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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYB ĖS TARYBOS 2008 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA 

 
               Šios kadencijos Tarybos antrųjų darbo metų veikla buvo nukreipta užtikrinti spartesnį ir 
geresnį vietos reikalų tvarkymą, viešųjų paslaugų teikimą. Kadangi Tarybos pagrindinė darbo forma 
yra posėdžiai, reikšmingiausi sprendimai įvairiose gyvenimo srityse buvo priimti Taryboje. 2008 m. 
sušaukta 15 Tarybos posėdžių, juose apsvarstyti 389 klausimai, priimta 360 sprendimų, kuriuos 
įgyvendinus atlikta nemažai rajonui reikšmingų darbų. Daugiausia sprendimų projektų pateikė 
Savivaldybės administracija. Reikia pripažinti, kad dalis sprendimų projektų buvo parengti 
skubotai, neįsigilinus į teisės aktus, pateikti pavėluotai, todėl netrukus po priėmimo prireikdavo juos 
keisti. Kai kada aiškinamieji raštai prie sprendimų projektų nekonkretūs, trūksta ekonominio 
pagrįstumo. Daugiau dėmesio reikėtų skirti ir Tarybos priimtų sprendimų vykdymui ir vykdymo 
kontrolei, laiku inicijuoti dėl tam tikrų priežasčių negalimų įvykdyti sprendimų pakeitimus. 
               Tarybos posėdžiuose buvo išklausytos savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, 
Kontrolieriaus tarnybos, kultūros ir kitų biudžetinių įstaigų  veiklos ataskaitos ir joms pritarta. Visi 
Tarybos sprendimų projektai ir Tarybos priimti sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto 
svetainėje, svarbiausieji - rajono laikraščiuose. 
               Tarybos veikla tarp posėdžių buvo tęsiama 7 komitetuose (Ekonomikos ir finansų; 
Ekonominės plėtros ir ūkio; Kaimo reikalų ir ekologijos; Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų; 
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų; Švietimo; Kontrolės) bei įvairiose komisijose. Komitetai 
(be Kontrolės komiteto) iš viso sušaukė 94 posėdžius. Juose išsamiai buvo nagrinėjami Tarybos 
posėdžiams teikiami klausimai. Kontrolės komitetas dirbo pagal Tarybos patvirtintą veiklos 
programą. Posėdžiuose periodiškai svarstė, kaip vykdomas Kontrolieriaus tarnybos veiklos planas, 
išklausė vadovus dėl atliktų finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų 
pažeidimų pašalinimo. 
                Savivaldybės Taryboje įsiregistravusios dvi opozicinės frakcijos: Krikščionių demokratų 
frakcija ir „Tvarka ir teisingumas“.       
                Administracinė komisija per 2008 metus gavo 23 administracinių teisės pažeidimų bylas. 
Keturios bylos perduotos nagrinėti pagal žinybingumą kompetentingoms institucijoms, viena byla 
nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties. Išnagrinėta iš viso 18 bylų: daugiausia  
dėl gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, registravimo taisyklių pažeidimų, antroje vietoje - viešosios 
rimties trikdymas. Už pažeidimus paskirta 2950 Lt baudų, išieškota 850 Lt. Priverstiniam 
išieškojimui perduoti šeši nutarimai. 
               Etikos komisija per ataskaitinį laikotarpį posėdžiavo vieną kartą pagal Tarybos nario 
Konstantino Skieraus prašymą dėl Tarybos nario Antano Puodžio pasisakymo Tarybos posėdyje.   
Įvertinusi tai, kad Tarybos narys Antanas Puodys įsipareigojo artimiausiame Tarybos posėdyje 
paskelbti, kad jo žodžiai buvo nepagrįsti, ir atsiprašyti pareiškėjo, komisija nusprendė apsiriboti 
svarstymu komisijoje. 

   Savivaldybės Tarybos sudarytos komisijos Korupcijos prevencijai ir kontrolei  siūlymu             
Savivaldybės interneto svetainėje sukurtas puslapis, skirtas korupcijos prevencijai. Minėtame 
puslapyje pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevenciją įgyvendinančias 
įstaigas bei toje srityje dirbančias nevyriausybines organizacijas. Taip pat šiame puslapyje 
pateikiami pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisės aktai, savivaldybės Tarybos sprendimai, 
reglamentuojantys korupcijos prevenciją Kretingos rajono savivaldybėje. Įgyvendinant Tarybos 
patvirtintą Kovos su korupcija programą, įsteigtas „karštosios linijos numeris“. Asmenys, 



paskambinę visą parą veikiančiu telefonu Kretingoje (8 445) 75119, gali anonimiškai pranešti apie 
galimus kyšininkavimo atvejus Kretingos rajono savivaldybėje. 
            Paramos komisija surengė 12 komisijos posėdžių, išnagrinėjo 284  gyventojų prašymus, 
paskyrė 100,25 tūkst. Lt pašalpų. 
            2008 metais įvyko 13 Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 
posėdžių. Privatizuota objektų už 1mln.158 tūkst. 700 šimtus Lt.             
            Taryba plėtojo ir tobulino Savivaldybės veiklos teisinę bazę. Priimta 27 įvairiausių nuostatų, 
taisyklių, tvarkų aprašų. 
            2008 metais balandžio mėn. buvo patvirtintas naujos redakcijos savivaldybės veiklos 
Reglamentas. Pakeitus Vietos savivaldos įstatymą, reikia keisti ir savivaldybės veiklos Reglamentą. 
           Savivaldybės biudžetas ir finansai. Savivaldybės  taryba patvirtino 2008 metų rajono 
savivaldybės biudžetą. Jį tvirtindama , Taryba  turėjo priekaištų  rengėjams, kad projektas parengtas 
ne programiniu principu. 2008 m. biudžeto apimtis - 95983,8 tūkst. Lt. Per metus biudžetas ne kartą 
buvo tikslinamas. Patikslintas biudžetas sudarė 98328,9 tūkst. Lt. Didžiausią biudžeto pajamų dalį – 
39368,3 tūkst. Lt arba 40 proc. visų planuotų pajamų sudarė specialios tikslinės dotacijos ir lėšos, 
skirtos valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti.Kitą biudžeto pajamų 
dalį - 47850,9 tūkst. Lt arba 48,7 proc. pajamų - sudarė pajamų mokestis ir lėšos, skiriamos iš 
valstybės iždo gyventojų pajamų mokesčiui ir savivaldybės išlaidų struktūros skirtumams išlyginti. 
Kitos pajamos- turto mokesčiai, rinkliavos, baudos ir kt. sudarė 4,2 proc. 
           2008 metų savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 95 proc., negauta 5138,9 tūkst. Lt 
planuotų pajamų, iš jų:  Finansų ministerijos - 4264 tūkst. Lt struktūros skirtumams ir gyventojų 
pajamų mokesčiui išlyginti. Mokestinių pajamų, gaunamų iš Valstybės mokesčių inspekcijos planas 
įvykdytas 107,8 proc. ir gauta 30094 tūkst. Lt , surinkta 2508,4 tūkst. Lt viršplaninių lėšų, kurios 
panaudotos bendriems asignavimams padengti. 2008 metų savivaldybės biudžeto išlaidose 
(įskaitant valstybės investicijų programos lėšas) 50,5 proc. (47236,0 tūkst. Lt) sudarė išlaidos 
švietimui; 10,4 proc. - sportui, poilsiui ir kultūrai; 7,3 proc. buvo skirta socialinei apsaugai; 
ekonomikai – 7,3 proc.; būstui ir komunaliniam ūkiui – 4,2 proc. Bendroms valstybės paslaugoms   
(savivaldybės administracijos, seniūnijų, Kontrolieriaus tarnybos, savivaldybės Tarybos išlaidoms) 
ir tiesiogiai iš biudžeto finansuojamoms programoms vykdyti panaudota 16400,9 tūkst. Lt arba 17,5 
proc. lėšų. 
          2008-12-31 bendras savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas buvo 21056,2 tūkst. Lt, iš jų: 
12513,1 tūkst. Lt sudaro paskolos, 2977,2 tūkst.Lt iš LR Kelių direkcijos negautos lėšos, 712,7 
tūkst. Lt iš Aplinkos apsaugos ministerijos negautos Nemuno žemupio projektui vykdyti skirtos 
lėšos. 
          2008 metais Valstybės kontrolės 3-iasis audito departamentas atliko 2007 metų  Kretingos 
rajono savivaldybėje finansinį (teisėtumo) auditą, kurių vienas iš tikslų - įvertinti vidaus kontrolės 
sistemas (įskaitant finansų kontrolę), jų veikimą, susijusi su valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių 
dotacijų savivaldybės biudžetui planavimu ir panaudojimu, sudarytų sutarčių bei priimtų sprendimų, 
susijusių su specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis, ir savivaldybės valstybės turto valdymu, 
naudojimu ir disponavimu juo patikėjimo teise, teisėtumą. Valstybės kontrolės 3-iasis audito 
departamentas esminių neatitikimų nenustatė.  
         Taryba ir toliau sieks, kad savivaldybės biudžeto lėšos būtų naudojamos taupiai, efektyviai ir 
pagal paskirtį. Savivaldybės administracija yra parengusi priemonių planą 2009 m biudžeto 
išlaidoms mažinti. Taupymo klausimus išsamiai nagrinėja ir Tarybos komitetai. Kaimo reikalų ir 
ekologijos komitetas yra pavedęs Administracijai išsiaiškinti žemės nuomos mokesčio įsiskolinimo 
klausimus.          

 Statyba, renovacija, remontas, teritorijų tvarkymas. Pagal Tarybos patvirtintas investicijų 
programas įvykdyta kapitalinių remonto darbų už 5186,0 tūkst. Lt: M.Daujoto vid. mokyklos 
pastato, Salantų gimnazijos, Kretingos kultūros centro kapitalinis remontas, Kurmaičių pradinės 
mokyklos pastato rekonstrukcija, M.Valančiaus viešosios bibliotekos statyba. 



     Iš lėšų, gautų už privatizuotus objektus, atlikta darbų už 996,228 tūkst. Lt:  remonto darbai 
lopšelyje - darželyje „Žilvitis“, Darbėnų vid. mokyklos priešmokyklinio ugdymo skyriuje, 
Grūšlaukės pagrindinėje mokykloje (buvusio vaikų darželio pastato), Baublių pagrindinėje 
mokykloje, įrengtas Piliakalnio pagrindinės mokyklos kompiuterinės klasės ir sporto salės 
apšvietimas, suremontuotas Vaikų ugdymo centro stogas. 

    Iš Lietuvos Respublikos privatizavimo fondo lėšų atlikti remonto darbai Kretingos  
mokyklos – darželio „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos centro – 200 tūkst. Lt, ir Socialinių paslaugų 
centro pastato rekonstrukcija - 597,4 tūkst.Lt. 

     Atlikta Kūlupėnų vaikų darželio rekonstrukcija už 513 tūkst. Lt. ir stadiono tribūnų 
remonto darbai  už  42,52 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų.  

     Didžiausi buvo gamtosaugos projektai. Įvykdytas projekto „Nemuno žemupio baseino I 
ind. paketas“, pripažinti tinkamais naudoti: Kretingsodžio gyvenvietės tinklai, kurių vertė be PVM - 
5 199 889,37 Lt, nutiesta vandentiekio tinklų – 3027,62m ir nuotekų tinklų – 3486,96 m bei 
Geštautų gyvenamojo kvartalo tinklai, kurių vertė be PVM  - 7 425 049,93 Lt, nutiesta vandentiekio 
tinklų – 4594,44 m, nuotekų tinklų – 3760,51m. 2009-01-01 bus pripažinti tinkamais naudoti fluoro 
šalinimo įrenginiai Kretingos vandenvietėje, kurių bendra vertė be PVM – 3 124 018,32 Lt, o 
likusių kvartalų tinklai bus pripažinti tinkamais naudoti 2009 metų pirmajame pusmetyje, jų bendra 
vertė be PVM – 31 606 496,43 Lt. Įvykdžius projektus, gyventojai galės prisijungti prie 
centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų.      
             2008 metais Taryba patvirtino 21 detalųjį planą ir 3 specialiuosius planus. Juos svarstant 
Tarybos posėdžiuose paaiškėdavo,  kad kai kurie detalieji planai parengti nekokybiškai, nepateikti 
reikiami dokumentai, pavėluotai teikiami Tarybai tvirtinti, verslininkai apie tai neinformuojami arba 
teikiama informacija  neišsami. Pasitaikė ir kitų trūkumų, kurių neturėtų būti. 
              Sunkiai vyko Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto 
bendrojo plano rengimo procedūra. Bendrajam planui parengti lėšos buvo skirtos iš Europos 
Sąjungos fondų ir 16 proc. kofinansavimą nuo visos projekto vertės skyrė savivaldybė. Visi 
gyventojų pasiūlymai buvo apsvarstyti ir pagal galimybes į juos atsižvelgta. Bendrasis planas, nors 
jame yra ir kai kurių trūkumų, padės spręsti svarbius infrastruktūros uždavinius, tvarkingai formuoti 
pramonės, verslo, gyvenviečių, rekreacijos vietas, išsaugoti kultūros paveldo objektus. 
              Neišspręsta problema - Kretingos autobusų stoties statyba. Seniūnijose dar yra apleistų 
senos statybos objektų. Reikia spręsti jų buvimo klausimą. Pagrindinis uždavinys-investicijų laiku 
įsisavinimas, konkursų organizavimas, statybų, remontų kokybės klausimai ir kontrolė.          
             Strateginis planavimas ir investicijos. 2008 metais buvo parengtas 2009 – 2011 metų 
Kretingos rajono savivaldybės strateginis veiklos planas, kuris užtikrins racionalų ir efektyvų 
išteklių panaudojimą.  

 Nuo 2009 metų planuojama pradėti įgyvendinti Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 
strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Kretingos rajono kaimo vietovėse“, pagal kurią Kretingos 
rajonui 2009-2013 m. numatoma skirti 8,82 mln. Lt. Pagal šią strategiją įgyvendinamais projektais 
bus siekiama padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir išsaugoti bei atnaujinti 
kultūrinį paveldą, suburti gyventojus, bendruomenes ir  vietos valdžios atstovus veikti kartu ir 
sukurti kokybišką aplinką gyventi kaime. 

 2008 m. buvo pateikti 5 projektiniai pasiūlymai paramai (per regionus) iš ES struktūrinių 
fondų gauti (suma apie 13 mln. Lt).  
             Taryba patvirtino Savivaldybės kapitalo investicijų 2009 - 2011 m. programą ir pateikė 14 
projektų finansavimui iš valstybės kapitalo investicijų programos gauti, preliminariais duomenimis, 
2009 metais iš šios programos planuojama gauti 6,8 mln.Lt.  
             2008 metais įgyvendinti projektai: „(Re-) integracija į darbo rinką Kretingos rajone“ pagal 
EQUAL programą (bendra projekto vertė – 1,3 mln. Lt) ir „Geriamojo vandens ir nuotekų sistemos 
įrengimas Pryšmančių gyvenvietėje“ (bendra projekto vertė – 3,5 mln.Lt). 

Per 2008 metus iš Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros buvo paremti 26 verslininkai. 2008 



metais skirtas kofinansavimas 6 bendruomenių projektams, finansuojamiems iš LR Žemės ūkio 
ministerijos Specialiosios kaimo rėmimo programos, vykdyti. Taip pat rajono savivaldybės 
biudžeto lėšomis iš dalies finansuotas 21 bendruomenių projektas.          
         Vietinis ūkis. Taryba priėmė 18 sprendimų, reglamentuojančių  savivaldybės įmonės, 
savivaldybės kontroliuojamų bendrovių veiklą, jų viešųjų paslaugų teikimo klausimus. Apsvarstytos 
ir patvirtintos UAB „Kretingos vandenys“, Kretingos šilumos tinklų, Kretingos autobusų parko, 
UAB „Kretingos turgus“ finansinės atskaitomybės. Dėl padidėjusios elektros energijos, degalų ir 
kitų resursų kainų, peržiūrėtos UAB „Kretingos vandenys“ ir UAB Kretingos šilumos tinklų 
paslaugų kainos, nustatyti nauji atliekų tvarkymo tarifai SĮ „Kretingos komunalininkas“. 
Savivaldybės Tarybos Ekonominės plėtros ir ūkio komiteto posėdžiuose ne kartą buvo svarstoma 
UAB „Kretingos vandenys“ veikla ir ieškoma būdų įmonės būklei gerinti.  
            Rajono savivaldybėje yra apie 400 daugiabučių namų. Labai aktualus yra daugiabučių namų 
priežiūros ir eksploatavimo klausimas. UAB „Kretingos būstas“ administruoja 120 daugiabučių 
namų. Tarybos sprendimu yra sudarytas Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo 
fondas. Jame sukaupta nedaug lėšų. Šiomis lėšomis 2008 m. pasinaudojo 3 daugiabučių namų 
savininkų bendrijos. Daugiabučių namų renovavimui ar kapitaliniam remontui daugiabučių namų 
butų savininkai tiek administruojamuose namuose, tiek bendrijose lėšas kaupia nenoriai, todėl 
Kretingoje nėra nė vieno daugiabučio namo, kuris būtų visas kompleksiškai renovuotas. Atsiradus 
galimybei dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje ir pasinaudoti valstybės parama, 
padėtis turėtų keistis. 
            Savivaldybei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms 
tiesti taisyti prižiūrėti buvo skirta 6301,3 tūkst. Lt. Iš šio skaičiaus 2700,0 tūkst. Lt  tikslinės lėšos  
Kūlupėnų seniūnijos kelio Kūlupėnai – Prystovai ruožui ties Sauserių gyvenviete remontuoti, 
Kretingos seniūnijos keliui Tūbausiai - Genčai remontuoti ir Kretingos m. Klaipėdos-Šventosios 
gatvių rekonstrukcijai. Likusias lėšas Taryba paskirstė šiems objektams: rajono kelių ir gatvių 
asfalto duobėms taisyti, greideriuoti ir pažvyruoti, ženklinti – 1880,0 tūkst. Lt; už Klaipėdos, 
Šventosios bei J.Jablonskio gatvių rekonstrukcijų projektų rengimą apmokėti – 181,0 tūkst. Lt.; 
Kretingos m J.Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbams – 500,0 tūkst. Lt; Mėguvos g. 
rekonstrukcijai – 937 tūkst. Lt. 
           Buvo vykdomi kaimo gyvenviečių apšvietimo darbai. 
           Šiais metais labai svarbu tęsti Klaipėdos g. ir Šventosios g. rekonstrukcijos darbus. 
Paskirstyti kelių priežiūrai gautas lėšas taip, kad kuo daugiau būtų galima sutvarkyti blogos būklės 
kelių.  
           Savivaldybės turtas. Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, pirkimo-pardavimo, 
perdavimo, nurašymo kaip nereikalingo, netinkamo naudoti, klausimais Taryba priėmė 61 
sprendimą. Per 2008 metus švietimo įstaigos, bibliotekos, seniūnijos, savivaldybės Tarybai sutikus, 
perėmė valstybės turto (kompiuterinės technikos, mokyklinių baldų, automobilių), kurio įsigijimo 
vertė - 459 tūkst. Lt.  
           2008 metais išnuomota 447,7 kv. m Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 
negyvenamųjų patalpų, už kurių nuomą per metus  gauta 39,4 tūkst. Lt.  
           Pagal panaudos sutartis biudžetinėms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms perduota 16 
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų, kurių plotas 5175 kv. m.  
           2008 metais atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą  Kretingos mieste - 4 
pretendentams ir iš Valstybės biudžeto lėšų jiems išmokėta kompensacija -102 tūkst. Lt. 
           2008 m. buvo privatizuotas garažas Vytauto gatvėje Kretingos m., ir UAB „Kretingos 
būstas“. Iš viso už 1158,7 tūkst. Lt. Į privatizavimo objektų sąrašą įrašyta 10 objektų.               
Socialinio būsto fondui plėtoti 2008 metais Vyriausybė skyrė 421,0 tūkst. Lt, už kuriuos buvo 
nupirkti 2 dviejų kambarių butai ir paskirti seniausiai sąrašuose įrašytoms šeimoms.  
           Socialiniam būstui išsinuomoti yra įrašytos 243 šeimos. 2008 m socialinis būstas išnuomotas 
8 šeimoms. Pernai metais nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose 



namuose, iškelti nupirkti 3 butai, kurių bendra vertė - 539 tūkst. Lt; keturioms šeimoms 
kompensuota nuomotų gyv. patalpų rinkos vertė, bendra suma - 266000 Lt; dviem gyventojams 
apmokėta už įsigytas gyvenamąsias patalpas - 76000 Lt; pervesta seniūnijoms už išnuomotas 
savivaldybės gyvenamąsias patalpas, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę -188000 
Lt.  
              Socialinė apsauga. Pagal LR Vyriausybės nutarimus savivaldybėje mokamos 25 rūšių 
socialinės išmokos. Socialinės apsaugos klausimais Taryba priėmė 16 sprendimų. Socialinei 
apsaugai  2008 metų rajono savivaldybės biudžete buvo skirta 6692,5 tūkst. Lt, tai sudarė 7,3 proc. 
biudžeto.          
              Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas 
gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu  rajono gyventojams taikoma 
teisė į kompensacijas. Šeimų, besikreipiančių  dėl buto šildymo išlaidų kompensacijų – 839; šalto 
vandens išlaidų kompensacijų – 487; buto šildymo kietu kuru išlaidų ir karšto vandens išlaidų 
kompensacijų - 191; karšto vandens išlaidų kompensacijų - 576.  
               Savivaldybė rado finansinių galimybių daugiau žmonių paremti vienkartinėmis 
pašalpomis ligos, kitais nelaimių atvejais. Pašalpos dydį ir reikalingumą įvertina Tarybos sudaryta 
Paramos teikimo komisija, vadovaudamasi Tarybos patvirtinta Vienkartinės piniginės pašalpos 
skyrimo tvarka. Vienkartinė pašalpa išmokėta 273 asmenims (100,25 tūkst.Lt). Daugiausia 
vienkartinių pašalpų išmokėta gydymo išlaidoms iš dalies kompensuoti -192 asmenims išmokėta 
60,58 tūkst. Lt., gaisro atveju – 13 gyventojų skirta 14,3 tūkst. Lt, esant sunkiai materialinei 
padėčiai – 68 asmenims 25,37 tūkst. Lt.               
               12 asmenų apgyvendinta įvairiuose pensionatuose. Pastaruoju metu norinčių gyventi 
pensionatuose skaičius didėja, todėl daugeliui žmonių tenka palaukti eilėje, kol atsiranda laisva 
vieta.   

Per 2008 m. 3 rajono neįgaliesiems pritaikytas būstas, tam panaudota 81475,13 Lt.               
   Praėjusiais metais trumpalaikė socialinė globa buvo suteikta 46 asmenims. 28 asmenys 

buvo slaugomi Kartenos ligoninėje, 18 - Salantų ligoninėje. Kartenos slaugos ligoninei skirta 
74901,08 Lt, Salantų slaugos ligoninei – 61070,73 Lt, iš viso -135971,81 Lt. 
 Kompensacine technika aprūpinti 238 rajono neįgalieji asmenys. Socialinių paslaugų 
centro teikiamomis specialiojo transporto paslaugomis pasinaudojo 49 asmenys, skirta 65,1 tūkst. 
Lt, suteiktos paslaugos 138 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, skirta 295,0 tūkst. Lt. 
Socialinio ugdymo ir socialinių įgūdžių palaikymo paslaugos suteiktos 120 socialinės rizikos šeimų, 
kuriose auga 282 vaikai, skirta 174,5 tūkst. Lt. Laikino apgyvendinimo paslaugos Socialinių 
paslaugų centro Krizių tarnyboje suteiktos 23 suaugusiems  asmenims ir 42 vaikams.  Nemokamas 
maitinimas buvo skirtas 3147 mokiniams. Socialinę paramą mokinio reikmenims įsigyti gavo 1481 
mokinys, iš jų 159  mokiniai iš socialinės rizikos šeimų. Vienam mokiniui buvo skirta 156 Lt. 
Socialinei paramai mokinio reikmenims įsigyti buvo panaudota 231036 Lt. 
            Maitinimą vasaros stovyklose gavo 463 mokiniai, tam panaudota 21793,20 Lt.              
            Žemės ūkis. Kaimo reikalai.  Kretingos rajonas yra žemdirbiškas kraštas. Rajone 2008 
metų pabaigoje buvo įregistruoti 1644 ūkininko ūkiai.  2945 pareiškėjai deklaravo 43004 ha žemės. 
Vidutinis ūkio dydis nuo 13,8 ha 2007 m. padidėjo iki  14,60 ha ploto pernai.  

Rajono ūkininkai vasarinių kviečių 2008 m. augino  4892 ha, žieminių kviečių  - 1646  ha, 
vasarinių rapsų  - 1516 ha. plotuose. 

Pirmieji metai, kai ūkininkai rajone kaip tradicinio augalo nebeaugino pluoštinių linų. 
Rajone 14 didžiausių ūkininkų ūkių žemės plotas siekia nuo 109 ha iki 845 ha. Septynių 

jaunųjų rajono ūkininkų ūkių žemės plotas yra nuo 117 ha iki 310 ha. Įvairiose programose 
dalyvauja 52 ūkininkai. 
            Antrieji metai, kai ūkininkai 935 ha plote augino, sudarė sutartis ir deklaravo energetinius 
augalus, kurių grūdai skiriami biokurui. Ekologišką produkciją augina 25 rajono ūkiai.              



Rajone 2008 metais buvo melžiamos 6024 karvės, iš jų 2928 kontroliuojamos, sertifikuoti 3 
pieno ūkiai. Yra 992 pieno pardavėjai, 16 pieno gamintojų perdirba pieną į produktus ir parduoda 
turguje. Rajono turima pieno gamybos kvota - 20727 tonų. 

Kretingos rajone  karvių produktyvumas siekia 6326 kg, respublikos vidurkis – 5900 kg.  
2008 m. rugsėjo 12 d. su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

pasirašyta paramos sutartis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės 
„Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“. Pagal ją 
bus įgyvendinamas projektas „Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos Grūšlaukės ir Kašučių 
kadastrinių vietovių Akmenos upės baseino melioracijos statinių rekonstrukcija“, paramos suma – 
1010,16 tūkst. Lt. 

Suvesti rajono „Metų ūkio“ konkurso rezultatai. Pirmoji vieta paskirta Jonui Drungilui 
(Kartenos sen.). Antroji vieta – Stasiui Ir Genutei Lomsargiams (Darbėnų sen.), trečioji – Sigutei ir 
Adomui Gikarams (Imbarės sen.) ir Alinai ir Juozui Butkevičiams (Darbėnų sen.). 

Taryba patvirtino Melioracijos darbų programą. Vykdant šią programą, atlikta darbų už 988 
tūkst., iš jų: Tūbausių kaimo tilto per Akmenos upę remontas – 172 tūkst.Lt; Bubinalės upelio 
baseino griovių bei juose esančių statinių remontas – 84 tūkst. Lt; Juodupio upelio baseino griovių 
bei juose esančių statinių remontas –152 tūkst. Lt; Kretingos rajono melioracijos statinių remontas 
ir rekonstrukcija – 351 tūkst. Lt; Skaudalių tilto per Blendžiavos  upelį  remontas – 54 tūkst. Lt; 
Kūlupėnų seniūnijos pralaidų rekonstrukcija – 56 tūkst. Lt; Vydmantų gyv. drenažo sist. Nr. 11 
rinktuvų remontas – rekonstrukcija – 50 tūkst. Lt; Juodupėnų polderio pylimų rekonstrukcija – 50 
tūkst. Lt; kompiuterinė programinė įranga melioracijos statinių apskaitai -19 tūkst. Lt. 

Melioracijos darbų ir paslaugų įvykdymas (paprastosios išlaidos) sudarė 781 tūkst. Lt, iš to 
skaičiaus griovių priežiūros darbų atlikta už 334 tūkst. Lt, avariniams melioracijos statinių remonto 
darbams skirta 200 tūkst. Lt, parama melioruotų žemių savininkams melioracijos statiniams 
remontuoti sudarė 100 tūkst. Lt. 
            2005 metais Kaimo plėtros fonde buvo 100 tūkst. Lt. Iš šio fondo paremti paskolas paėmę 
ūkininkai, skirtos lėšos Derliaus šventei organizuoti, seminarams rengti, rajono laikraščių  „Pajūrio 
naujienos“ ir „Švyturys“ priedams žemės ūkio tematika leisti. Tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos 
komitetas nuolat kontroliuoja rajono melioracijos darbų programos įgyvendinimą, kaimo gyventojų 
socialinės paramos klausimus. 
            Švietimas. 2008 metų rajono savivaldybės biudžete 50,5 proc.- 47236 tūkst. Lt lėšų paskirta 
švietimui. Savivaldybės Taryba švietimo klausimais priėmė 28 sprendimus.  
            Pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo 
mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrąjį planą pradėta mokyklų tinklo pertvarka. 
Kretingos Pranciškonų gimnazija tapo viešąja įstaiga Pranciškonų gimnazija, kurioje vykdomos 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Prie mokyklos – darželio „Žibutė“ prijungtos 8 
Pranciškonų gimnazijos pradinės klasės, kurios dirba  lopšelio – darželio „Žilvitis“ pastate. Dėl 
mažo mokinių skaičiaus priimti nepopuliarūs sprendimai - uždaryti Darbėnų vidurinės mokyklos 
Šukės ir Kumpikų bei Baublių pagrindinės mokyklos Budrių pradinio ugdymo skyriai.             
           Bendrojo lavinimo mokyklose daugėja specialiojo ugdymo specialistų – dirba 5 specialieji 
pedagogai, 9 logopedai, 2 mokyklų psichologai, logopedinę pagalbą gauna visi jos reikalingi 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. 
           Laimėtas Švietimo ir mokslo ministerijai pateiktas projektas „Dėl finansinės paramos teikimo 
steigiant pagalbos specialistus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje“ - 1 psichologo etatas iš ŠMM 
lėšų  finansuojamas   iki 2008 m. gruodžio mėnesio.   
           Vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų plėtrą, parengtas ir laimėtas   
Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotas  Finansinės paramos teikimo  ikimokyklinio ugdymo 
auklėtojo etatams ir/ar  priešmokyklinio ugdymo pedagogo etatams steigti 2008 m. projektas. 
            Pagal galimybes teikiama socialinė pagalba mokiniams - vidurinėse mokyklose ir 
gimnazijose dirba 9 socialiniai pedagogai.  



            Ketvirtą vasarą veikė stacionari vaikų vasaros poilsio stovykla „Minija“ Kartenoje. Čia 
stovyklavo 75 rajono mokiniai iš socialiai remtinų šeimų. Be lėšų, skirtų iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos, prevencinėms programoms įgyvendinti ir stacionariai vasaros stovyklai išlaikyti iš 
rajono biudžeto skirta 40 tūkst. Lt. Gabių mokinių (olimpiadų, konkursų laureatų, sportinių 
varžybų, čempionatų nugalėtojų) šventei (pagerbti 397 mokiniai ir 74 juos rengę mokytojai) iš 
rajono biudžeto skirta 20 tūkst. Lt.             
            Gerinamas mokinių pavėžėjimo į mokyklas sąlygos. Darbėnų vidurinei mokyklai paskirtas 
iš ŠMM gautas geltonasis autobusas, kurio paskirtis - pavėžėti mokinius iš likviduotų Šukės, 
Kumpikų bei Lazdininkų pradinio ugdymo skyrių.                      
            Jaunimo reikalai. Taryba patvirtino Kretingos jaunimo plėtros 2008-2010m. programą, 
kurioje numatyti jaunimo politikos prioritetai, kryptys, tikslai ir uždaviniai. Bendradarbiaujama su 
Telšių savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Savivaldybės biudžeto lėšomis atliktas sociologinis 
jaunimo situacijos tyrimas, kurio metu atskleisti rajono jaunimo veiklos poreikiai, veiklos 
galimybės, saugumo, žalingų įpročių tendencijos ir jaunimo centro poreikiai. Tyrimo rezultatai 
viešai pateikti rajono spaudoje ,,Pajūrio naujienos“, ,,Švyturys“ bei savivaldybės interneto 
svetainėje, pristatyti Savivaldybės jaunimo reikalų tarybai.  
            Tęsiamas bendradarbiavimas su Kretingos rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
asociacija ,,Apskritasis stalas“ projektų vykdymo srityje. Rugsėjo mėn. organizuoti jaunimo lyderių 
mokymai, talkinant Kuršėnų saviraiškos centro mokymo vadovams. Lapkričio 6-7 d. su 20 rajono 
jaunimo grupe dalyvauta konferencijoje ,,Europos jaunimo dienos“ Palangoje. Nuo rugsėjo mėn. 
sistemingai (kiekvieną trečiadienį) dirbama su jaunimo organizacijų jaunimu, aptariant aktualijas, 
jaunimo problemas, poreikius, projektų temas.  
             Pagal savivaldybės Tarybos patvirtintą Studijų paramos programą,  finansinę paramą gavo 
28 pažangūs iš daugiavaikių ar nepilnų  ir mažas pajamas turinčių šeimų studentai. Iš Studijų 
paramos programos  panaudota 18,2 tūkst. Lt. 
            2008 m. nevyriausybinės organizacijos pagal įvairius projektus laimėjo 133 tūkst. Lt, skirtų 
NVO projektams finansuoti, iš viso finansuoti 35 nevyriausybinių organizacijų 54 projektai.            .      
            Kult ūra. Savivaldybės Taryba kultūros klausimais priėmė 18 sprendimų. Pagrindinis 
dėmesys buvo skirtas kultūros įstaigų materialinei bazei stiprinti, kokybiškai kultūrinei veiklai 
organizuoti.  
             Toliau buvo remontuojamos kultūros įstaigos rajono kaimuose: Kultūros centro Kūlupėnų, 
Raguviškių, Baublių, Juodupėnų ir Jokūbavo filialų remontui  išleista 490,2 tūkst. Lt, į naujas 
patalpas perkeltas Viešosios bibliotekos Kurmaičių filialas, baigtas Darbėnų filialo remontas. 
Projektas „Kretingos muziejaus paminklinių pastatų restauravimas ir pritaikymas turizmui“ 
įtrauktas į valstybės planuojamų turizmo projektų, finansuojamų iš 2007-2013 m. ES paramos lėšų, 
sąrašą (projekto vertė apie 5 mln. Lt).  
              Kultūros įstaigos darbą organizavo vadovaudamosi Kretingos rajono savivaldybės  
Tarybos patvirtintomis veiklos programomis. Įvyko daug švenčių, gražių, turiningų renginių. 
Rajono saviveiklininkai, menininkai džiugina ne tik vietos gyventojus, bet garsina Kretingos 
savivaldybę ir už jos ribų. Aktyviai ruošiamasi Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto 
savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo šventei. Įvyko konkursas Kretingos miesto, bažnyčios ir 
vienuolyno įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus paminklui sukuri.  2008 metais išleistas leidinys 
„Kretinga“, pagaminti jubiliejinėms sukaktims skirti suvenyriniai medaliai, organizuotas jubiliejinės 
Kretingos miesto šventės ženklo sukūrimo konkursas. Svarbiausias 2008 m. renginys – miesto 
šventė ,,Ant laiko sparnų“, skirta miesto vardo paminėjimo 755-osioms metinėms. Buvo paremta 
kultūros įstaigų projektinė veikla. Kultūros įstaigos įvairiems respublikos fondams parengė  28  
projektus  ir šventėms bei renginiams organizuoti papildomai gavo 99 tūkst. Lt. 2009 m. ypatingas 
dėmesys turės būti skirtas Lietuvos tūkstantmečio renginiams.  
             Kretingos rajonas ypač turtingas kultūros paveldo objektų - jų yra per 700.  2008 m.toliau 
buvo tęsiama Tarybos patvirtinta Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos ir išsaugojimo 2004-



2009 m. programa ir jos įgyvendinimo  priemonių planas. Paveldotvarkai 2008 m. skirta 88 tūkst. 
Lt: 20 tūkst. Lt panaudota Darbėnų ir Kartenos bažnyčių istoriniams vargonams restauruoti, 10 
tūkst. Lt – Budrių bažnyčios varpinei restauruoti, 15 tūkst. Lt – Darbėnų bažnyčiai remontuoti, 10 
tūkst. Lt – dailės objektams, 22 tūkst. Lt – istorinio paveldo objektams, 5  tūkst. Lt - archeologinio 
paveldo objektams, 6 tūkst. Lt – architektūrinio paveldo objektams rajono seniūnijose tvarkyti. 
             Sportas. Rajone daugėja sportuojančių žmonių, todėl Taryba vis didesnį dėmesį skiria rajono 
kūno kultūrai ir sportui, jos materialinės bazės gerinimui. 2008 m. naujoms sporto aikštelėms 
įrengti bei esamoms atnaujinti iš rajono biudžeto buvo skirta 183 000 litų. Už šias lėšas  
suremontuotos rajono savivaldybės stadiono pietinė ir šiaurinė tribūnos, atnaujintos krepšinio 
aikštelės Darbėnuose, Grūšlaukėje, savivaldybės stadione. Naujai įrengta krepšinio aikštelė Salantų 
m. stadione, paplūdimio tinklinio aikštelės prie Kretingos m. antrojo tvenkinio, Klibiuose ir 
Raguviškiuose. Pabaigta įrengti riedutininkų aikštelė Jurgio Pabrėžos sporto aikštyne.  
            Rajono sporto klubams sportinės veiklos programoms vykdyti skirta 246700 litų. Tai leido 
pagerinti rajono gyventojams sąlygas sportuoti. Rajone veikia 36 sporto klubai, iš jų 12 seniūnijose. 
Seniūnijose įsteigta 6,16 sporto organizatoriaus etato. Šiuo metu klubuose organizuotus sporto 
užsiėmimus lanko apie 3100  žmonių, varžybose dalyvavo apie 4500 žmonių. Klubai aktyviai 
dalyvavo rajono sporto renginiuose, organizavo savo vidaus įvairių sporto šakų varžybas, 
sveikatingumo šventes. Sportininkų gausumu pasižymi vykdomos rajono seniūnijų sporto žaidynės 
mero prizams laimėti.   
            Didėjantis sportuojančiųjų skaičius dar labiau išryškina pagrindinę problemą – sporto bazių 
trūkumą. Problema išsispręstų, jeigu būtų pastatytas šiuolaikiškas sporto kompleksas, kuriame 
galėtų sportuoti įvairių sporto šakų mėgėjai, bei būtų sudarytos patogios sąlygos žiūrovams stebėti 
sporto varžybas. Renovuoti reikėtų ir savivaldybės stadioną: pakeisti bėgimo takų dangą, 
suremontuoti tribūnas, tvorą. 
            Sveikatos apsauga. Toliau įgyvendinama rajono savivaldybės Tarybos patvirtinta Kretingos 
ligoninės medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo 2005-2009 metų programa. Savivaldybė į 
šią programą 2008 metais  investavo  796,6 tūkst. Lt. 
           Vykdomos Visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programos: onkologinių 
susirgimų, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, tuberkuliozės, pasiutligės ir kitų susirgimų, 
vaikų ir suaugusių fizinio aktyvumo skatinimo, rekreacinės zonos įrengimo Kretingos mieste 
programos. Patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės 2009-2014 metų aplinkos stebėsenos 
programą. 
           Iš savivaldybės biudžeto lėšų suremontuoti Jokūbavo ir Juodupėnų medicinos punktai. 
Atliktas dalies  Kretingos ligoninės Priėmimo - skubiosios pagalbos skyriaus ir Palaikomojo 
gydymo ir slaugos poskyrio patalpų  remontas, įsigyta medicinos įrangos bei priemonių. Šiai 
programai įgyvendinti per Klaipėdos TLK gauta 527870,0 Lt iš PSDF biudžeto, Ligoninė skyrė 
100,0 tūkst. Lt, Savivaldybė - 24,7 tūkst. Lt. Ligoninėje palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms 
teikti įkurtos 5 lovos.      
            Tarptautinis bendradarbiavimas. Palaikomi ryšiai su miestais: Osby (Švedija), Lębork 
(Lenkija), Viljandi (Estija) ir Kiskunhalas (Vengrija). Buvo gautas ne vienas pasiūlymas užmegzti 
naujus partnerystės ryšius (Italija, Ukraina, ir kt.), tačiau, atsižvelgus į finansines galimybes, buvo 
stiprinami tik esami ryšiai. Stiprėjant bendravimui, tikimasi bendrų projektų.  

Rajono savivaldybė kartu su kitomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis ir Klaipėdos 
apskrities viršininko administracija yra dviejų euroregionų narė ir dalyvauja euroregiono „Baltija“ 
bei „Bartuva“ veikloje.  

Kretingos rajono ūkininkų delegacija ir rajono Žėmės ūkio skyriaus specialistai lankėsi 
Kiskunhalas mieste (Vengrijoje). Kelionės tikslas - pažinti Vengrijos ūkininkų darbo būdą, pažangą, 
pasidalinti patirtimi. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Estijos Viljandi miestu. Viljandi 
miesto 725 m. šventės metu įvyko tarptautinės jaunių futbolo čempionatas, kuriame dalyvavo 
Kretingos komanda „Minija - 94“. Bėgikai Lębork mieste (Lenkijoje) dalyvavo šv. Jokūbo bėgime. 



M. Daujoto mokykla įsitraukė į Pabaltijo projektą su Švedijos Osby ir Vokietijos Greifswald 
miestais. Tarybos nariai apsilankė Kuldigoje ir Ventspilyje. VšĮ „Brolių namai“ su Lebork (Lenkija) 
miestu mėgina įsitraukti į projektą „Šv. Jokūbo keliai“, skirtą turizmo plėtrai. Su Kretingos rajono 
žemės ūkiu ir verslu spalio mėnesį susipažino delegacija iš Odesos srities (Ukraina).  
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