstrukcija (1000,0 tūkst. Lt ); 
 Melioracijos darbai (1032, 0 tūkst. Lt ); 
 Buvo tvarkomi ir mažesni objektai: įrengti Kūlupėnų, Įpilties, Laukžemės,  ir 
Kalniškių medicinos punktai; užbaigtas remontuoti Kretingos kultūros centro Juodupėnų filialas; 
baigti pirmojo etapo vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ renovacijos darbai; Kūlupėnų vaikų 
darželio rekonstrukcija; Rūdaičių vaikų darželio rekonstrukcija; Socialinių paslaugų centro 
remontas. 

 Europos Sąjungos fondų ir savivaldybės lėšomis buvo finansuoti projektai:  
 Šilumos energijos vartojimo efektyvumo didinimas lopšelyje – darželyje 
„Ąžuoliukas“ (ES fondo lėšos -  602,4 tūkst. Lt, Savivaldybės – 126,8 tūkst. Lt, Privatizavimo 
fondo – 210, 3 tūkst. Lt); 
 Geriamojo vandens ir nuotėkų sistemos įrengimas Pryšmančių gyvenvietėje (ES fondo 
lėšos – 254,6 tūkst. Lt, koofinansavimas - 294,7 tūkst. Lt iš Savivaldybės lėšų); 
 Salantų gimnazijos rekonstrukcija (ES fondo lėšos - 1875,0 tūkst. Lt, Savivaldybės – 
625 tūkst.Lt). Pritarta projektui „Kretingos rajono Salantų gimnazijos sporto aikštyno 
atnaujinimas“.  
 Vietinis ūkis. Kol kas negalime pasidžiaugti Kretingos miesto gatvių, rajono kelių 
būklė, kai kurių ji labai bloga. Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams, 
gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti savivaldybė gavo 2654,5 tūkst. Lt, iš jų - 510,0 tūkst.Lt (keliui 
Kiaupiškės-Naujoji Įpiltis rekonstruoti ir Rotušės aikštės pėsčiųjų takų rekonstrukcijoms) tikslinių 
lėšų. Lėšų skirta nedaug, todėl itin svarbu buvo jas gerai paskirstyti: 

 Kretingos rajono kelių ir gatvių asfalto duobėms taisyti skirta  815 485 Lt; 
  Kretingos rajono keliams ir gatvėms greideriuoti ir žvyruoti -  441 510 Lt; 
  Kelio ženklams pastatyti bei gatvių horizontaliam ženklinimui atlikti - 50 000 Lt; 
  Už Kretingos m. Klaipėdos ir Šventosios gatvių bei J.Jablonskio gatvės 
rekonstrukcijų projektus apmokėti - 346 780 Lt; 
 Kretingos m. J.Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijai - 164 420 Lt; 
 Kretingos m. Mėguvos gatvės rekonstrukcijai - 270 000 Lt; 
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                      Už kitus darbus (techninė priežiūra ir laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, 
techninių projektų ekspertizė) apmokėti – 55 612 Lt.    
 2007 metais Taryba patvirtino Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisykles, 
Kretingos rajono teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles. Jomis vadovaujantis atliekami 
darbai ir vykdoma priežiūra. 
 Pastaruoju metu gana sudėtinga UAB „Kretingos vandenys“ finansinė būklė. 
Kretingos rajono taryba 2007 metų birželio mėn. išrinko naują bendrovės valdybą. Keitėsi ir įmonės 
vadovas. Kretingos rajono savivaldybės taryba 2007 m. lapkričio mėn. išklausė direktorės 
informaciją apie bendrovės 2007 m. trečiojo ketvirčio ekonominės veiklos rezultatus. Paaiškėjo, kad 
nuo 2006 m. lapkričio 1 d. galiojančios, su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija 
suderintos ir rajono Tarybos patvirtintos naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 
nepagerino įmonės finansinės būklės. Didelės sąnaudos seniūnijų vandens ūkiui gerinti, 
atlyginimams padidinti, sąnaudos elektros energijai  ir kt. lėmė, kad  bendrovė 2007 m. baigė su 
527,1 tūkst. litų nuostoliu.  

Įmonė dalyvauja įgyvendinat Nemuno žemupio projektą Kretingos rajone. Atlikta 
darbų, kurių vertė  6 752 tūkst. litų. Be to, įmonė savo lėšomis atliko darbų bei įsigijo ilgalaikio 
turto už 115 tūkst. litų. 
 UAB „Kretingos turgus“ ir UAB „Kretingos būstas“  dirbo stabiliai.  
 Keletą svarbių sprendimų šiais metais Taryba priėmė dėl UAB Kretingos šilumos 
tinklų modernizavimo. Šiai įmonei leista paimti iš banko iki 7,8 milijono litų paskolą projektui 
„UAB Kretingos šilumos tinklų įmonės modernizavimas, išplečiant biokuro vartojimą ir pritaikant 
katilinę Nr.2 kūrenti šiaudais“ įgyvendinti.  Vykdant šį projektą, 2007 metais pakeista 1,33 km 
šilumos tinklų Savanorių g., Pušyno g., Trumpojoje g. bei Vytauto g., nuo Vytauto g. iki Kęstučio 
g., kurių sąmatinė vertė - 2,99 milijono litų. Tęsiant šį projektą, 2008 metais katilinėje Nr.2 bus 
įrengtas 4,5 MW galingumo biokuro katilas. 65 proc. aukščiau minėtų darbų finansuoja struktūriniai 
fondai. 
 Taryba  leido UAB Kretingos šilumos tinklams išperkamosios nuomos (lizingo) būdu 
pirkti kondensacinį ekonomaizerį su įranga. Šio ekonomaizerio įrengimo darbai turės būti atlikti 
2008 m. 
 Šiais metais UAB Kretingos šilumos tinklai su Lietuvos aplinkos apsaugos 
investiciniu fondu (LAAIF), kurio indėlis -  64 proc., atliko Grūšlaukės bei Kartenos katilinių 
rekonstrukcijas, - buvo įrengti visiškai automatizuoti biokuru kūrenami katilai. Bendra investicija – 
1082,0 tūkst. litų. 
 Salantų katilinėje Nr.3 atlikta rekonstrukcija, kurios metu vietoje dviejų po 0,5 MW 
galingumo katilų buvo sumontuota du po 1 MW galingumo katilus. Investicija – 400 tūkst. litų.   
  Visi minėti darbai pasitarnauja tam, kad šilumos vartotojams šiluma būtų tiekiama be 
sutrikimų, kad būtų taupomos lėšos šilumos energijai apmokėti.  

          Privatizacija. Savivaldybės Taryba privatizacijai vykdyti sudarė Privatizavimo 
komisiją. Pagal šios komisijos Tarybai pateiktą ataskaitą, 2007 metais buvo parduoti 5 objektai už 
823499,00 Lt. Šios lėšos ir likutis pagal sąmatas  buvo paskirstyti taip: lopšelio-darželio 
„Ąžuoliukas“ remontui - 210275,00 Lt; medicinos punkto S. Įpilties k. remontui - 67007,00 Lt; M. 
Valančiaus muziejaus daržinės stogui pakeisti  - 22005,00 Lt; Kalniškių med. punkto remontui - 
46700,00 Lt; Kūlupėnų vaikų darželio rekonstrukcijai  - 100000,00 Lt; Kretingos miesto seniūnijai 
už miesto tvarkymo darbus -  200000,00 Lt; miesto viešojo tualeto statybai - 392552,00 Lt; 
Darbėnų vidurinės mokyklos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato stogo remontui – 2500,00 Lt; 
UAB „Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras“ už gyvenamojo namo Dupulčių k. ir buto bei 
tvarto Šalyno k. atliktus ekspertizės darbus - 11800,00 Lt. 

Šiuo metu į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą privatizavimo objektų 
sąrašą įrašyti šie objektai: UAB „Kretingos būstas“ (Vytauto g. 118, Kretingos m.) akcijų paketas; 
medicininės priežiūros patalpos su ½ dalimi sandėlio ir ¼ dalimi kiemo statinių Jokūbavo k., 
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Kretingos r.; Kultūros namų patalpos su bendro naudojimo patalpomis ir rūsiu Rūdaičių k., 
Kretingos r.; medicinos punkto pastatas su lauko tualetu Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r.; 
katilinės pastatas su inžineriniais statiniais Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos r.; Kultūros 
namų pastatas Juodupėnų k., Imbarės sen., Kretingos r.; dalis kultūros namų pastato su inžineriniais 
statiniais Lakštingalų g. 6, Darbėnų mstl., Kretingos r. 

Švietimas. Šiais mokslo metais bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 7166 mokiniai, 
palyginus su 2006-2007 metais 210 mokinių mažiau. Meno ir sporto mokyklas lanko 1030 mokinių, 
ikimokyklinėse įstaigose ugdomi 1238 vaikai. Švietimui finansuoti iš rajono biudžeto buvo skirta 
51,5 proc. biudžeto lėšų.  

Kasmet gerėja švietimo įstaigų materialinė bazė. Siekiama užtikrinti, kad mokiniai 
mokytųsi šviesiose, šiltose, higienos reikalavimus atitinkančiose mokyklose. Pagerintos mokymo 
sąlygos Kurmaičių pradinėje mokykloje, Sporto mokykloje. Pritaikytos naujose patalpos Pedagogų 
švietimo centro ir Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklai. Vis daugiau lėšų skiriama vaikų 
vasaros poilsio ir prevencinėms programoms vykdyti. Įsimintinas ir svarbus  įvykis moksleiviams 
buvo 2007 m. Pasaulio lietuvių dainų šventė , vykusi Kaune ir Vilniuje. Taryba skyrė lėšų, kad 
vaikai būtų tinkamai apgyvendinti, pamaitinti. 

Siekdama pritraukti kvalifikuotų  specialistų į Kretingos rajono kaimų, miestelių ir 
Salantų miesto mokyklas, Taryba patvirtino kelionės išlaidų mokytojams, vykstantiems dirbti į šias 
vietoves, kompensavimo tvarką, kuri įsigaliojo nuo 2008-01-01. Preliminarus lėšų poreikis kelionės 
išlaidoms kompensuoti –  daugiau kaip 150 tūkst. Lt. 
 Yra nemažai ir spręstinų problemų. Kretingoje trūksta vietų ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose – nepatenkinta apie 230 tėvų prašymų. Daug diskusijų sukėlė Mokyklų tinklo pertvarkos 
iki 2012 metų bendrasis planas: J.Pabrėžos gimnazijos išgryninimas, M.Daujoto vidurinės 
mokyklos pertvarkymas į pagrindinę, Vaikų ugdymo centro, mokyklos – darželio „Pasaka“ 
pertvarkymas.  Pranciškonams įsisteigus VšĮ Pranciškonų gimnaziją, numatyta likviduoti rajono 
savivaldybės biudžetinę įstaigą Kretingos pranciškonų gimnaziją, tęsiant pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo programų įgyvendinimą VšĮ Pranciškonų gimnazijoje ir pradinio ugdymo – mokykloje – 
darželyje „Žibutė“. 
 Žemės ūkis. Pavyzdingai ūkininkauja dauguma rajono ūkininkų. Deklaruotas plotas – 
43190 ha, vidutinis ūkio dydis - 13,8 ha. 28 ūkiuose auginama ekologiška produkcija. Taryba pagal 
išgales remia rajono ūkininkus - skyrė 115683 Lt lėšų kaimo programoms vykdyti. Gautas lėšas 
ūkininkai panaudoja paskolų palūkanoms iš dalies padengti, švietėjiškai veiklai.  
  Melioracijos darbai buvo vykdomi pagal Tarybos patvirtintą 2007 metų programą. 
Įgyvendinant šią programą suremontuota 9 km griovių, 12 vnt. pralaidų, 3 tiltai, 3 užtvankos, atlikta 
ir kitų darbų 
 Kult ūra.  2007 metais rajono kultūros įstaigos pagal Tarybos apsvarstytas ir pritartas 
programas sėkmingai tęsė pradėtus darbus. Didžiausias dėmesys skirtas įstaigų pagrindinėms 
funkcijoms vykdyti, materialinei bazei gerinti, ryšiams su rajono nevyriausybinėmis 
organizacijomis bei švietimo įstaigomis stiprinti, darbuotojų kvalifikacijai kelti. 
 Didelis įvykis kultūros srityje - antrą kartą į Kretingą „atskridusi“ „Aukso paukštė“. Šį 
kartą respublikinės reikšmės apdovanojimą pelnė Kretingos rajono kultūros centro mėgėjų meno 
kolektyvas – Kamerinis choras, o Kretingos muziejų už pasiekimus Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija priskyrė Kretingos muziejų pirmai grupei.  
 Patvirtintas Viešosios bibliotekos statybos projektas ir statybinė organizacija darbams 
atlikti, 2008 metų biudžete numatytos lėšos šiai statybai pradėti. Toliau gerėjo bibliotekos filialų 
materialinė bazė – suremontuotose patalpose įsikūrė Kūlupėnų filialas. 
 Renovuojamas Kultūros centro pastatas, į naujas patalpas perkeltas Juodupėnų filialas, 
nupirktas 38 vietų autobusas, Kartenoje už 118 tūkst. Lt nupirktas pastatas kultūros namams. 

 Kultūros paveldo departamento ir rajono savivaldybės lėšomis likviduota Kretingos 
muziejaus paminklinės tvoros avarinė būklė. Numatytos lėšos paminklui Kretingos miesto, 
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bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjui Jonui Karoliui Chodkevičiui Rotušės aikštėje, Kretingos m., 
pastatyti. 
 Įsteigta viešoji įstaiga „Brolių namai“. Tikslas – organizuoti ir įgyvendinti 
pranciškonų vienuolyno, istorinių namų Kretingos rajono savivaldybėje atkūrimą bei renovavimą, 
pritaikant šiuos objektus viešiems turizmo poreikiams, skatinti ir remti kultūrines programas. VšĮ 
Kretingos verslo informacijos centras pertvarkytas į  VšĮ Kretingos turizmo ir verslo informacijos 
centrą. 
 Socialinė parama. Taryba deda nemažai pastangų rajono žmonių socialinei padėčiai 
gerinti, pagalbai neįgaliems žmonėms suteikti. Įvažiavimams su invalidų vežimėliais įrengti bei 
vidaus patalpoms pertvarkyti, Savivaldybė skyrė 60 tūkst. Lt. Vienai neįgaliųjų šeimai įrengtas 
keltuvas. Rajono gyventojams 2007 m. išmokėta iš viso 14609 tūkst. Lt išmokų, iš jų 2709 tūkst. Lt 
- iš rajono savivaldybės biudžeto. Pagal Tarybos sudarytos Pašalpų komisijos siūlymus daugiau 
išmokėta ir vienkartinių pašalpų (2006 m. išmokėta 115,38 tūkst.Lt, 2007 m.-130,5 tūkst. Lt).  
Papildomai lėšų buvo skirta Socialinių paslaugų bei Dienos veiklos  centrams. 513,5 tūkst. Lt 
paskirta socialinio būsto remontui. 
 Sveikatos apsauga. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Kretingos ligoninės 
2007-2008 metų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo programa.Toliau 
įgyvendinama Kretingos ligoninės medicinos įrangos atnaujinimo 2005 – 2009 metų programa. 
Taryba  tęsia arba pradeda naujas visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programas. 
Tokių programų 2007 metais buvo 10. Sudaryta Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės 
sveikatos taryba ir patvirtinti jos nuostatai. 

Sportas. Rajono Sporto mokykloje ir 32 sporto klubuose sportuoja per 3000 įvairaus 
amžiaus žmonių. Kiekvienais metais didėja rajono savivaldybės parama visuomeninėms sporto 
organizacijoms. Sporto klubams paremti buvo skirta 132 tūkst. Lt. Sporto aikštynams remontuoti ir 
naujiems įrengti  iš savivaldybės biudžeto skirta 70,0 tūkst. Lt.  
 
 Svarbiausi 2008 metų darbai: 

VšĮ Kretingos ligoninės medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo programos 
įgyvendinimas; 

VšĮ Kretingos ligoninės pastatų rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas); 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, 

J.K.Chodkevičiaus 1b, statyba; 
Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės 

likvidavimas; 
Salantų gimnazijos rekonstravimas; 
Kretingos rajono kultūros centro Kretingoje, J.Pabrėžos g.1, kapitalinis remontas 

(avarinės būklės likvidavimas); 
Vaikų ugdymo centro rekonstrukcija, pritaikant jį pradinei mokyklai ir vaikams su 

negalia; 
Mokyklos - darželio „Žibutė“ pastato renovacija ir priestato statyba;  
Kretingos suaugusiųjų mokymo centro rekonstrukcija; 
VšĮ Kartenos PSPC Kartenos katalikiškosios palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 

rekonstrukcija; 
VšĮ  Kretingos PSPC Vydmantų ambulatorijos statyba; 
Darbėnų vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas); 
Grūšlaukės pagrindinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas) 

Kretingos sporto komplekso statyba; 
Melioracija, polderių sutvarkymas; 
                      Svarbaus dokumento – Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – 
Kretingos miesto – bendrųjų planų patvirtinimas; 
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 Pasiekti, kad 2009 metų rajono savivaldybės biudžetas būtų formuojamas pagal 
programas; 
 Dėmesys komunaliniams darbams; 
 Stabiliam bendrovės „Kretingos vandenys“ darbui bei nepertraukiamam ir 
kokybiškam paslaugos teikimui užtikrinti 2008 metais peržiūrėti vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo kainas;  
 Daugiau dėmesio skirti miestų, gyvenviečių priežiūrai ir tvarkymui, gatvių ir rajono 
keliams - labai svarbu vykdyti Klaipėdos g. ir Jablonskio g. rekonstrukcijos darbus; 

Mokyklų tinklo pertvarka: J. Pabrėžos gimnazijos išgryninimas, M. Daujoto vidurinės 
mokyklos pertvarkymas į pagrindinę, Vaikų ugdymo centro – į pradinę mokyklą; 

Nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą; 
 Reguliariai išklausyti administracijos informacijas apie priimtų sprendimų 
įgyvendinimą.    
 

___________________________ 
 

 
 

 
 
 


