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TARYBOS SPRENDIMAI

skirs premijas
kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad savivaldybės kultūros ir meno 

premija būtų skirta penkiems žinomiems rajono žmonėms. Premija jiems bus įteikta 
birželio 11 dieną, per kretingos miesto šventę ir šv. antano atlaidus.

Kretingos rajono savivaldy-
bės kultūros ir meno premiją už 
reikšmingą etninės kultūros ir 
paveldo puoselėjimą, realizuotus 
vertingus projektus šiemet gaus 
Kretingos muziejaus direktorė 
Vida Kanapkienė, už išskirtinę 
kultūrinę-švietėjišką veiklą – M. 
Valančiaus viešosios bibliotekos 
vyresn. bibliotekininkė Jolanta 
Klietkutė, už reikšmingą etninės 
kultūros ir paveldo puoselėjimą 
– tautodailininkas Antanas Lu-
bys, už reikšmingas personalines 
parodas bei dalyvavimą respubli-
kinėse ir tarptautinėse parodose 
– Lietuvos meno kūrėjas Andrius 
Miežis, už reikšmingą etninės 
kultūros ir paveldo puoselėjimą – 
Kretingos rajono kultūros centro 
folkloro ansamblio „Gervelė“ va-
dovė Elena Šalkauskienė.

Premijas Taryba paskyrė vado-
vaudamasi Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2005 m. rugsėjo 
29 d. sprendimu ,,Dėl Kretingos 
rajono savivaldybės kultūros ir 

meno premijų skyrimo nuostatų 
tvirtinimo“ (su vėlesniais pakei-
timais) patvirtintais Kultūros ir 
meno premijų skyrimo nuosta-
tais, atsižvelgdama į Kretingos 
rajono savivaldybės kultūros ir 
meno tarybos siūlymą. Visi 8 
Kultūros ir meno tarybos nariai, 
apsvarstę kandidatūras Kretin-
gos rajono savivaldybės Kultū-
ros ir meno premijai gauti, už jas 
balsavo vienbalsiai. Kandidatus 
Premijai gauti pasiūlė Kretingos 
rajono kultūros centras, Savival-
dybės M. Valančiaus viešoji bi-
blioteka, Kretingos rajono profe-
sionalių menininkų klubas PINX 
bei rajono Savivaldybės adminis-
tracijos Kultūros skyrius.

Šie metai – dešimti, kai rajono 
meno ir kultūros kūrėjams – as-
menims, kolektyvams, kūrėjų 
grupėms bei rajono kultūros įs-
taigoms už pastarųjų metų reikš-
mingą ir aktyvią kultūrinę veiklą 
skiriamos Savivaldybės kultūros 
ir meno premijos. Nuo 2006 m. 

teikiamomis premijomis siekia-
ma įvertinti ir pagerbti Kretingos 
rajono žmones, kurie kultūros ir 
meno darbais, turinčiais išlieka-
mąją vertę, bei kultūrine, kūry-
bine veikla garsina Kretingą, yra 
pelnę pripažinimą ne tik rajone, 
bet ir respublikoje, užsienyje. 
Kandidatus premijai gauti gali 
siūlyti rajono kultūros įstaigos, 
visuomeninės organizacijos, kū-
rybinės sąjungos, Savivaldybės 
Kultūros skyrius, privatūs asme-
nys, taip pat gali siūlytis patys 
darbų autoriai.

Kasmet skiriamos ne daugiau 
kaip penkios premijos, kurios dy-
dis – 600 eurų. Laureatui išmo-
kama ne tik premija, bet ir įtei-
kiamas apdovanojimą liudijantis 
dokumentas, pasirašytas Savival-
dybės mero.

Kita Kultūros ir meno premija 
tam pačiam asmeniui gali būti 
skiriama ne anksčiau kaip po 5 
metų.    

„Švyturio“ inf.

Planuojama atnaujinti 
miesto ir rajono prieigas

kretingos rajono savivaldybė nusprendė sutvarky-
ti pagrindines įvažiavimo į kretingos miestą ir rajoną 
vietas – skelbia supaprastintą atvirą projekto konkur-
są „kretingos miesto ir kretingos rajono ribas žyminčių 
ženklų projektų idėjų sukūrimas“. Projektu siekiama, 
kad miesto ribose būtų pastatyti 3 ženklai, įvažiavimą 
į kretingos rajoną žymėtų 6 ženklai.

Verslui suteiktos lengvatos
Aistas MENDEIKA

Praėjusiame kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje nuspręsta atleisti nuo 
nekilnojamojo turto mokesčio dvi prašymus pateikusias įmones. savivaldybės biu-
džetas nebegaus 17 tūkst. 348 eurų pajamų.

Mokesčiai už nekilnojamąjį turtą nesikeičia
Aistas MENDEIKA

kitais metais kretingos rajone galios tokie pat nekilnojamojo turto mokesčio tari-
fai, kaip ir šiemet. Jie nesikeičia jau nuo 2007-ųjų.

Riboženklių paskirtis – ne tik žymėti miesto ribas, bet ir reprezentuoti 
Kretingos miestą, todėl konkurse aktyviai kviečiami dalyvauti architek-
tai, dizaineriai, projektavimo specialistai, reklamos įmonės.

Pagrindiniai riboženklių projektų vertinimo kriterijai: estetinis išraiš-
kingumas, idėjos originalumas, riboženklio santykis ir sąryšis su aplin-
ka, medžiagų atsparumas ir prieinamumas. Konkurso sąlygose taip pat 
nurodyta, kad riboženkliai turėtų išlaikyti vientisumą, turi turėti bendrą 
idėją, bet nebūtų vienodi, sudarytų harmoningą visumą su numatyta 
pastatymo vieta. Kretingos miesto ribą žyminčiame ženkle turi būti nu-
matytas autonominis apšvietimas, gali būti įkomponuotas miesto herbas. 
Idėjos projekte parenkamos medžiagos turi būti ilgaamžės ir kokybiškos.

Vienas konkurso dalyvis gali pateikti vieną idėją – projektinį pasiūlymą 
Kretingos miesto ir rajono ribas žyminčiam ženklui su paskaičiuota pre-
liminaria projekto įgyvendinimo kaina.

Konkursui pateiktus projektus vertins Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuriai vadovau-
ja Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Čer-
neckis.

Komisijos sprendimu, trijų prizinių vietų laimėtojai, geriausiai projek-
to konkurso reikalavimus atitikę projektai, kiekvienai konkurso daliai 
(Kretingos miestui ir Kretingos rajonui) atskirai bus apdovanoti prizais. 
Tam iš Savivaldybės biudžeto skiriama 1800 eurų: pirmosios vietos nu-
galėtojams – po 500 eurų, antrosios vietos laimėtojams numatyta skirti 
po 300 eurų premiją, trečios – po 100 eurų.

Riboženklių projektų idėjų laukiama iki birželio 10 dienos.
„Tikimės sulaukti įdomių ir originalių pasiūlymų, ir tuomet ieškosime 

galimybių kuo greičiau įvažiavimus į Kretingos miestą ir rajoną papuošti 
naujais ir įsimintinais miesto įvaizdžio elementais“, – sakė komisijos pir-
mininkas P. Černeckis. Jo teigimu, konkursui pateikti projektai po pirmų 
vokų plėšimo bus viešinami Savivaldybės interneto svetainėje www.kre-
tinga.lt, o vizualiniai ženklo sprendimai bus eksponuojami Savivaldybės 
administracijos patalpose (Savanorių g. 29A, Kretinga, II aukšte).

 Gintarė BENAITYTĖ
Savivaldybės atstovė ryšiams su visuomene

Investicijų pritraukimo ir vers-
lo skatinimo Kretingos rajone 
tvarkos apraše numatyti kriteri-
jai, pagal kuriuos investuojančios 
į verslą, sukuriančios ir ilgiau iš-
laikančios daugiau darbo vietų 
įmonės gali būti atleidžiamos nuo 
turto mokesčio arba jis gali būti 
sumažinamas. Mokestinę lengva-
tą pelniusios įmonės ja pasinau-
doti galės trejus metus, jei pateiks 
pakartotinius prašymus. 

Pagal aprašą mokami mokes-

čiai gali būti numažinami nuo 51 
proc. iki 100 proc., jei įmonėje 
įdarbintas išlieka 21 ar daugiau 
darbuotojų ir į verslo plėtrą inves-
tuojama daugiau kaip 200 tūkst. 
eurų. Vienoje iš dabar lengvatą 
pelniusių įmonių dirba 25 dar-
buotojai, o investuota 3,63 mln. 
eurų, kitoje – dirba 76 darbuoto-
jai, investuota 5,04 mln. eurų.

Savivaldybės tarybos sprendi-
mu, vienai iš nuo nekilnojamojo 
turto mokesčių atleistų bendro-

vių nebereikės sumokėti 5 tūkst. 
757 eurų, o kitai – 11 tūkst. 591 
euro.

Pasak Ekonomikos ir biudžeto 
skyriaus vedėjo Gvido Jonausko, 
prašymus suteikti nekilnojamojo 
turto mokestinę lengvatą kol kas 
pateikė tik dvi įmonės. Investicijų 
pritraukimo ir verslo skatinimo 
tvarkos apraše numatyti gana 
griežti reikalavimai, todėl ne kie-
kviena įmonė įstengia juos įvyk-
dyti.

Kaip ir šiemet, 2017-aisiais ribo-
tos civilinės atsakomybės juridi-
niams asmenims komercinio nau-
dojimo nekilnojamajam turtui bus 
taikomas 0,7 proc. nekilnojamojo 
turto mokestinės vertės mokestis, 
kitam nekilnojamajam turtui – 1 
proc. tarifas, o nekilnojamajam tur-
tui, kuris yra apleistas ir neprižiūri-
mas, – 3 proc. nekilnojamojo turto 
mokestinės vertės.

Praėjusiais metais nekilnojamojo 
turto mokesčio surinkta už 796,7 
tūkst. eurų. Šiemet, kaip ir pernai, 
planuojama surinkti 820 tūkst. 
eurų.

2015-aisiais planuota surinkti 
daugiau nei surinkta. Pasak Klaipė-

dos apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos, pajamų sumažėjimui 
įtakos turėjo AB „Orlen Lietuva“, 
AB „Lotos Geonafta“, UAB „Gen-
čų nafta“ bei UAB „Renerga“ tur-
to perkainavimas. Šio įmonės yra 
vienos iš didžiausių nekilnojamojo 
turto mokesčio mokėtojų, mokan-
čios už rajone turimą nekilnojamąjį 
turtą. Iš Kretingos rajono įmonių 
daugiausiai nekilnojamojo turto 
mokesčio sumoka AB „Kretingos 
grūdai“.

Apleistų ir neprižiūrimų pastatų 
savininkai ir kitąmet mokės kur kas 
didesnį mokestį nei visi kiti. Į tokių 
statinių sąrašą pernai buvo įrašyta 
16 objektų.

Praėjusį ketvirtadienį Tarybos 
posėdyje pradėjus svarstyti spren-
dimo projektą dėl nekilnojamojo 
turto mokesčio tarifų 2017 metams, 
meras Juozas Mažeika politikus su-
pažindino su Vyriausiosios tarny-
binės etikos komisijos perspėjimu, 
pagal kurį kai kuriems Tarybos 
nariams derėtų nuo šio klausimo 
svarstymo nusišalinti. Tad posėdžių 
salę teko laikinai apleisti kai kuriems 
Tarybos nariams verslininkams.

Kartu su pastaraisiais nusprendė 
nusišalinti ir keli Tarybos nariai ūki-
ninkai, nors juo liečiantis sprendi-
mo projektas dėl valstybinės žemės 
nuomos mokesčio tarifų kitiems 
metams buvo svarstomas šiek tiek 

Ruošiantis 2016/2017 m. šildymo sezonui, š. m. birželio mėn. 
6-17 dienomis Kretingos mieste bus atliekami katilinių Nr. 1 
(Žalioji g. 3) ir Nr. 2 (Melioratorių g. 10) lauko šilumos tinklų 
hidrauliniai bandymai padidintu slėgiu (16 barų). Dėl šios prie-
žasties nebus tiekiama šiluma karšto vandens ruošimui:

Birželio 6-17 dienomis – Žaliosios g., V.Kudirkos g., Mėguvos 
g., Laisvės g., Kęstučio g., Trumposios g., Rotušės a., J.K. Chod-
kevičiaus g., J.Pabrėžos g., Savanorių g. nuo 3 iki 8, Vilniaus g., 
Pušyno g., Žemaitės al. 4, 4b; 

Birželio 13-17 dienomis – Savanorių g. nuo 22 iki 62, Sporto 
g., Žemaitės al. 6 b, 6c, 12, 29, Topolių akl., Lazdynų g., Miško g., 
Melioratorių g., Vytauto g., Tvenkinio g. 1.

Pastatų valdytojai ir asmenys, atsakingi už šilumos ūkį, turi 
imtis priemonių ir pasirūpinti, kad nurodytomis dienomis aukš-
tas slėgis nepasiduotų į šildymo ir karšto vandens sistemas (turi 
būti užsuktos ir užaklintos pastatų įvadinės sklendės).

Dėl trasų remonto darbų nurodytas terminas gali būti pratęs-
tas.

Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Informacija teikiama 
tel.: (8 445) 77031, 77153.

UAB kretingos šilumos tinklų administracija


