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TRUMPAI:

24 metų savaitė
Saulė teka 4.43 val.,
leidžiasi 21.54 val.
Dienos ilgumas – 17.11 val.
Priešpilnis
13 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ORAI

ŠIANDIEN – Barnabas, 
Tvirmantas, Aluona, Flora.

RYTOJ – Anupras, Ramūnas, 
Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma, 
Kristė.

PORYT – Antanas, Kunotas, 
Skalvė, Akvilina.

Sveikiname  mažylių šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

p.p.

Papiktino žiaurus 
elgesys su ežiuku 

Rasa GEDVILAITĖ

Nuolat girdime apie piktavalius, 
skriaudžiančius gyvūnus. Tiekėjų 
gatvės praeiviai pašiurpo, kai savo 
akimis pamatė, kaip, susidorojus su 
ežiuku, jis nešamas į kitoje gatvės pu-
sėje esantį miškelį. Įvykį mačiusiųjų 
teigimu, žiauriai su ežiuku pasielgęs 
vyras negyvu padarėliu gąsdino ir 
netoliese buvusius vaikus.

 „Ar galima žudyti ežiukus? Man taip gaila to 
vargšo ežiuko. Koks žiaurus žmogus turi būti, jeigu 
gali skriausti tokį mažą ir mielą gyvūnėlį? Yra tekę 
girdėti, kad tas vyras pavojingas, švaistosi peiliais. 
O ir tame pačiame name gyvenantys kaimynai juo 
dažnai skundžiasi. Jau ne pirmą kartą šis žmogus 
žudo ežiukus, o juk jie nieko blogo nedaro. Pats kaž-
kada netgi maitinau netoli namų užklydusį ežiuką, 
vėliau jis dingo, turbūt pats išėjo į kitą vietą. Kie-
kvieną gyvą padarą reikia 
mylėti, o čia užkliūva toks 
mažas gyvūnėlis“, – kalbėjo 
vienas įvykio liudininkų. 

Pripažinimas: Kretingos muziejus 

– palanki šeimai vieta
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejų pasiekė džiugi žinia: jis yra tarp 30 patraukliausių 
Lietuvos vietovių, kurias palanku lankyti su šeima. Tai patvirtinantį ser-
tifi katą ir lipduką atsiuntė daugiausiai pažintinių leidinių apie Lietuvą 
išleidžianti įstaiga „Terra Publika“, kuri kiekvienais metais turizmo sezo-
no pradžioje sudaro ir visuomenei pateikia vietos turizmo reitingus.  
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ŠIANDIEN nedidelis debesuo-
tumas, kritulių nenu-
matoma. Vėjas šiaurės 
vakarų, vakarų, 1-7 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 23, 
naktį – iki 15 laipsnių šilumos.
RYTOJ debesuota su pragiedru-
liais, gali palyti. Vėjas 
šiaurės vakarų, vakarų, 
3-7 m/s. Oro tempera-
tūra dieną iki 20, naktį – iki 13 
laipsnių šilumos.
PORYT debesuota, gali palyti. 
Vėjas šiaurės vakarų, 
vakarų, 2-6 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 
18, naktį – iki 11 laipsnių šilu-
mos.  

Šventąją valandą – malda su 

įvairių sričių darbuotojais
Laima STONKUVIENĖ

Sekmadienį per Sekmines  Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje prasidėjo Maldos už Kre-

TRUMPAI:

Lai

Aplinkos ministerijos inter-
neto svetainėje (renovacija.
am.lt/) patalpintas žemėlapis, 
atspindintis renovacijos proce-
są šalyje. Jis padės sužinoti, kaip 
renovacija vyksta konkrečioje 
savivaldybėje, kaip šį procesą 
vertina gyventojai, kiek inves-
ticijų planų parengta ir patvir-
tinta ir pan. Žemėlapyje patei-
kiama medžiaga suskirstyta į 7 
potemes. Dvi iš jų rodo, kiek 
konkrečiame regione pareng-
ta investicijų planų, kiek iš jų 
suderinta. Žemėlapyje atskirai 
atvaizduojamas gyventojų ir 
fi nansų įstaigų pritarimas re-
novacijai ir parengtų projektų 
fi nansavimui, parodoma, kiek 
paskelbta statybos rangos dar-
bų konkursų, kiek ir kur darbų 
pradėta, kiek projektų užbaigta. 
Savivaldybės, labiau ir akty-
viau įsitraukusios į renovacijos 
procesą, nuspalvintos tamses-
ne spalva, mažiau – šviesesne. 

Ignas Žvinklys
Lėja Jakumaitė
Mantas Vaikasas
Arijus Šiuparis
Kamilė Mackevičiūtė
Kamilė Beniušytė
Urtė Staponkutė
Nojus Žukovskis
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Kretingos Lurdas mini 

jubiliejinę sukaktį

Birželio 18 dieną sukanka 25 me-
tai, kai iš naujo buvo pašventintas 
J. Pabrėžos gatvės slėnyje esantis 
Kretingos Lurdas. Šio sakralinio 
kultūros paveldo objekto istorija 
prasidėjo 1933 metais. 

7 p.

Vėl sugrįžo į tėviškės 

žydintį sodą

Budrių kaimo gyventojai jau aš-
tuntąjį kartą buvo susirinkę į tra-
dicinę šventę-vakaronę „Sugrįžki-
me į tėviškės žydintį sodą“. Kartu 
su jais vaikystės ir jaunystės takais 
neakivaizdžiai vaikščiojo ir kelių 
jau išnykusių aplinkinių kaimų 
gyventojai, atvažiavę į šventę. 

„Šiemet viešoji įstaiga „Terra 
Publika“ tyrė galimybes po Lie-
tuvą keliauti su šeima ir įvertino 
Jūsų įstaigą kaip šeimai palan-
kią vietą. Sveikiname ir kartu 

džiaugiamės, kad yra iniciatyvių 
ir savo darbą mylinčių žmonių, 
kurie kuria gražesnę šalį globo-
dami svarbiausią visuomenės 
ląstelę – šeimą“, – rašoma kartu 

su sertifi katu atsiųstame laiške, 
kurį pasirašė „Terra Publika“ di-
rektorė Dan-
guolė Kan-
drotienė. 

tingos miestą savai-
tė. Naujai atidarytoje 
bažnyčios šventoriaus 
koplyčioje kiekvieną 
dieną bus meldžiamasi 
kartu su įvairių sričių 
darbuotojais.

Sekmadienį Švenčiausiąjį 
Sakramentą garbino ir kartu su 
visais meldėsi miesto žiniasklai-
dos atstovai, pirmadienį – rajo-
no kultūros ir meno darbuotojai, 
vakar –rajono policijos komisa-
riato ir priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūnai. 

mylė
maž
vien

 Kartu su įvairių sričių darbuotojais šventąją valandą 
meldžiamasi bažnyčios šventoriuje esančioje koplyčioje. 

tu su įvairių sričių darbuKar

Gintauto Maciaus nuotr.Gintauto Maciaus nuotr.
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Dainų šventės vainike 

– ir gražus būrys 

kretingiškių
Laima STONKUVIENĖ

Iki jubiliejinės Lietuvos dainų šventės „Čia – 
mano namai“ liko 18 dienų. Ji prasidės birželio 
28 dieną Dainų diena bei Dainų šventės 90-me-
čio minėjimu Dainų slėnyje Kaune. 

(Atkelta iš 1 p.))

Pripažinimas: Kretingos muziejus 

– palanki šeimai vieta

Papiktino žiaurus elgesys su ežiuku 
Tai, jog už tokį elgesį gresia 

administracinė atsakomybė, pa-
tvirtino Klaipėdos regiono aplin-
kos apsaugos departamento Kre-
tingos rajono agentūros vedėjas 
Ričardas Kašėta, tačiau tokius 
atvejus, pasak jo, labai sunku įro-
dyti: juk nepagautas už rankos – 
ne vagis. „Esame turėję atvejį, kai 
ir fi lmuotą medžiagą pateikėme 
kaip įrodymą, tačiau to nepaka-
ko, tad ir šiuo atveju labai sunku 
įrodyti, kad žiauriu elgesiu su gy-
vūnais kaltinamas žmogus taip 
padarė. Jeigu pavyktų įrodyti, 
tuomet tokiam žmogui grėstų ne 
tik administracinė atsakomybė, 
bet ir tektų atlyginti gamtai pada-
rytą žalą“, – teigė R. Kašėta.

Vedėjas pasvarstė, jog taip gal-
būt galėtų elgtis tik nepakaltina-
mas žmogus, nes tik toks galėtų ir 
vaikus gąsdinti užmuštu gyvūnė-
liu. Tokiu atveju dar pažeidžiama 
ir viešoji tvarka. „Dabar gi mes 
svarių įrodymų neturime, tą faktą 
galima tik patikrinti, su žmogu-

„Terra Publikos“ teigimu, su-
darant vietos turizmo reitingus, 
bendrai vertinama net 500-600 
Lietuvoje esančių turistų traukos 
centrų. Ši informacija naudoja-
ma vietos turizmui populiarinti, 
leidžiant kelionių vadovus, kitai 
su turizmu susijusiai veiklai. Per 
keletą metų reitingo viršūnėje 
nusistovėjo tos pačios, daugeliui 
gerai pažįstamos vietovės, o šie-
met visuomenei papildomai siū-
loma į vietos turizmą pažvelgti 
kiek kitaip – viešinti šeimai pa-
lankių vietovių sąrašą. Juo labiau, 
kad 2014-ieji paskelbti Šeimos 
metais, tad įstaiga, pritardama 
šiai iniciatyvai, gegužę parengė ir 
išleido specialų kelionių vadovą 
„Po Lietuvą su šeima“. Jame – ir 
informacija apie Kretingos mu-
ziejų.

Pripažindama Kretingos 
muziejų šeimai patrauklia vie-
ta, „Terra Publika“ pataria skirti 
daugiau dėmesio šeimai, o ypač 
vaikams: pateikti specifi nių val-
giaraščių, edukacinių programų, 
ekskursijų, nuolaidų, rūpintis 
vaikų saugumu, sudaryti jiems 
tokias sąlygas, kad užaugę norė-
tų į muziejų grįžti su savo vai-
kais. „Tokio įvertinimo sulaukė-
te ir dėl to, kad Jus rekomendavo 
Jūsų partneriai, turizmo infor-
macijos centro darbuotojai, ke-
liautojai-ekspertai, bendruome-
nės nariai. Aplink daug žmonių, 
kurie norėtų, kad visi gyventu-
me gražiau ir geriau. Gero Jums 
turizmo sezono!“ – Kretingos 
muziejaus bendruomenei linki 
D. Kandrotienė.      

Kretingos muziejaus direk-
torė Vida Kanapkienė neslėpė, 
jog kiekvienas pripažinimas yra 
labai malonus ir svarbus. „Va-
dinasi, einame teisinga linkme, 
stengiamės ne veltui. Šeimoms, 
ir ypač vaikams, mūsų muzieju-
je iš tiesų skiriama daug dėme-
sio – jiems įdomu pamatyti ir  

Šis sertifi katas patvirtina, kad Kretingos muziejus yra tarp 30 patrau-
kliausių Lietuvos vietovių, kurias palanku lankyti su šeima.   

nokstančius bananus, ir karpius, 
ir vėžliukus. Tradicinių amatų 
centre ir Dvaro malūne įreng-
tos edukacinės klasės, kur vaikų 
laukia daug įvairių užsiėmimų. 
Labiausiai, žinoma, jiems pa-
tinka gaminti saldainius, kepti 
duoną, daryti darbelius iš mo-
lio. Šeimos mielai apžiūri ne tik 
Žiemos sodą, muziejaus ekspo-
zicijas, bet ir vaikšto parke, pi-
etauja“.

Anot V. Kanapkienės, mu-
ziejininkų planuose – dar dau-

giau vaikams skirtų pramogų 
ir atrakcijų. Tolėliau nuo parko, 
kuris skirtas ramiam šeimų po-
ilsiui, prie antrojo tvenkinio no-
rima įrengti vietą vaikų žaidimų 
aikštelei, atrakcionams. „Laikas 
nestovi vietoje, tad ir mes susto-
ti neketiname. Žinoma, visiems 
sumanymams įgyvendinti reikia 
lėšų, todėl joms gauti rengsime 
projektus. O kai labai nori ir vis-
ką darai nuoširdžiai, su meile, 
svajonės turi pildytis“, – kalbėjo 
muziejaus direktorė.            

Negyvas ežiukas numestas miškelyje.

mi, kuris galimai 
užmušė ežiuką, 
pasikalbėti“, – sakė 
R. Kašėta.

Kretingos rajo-
no policijos komi-
sariato Prevencijos 
poskyrio viršinin-
kas Kęstutis Bonč-
kus pasirūpino, 
jog pas galimai 
ežiuką nužudžiusį 
žmogų apsilanky-

tų apylinkės inspektorius. Nors 
įrodymų ir trūksta, tačiau, pasak 
pareigūno, kartais pakanka vien 
pokalbio su atitinkamų institucijų 
atstovais, kad žmonės pagalvotų 
apie savo veiksmus ir jų padari-
nius.

Įprastai į tarnybas kreipiama-
si dėl žiauraus elgesio su namie 
laikomais gyvūnais – šunimis ir 
katėmis. Tačiau esama atvejų, kai 
skriaudžiami ir laukiniai. Už žiau-
rų elgesį su gyvūnais ir gyvūnų 
kankinimą taikoma administra-

cinė ar baudžiamoji atsakomybė. 
Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 90 straipsnis numato 
sankcijas už žiaurų elgesį su gy-
vūnais (baudą nuo šimto iki trijų 
šimtų litų). Baudžiamojo kodekso 
310 straipsnis numato baudžia-
mąją atsakomybę už žiaurų elgesį 
su gyvūnu, jei gyvūnas žuvo ar 
buvo suluošintas. Už šį nusikal-
timą baudžiama arba viešaisiais 
darbais, arba bauda, arba areštu, 
arba laisvės atėmimu iki vienerių 
metų.

jjogog u užžž totokkįkį e elgllgesesįįį gresia 
stracinė atsakomybė pa

(Atkelta iš 1 p.)

Liepos 2 dieną šventė persi-
kels į Vilnių. Čia Katedros aikš-
tėje vyks dainų šventės atidary-
mo koncertas „Dainos namai“. 
Liepos 3-iąją prie Valdovų rūmų 
bus atidarytas tradicinis vai-
kų amatų miestelis, Taikomo-
sios dailės muziejuje – Liaudies 
meno paroda, o Kalnų parke bus 
surengtas Ansamblių vakaras.

Liepos 4-oji bus skirta liau-
dies muzikos ir tradicijų ger-
bėjams. Bernardinų sode, pilių 
teritorijoje, vyks folkloro diena 
„Laimužės lemta“, šv. Jonų baž-
nyčioje skambės kanklės, o Val-
dovų kieme bus pristatyti baltų 
genčių kostiumai. 

Liepos 5 dieną į Bernardinų 
sodo pilių teritoriją bus pakvies-
ti teatro mylėtojai – vyks teatro 
diena „Dyvų dyvai“. Tą pačią 
dieną Kalnų parke koncertuos 
pučiamųjų orkestrai, o Lietu-
vos futbolo federacijos stadione 
suksis šokėjai.

Paskutiniąją šventės dieną, 
liepos 6-ąją – Mindaugo karū-
navimo dieną – šventės daly-
viai iš Katedros aikštės žygiuos 
į Vingio parką, kur vyks Dainų 
diena „Čia – mūsų namai“.   

Margaspalviame dainininkų, 
šokėjų, muzikantų būryje bus 
ir nemažai Kretingos mokinių 
meno kolektyvų. Teisę daly-
vauti jubiliejinėje Dainų šven-
tėje iškovojo Kretingos meno 
mokyklos jaunių choras „Smil-
tė“, Kretingos meno mokyklos 

liaudies instrumentų orkestras, 
Salantų meno mokyklos kan-
klių ansamblis, Kretingos meno 
mokyklos liaudies instrumentų 
ansamblis, Salantų gimnazijos 
mišrus choras, Kretingos meno 
mokyklos jaunių choras „Sau-
lainė“, Salantų meno mokyklos 
jaunių choras, Kretingos meno 
mokyklos pučiamųjų instru-
mentų orkestras „Vėjūnas“, Kar-
tenos vidurinės mokyklos jau-
nių šokių grupė, Kretingos M. 
Tiškevičiūtės mokyklos jaunių 
šokių grupė, Kretingos meno 
mokyklos vaikų šokių kolektyvo 
„Ratilėlis“ jaunučių šokių grupė, 
Kretingos meno mokyklos vai-
kų šokių kolektyvo „Ratilėlis“ 
jaunių šokių grupė, Kretingos 
meno mokyklos vaikų šokių 
kolektyvo „Ratilėlis“ jaunuolių 
šokių grupė, Salantų gimnazijos 
jaunuolių tautinių šokių grupė, 
Salantų gimnazijos jaunuolių 
tautinių šokių grupė, Viešosios 
įstaigos Pranciškonų gimnazijos 
jaunuolių tautinių šokių grupė ir 
Darbėnų gimnazijos Piliakalnio 
pagrindinio ugdymo skyriaus 
folkloro ansamblis „Kėilelė“. 

Lietuvos dainų švenčių is-
torija pradėta rašyti 1923 me-
tais gruodžio pabaigoje, kai per 
Švietimo  ministerijoje vykusį 
nedidelio iniciatorių būrelio pa-
sitarimą muzikas Juozas Žilevi-
čius pranešė, jog Dainų šventėje 
pageidauja dalyvauti 109 chorai. 


