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Kaina 0,35 €/1,20 Lt

TRUMPAI:

24 metų savaitė
Saulė teka 4.44 val.,
leidžiasi 21.53 val.
Dienos ilgumas – 17.09 val.
Delčia
23 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

Dienos sentencija

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, ŠŠŠŠŠventojoje.

Neviltis – tai liepto galas. 
Jį priėjęs sustok, nurimk, 
apmąstyk ir būtinai sugrįžk 
atgal. Vėliau pamatysi, kad 
liepto gale yra tiltas. 

L. BUŠNA

ŠIANDIEN – Diana, Liutgarda, 
Galindas, Vingailė, Margarita.

RYTOJ – Barnabas, Tvirmantas, 
Aluona, Flora.

PORYT – Anupras, Ramūnas, 
Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma.

ŠIANDIEN besikei-
čiantis debesuotumas, 
kritulių nenumatoma. 
Vėjas vakarų, pietvakarių, 2-6 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 
19, naktį – iki 9 laipsnių šilu-
mos.
RYTOJ besikeičiantis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas va-
karų, pietvakarių, 3-8 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 19, naktį 
– iki 11 laipsnių šilumos.
PORYT besikeičiantis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas va-
karų, pietvakarių, 3-8 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 19, naktį 
– iki 12 laipsnių šilumos.     

Seimas pritarė Administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 185(1) 
straipsnio pataisų projektui, ku-
riuo siūloma didinti baudas už 
rūkymą draudžiamose vietose. 
Šiuo metu galiojančiame teisės 
akte nustatytas baudų vertes litais 
siūloma taikyti eurais.
Numatoma, kad rūkymas vietose, 
kuriose pagal savivaldybių tarybų 
sprendimus arba pagal įstatymus 
draudžiama tai daryti, užtraukia 
įspėjimą arba baudą nuo dvide-
šimties iki penkiasdešimties eurų, 
nebe litų, kaip yra įtvirtinta šiuo 
metu galiojančiame kodekse. Pa-
taisos įsigaliotų 2015 m. liepos 1 
dieną.

Sveikiname  mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Elita Staponaitė
Gabrielius Byčius
Ugnė Šidlauskaitė
Armandas Žiubrys
Orestas Jasevičius
Matas Tičkus

Dvaro turtai – svetimose 
rankose

Diana JOMANTAITĖ

Šią savaitę turėtų būti pradėtas griauti buvęs technikumas, įkurtas Kretin-
gos dvaro teritorijoje. Muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės žiniomis, arti-
miausiomis dienomis bus pradėta griauti aktų salė. Laimėjęs kovą dėl pastato 
likvidavimo, muziejus turės stoti į dar vieną mūšį – šį kartą dėl dvaro turtų. 

Skyriaus likimas spręsis rudenį
Rasa GEDVILAITĖ

Kretingos ligoninės Akušerijos-ginekologijos sky-
riaus likimas jau seniai „kybo ant plauko“ – dėl su-
mažėjusių gimdymų vis svarstoma jį uždaryti. Ne-
seniai paviešinti šalies ligoninių skyriai, kurie gali 
būti panaikinti, jeigu juose per metus priimama 
mažiau negu 300 gimdymų, sąraše yra ir Kretin-
gos ligoninės Akušerijos-ginekologijos 
skyrius. Jo likimas spręsis netrukus.

Šis mitologinis nykštukas kažkada puošė vieną iš Kretingos dvaro fontanų, stovėjusio šioje vietoje. Dabar prie 
Karo muziejaus Kaune stovinti skulptūra yra vienas iš Laikinosios sostinės simbolių.

Gintauto Maciaus nuotr.
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4 p.

 Apgriuvę pastatai kelia 

grėsmę

Liepų gatvėje Kūlupėnuose tebe-
stūksantys buvusio linų fabriko 
pastatai vietiniams nuostabos jau 
nebekelia. Tačiau užklystantiems į 
tvarkingą gyvenvietę tarsi vaiduo-
kliai atrodantys statiniai sukelia 
daug klausimų.

7 p.
Dainų ir šokių švente 

paminėtos dvi sukaktys

Vėliavos pakėlimo ceremonija prie 
Nepriklausomybės paminklo šeš-
tadienį o9 cialiai prasidėjo šv. An-
tano atlaidai ir Kretingos miesto 
šventė.
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 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Prisiminė Žemaitę

Kova dėl teisės nugriauti 
sovietmečio palikimą – buvu-
sį technikumą – truko keletą 
metų. Po teismų maratono ga-
vus patvirtinimą, jog pastatą 
griauti galima, muziejus ne-
delsdamas pradeda autentiškos 
dvaro aplinkos atkūrimo dar-
bus. 

„Švenčiame miesto šventę ir 
šv. Antano atlaidus, todėl sim-
boliška, kad šią savaitę pajudės 
darbai muziejaus teritorijo-
je. Planuojama, kad bendrovė 
„Alkuras“ pradės griauti aktų 
salę. Intensyviai pradėsime 
aplinkos atkūrimą. Planuojame 
atstatyti tris iš penkių buvusių 
dvaro fontanų“, – atskleidė V. 
Kanapkienė. 

Pasitenkins kopija

Tačiau dvaro aplinkos at-
kūrimo darbų pradžią temdo 
neišspręsta situacija su Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muzie-
jumi. Šiame muziejuje saugo-
ma Kretingos Tiškevičių dvarui 
kažkada priklausiusių daiktų. 

Viena iš istorinių vertybių 
yra uolą skeliančio nykštuko 

Dvaro turtai – svetimose rankose
skulptūra. Ji nuo XIX amžiaus 
iki XX amžiaus pirmųjų dešim-
tmečių puošė vieną iš Kretingos 
dvaro fontanų. Jų būta penkių. 
Vieno iš fontano, dar vadina-
mo Mergaitės, atstatymo darbai 
buvo pradėti prieš keletą metų. 
Jis nuo seno stovėjo ir pradėtas 
atkurti prieš žiemos sodą. Dar 
vienas fontanas veikė tolėliau 
nuo dvaro, parke. Dabar ten yra 
sporto aikštelė. 

Ją planuojama naikinti, at-
likti archeologinius kasinėji-
mus ir atkurti buvusį fontaną. 

„Fontanas su nykštuku, spė-
jama, stovėjo ten, kur dabar 
parke yra elektros pastotė. Fon-
taną puošusį nykštuką Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muziejui 
padovanojo pats Kretingos gra-
fas Aleksandras Tiškevičius. Tai 
įvyko 1924 metais. Po Pirmojo 
pasaulinio karo rūmai, parkas 
buvo suniokoti, šeima neturė-
jo lėšų visko atstatyti. Ko gero, 
siekdamas skulptūrą išsaugoti, 
grafas ją padovanojo kauniš-
kiams“, – „Švyturiui“ sakė V. 
Kanapkienė. 

Iš pradžių ketinta nykštu-
ko skulptūrą atsiimti, tačiau 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus direktorius Kęstu-

tis Kuršelis su tuo nesutiko. 
Skulptūra yra dovanota, Kre-
tingai kažkada priklausęs nykš-
tukas jau yra tapęs vienu iš 
Laikinosios sostinės simbolių. 
Kretingos dvaro parką puošęs 
nykštukas dabar žavi tuos, ku-
rie apsilanko Vienybės aikštėje 
Kaune. Ten esančio muziejaus 
prieigose trykšta fontanas, pa-
dabintas garsiuoju nykštuku. 

V. Kanapkienė patvirtino, 
kad nykštuko atsiimti, ko gero, 
nepavyks, ir tada, kai fontanas 
Kretingoje bus atkurtas, jį pa-
puoš skulptūros kopija. 

Dėl gintaro kovos

Vis dėlto, Kaune saugoma 
dar kai kas, dėl ko Kretingos 
muziejus pasiduoti neketina. 

„Pasitenkinsime nykštuko 
kopija, tačiau dėl gintaro lobio 
tikrai kovosime. Šioje situaci-
joje esame juridiškai tvirti ir 
teisūs“, – įsitikinusi V. Kanap-
kienė. 

Gintaro lobio istorija siekia 
1936-uosius metus. Būtent tais 
metais į Kretingos muziejų at-
keliavo mirusio grafo Felikso 
Tiškevičiaus žmonos Antani-
nos dovana – 148 gintaro arte-

 Paminėjome Tėvo dieną

faktų rinkinys. 
Anot V. Kanapkienės, gra-

" enė Antanina gintaro lobį no-
rėjo perduoti būtent Kretingai, 
Kaunui atiduoti vertingų radi-
nių nesutiko. 

„Turime dovanojimo aktą, 
kuris įrodo, jog gintaro lobis 
tikrai priklauso Kretingai. Kiek 
vėliau archeologiniai radiniai 
buvo paskolinti Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejui. Tačiau 
iki šiol lobis nėra grąžintas“, – 
kalbėjo V. Kanapkienė. 

Lobį sudaro itin vertingi ir 
seni radiniai – neolito laikotar-
pio gintaro dirbiniai, surinkti 
iš pajūrio kapinynų. Šis lobis 
buvo demonstruojamas net 
Paryžiuje ir yra vadinamas vie-
na vertingiausių gintaro kolek-
cijų Lietuvoje. 

„Dėl lobio grąžinimo į Karo 
muziejų kreipėmės dar 1998 
metais. Tačiau jokio atsakymo 
nesulaukėme. Vis dėlto, pasi-
duoti neketiname, kadangi ju-
ridiškai esame teisūs, norėdami 
eksponatus susigrąžinti“, – tei-
gė V. Kanapkienė. 

„Švyturiui“ su Kauno Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus 
vadovybe susisiekti nepavyko. 
Tačiau respublikinėje spaudoje 

buvo paviešinta muziejaus di-
rektoriaus K. Kuršelio nuomo-
nė nykštuko bei gintaro lobio 
klausimu. Muziejaus direkto-
rius yra įsitikinęs, kad istorijos 
perrašinėti nereikia, todėl Kre-
tingai priklausę daiktai privalą 
likti Kaune. 

Kuria perspektyvas

Pasak V. Kanapkienės, nykš-
tuko kopija paskubomis daro-
ma nebus, kovojant dėl ginta-
ro taip pat praeis laiko. Tačiau 
muziejus gyvena su perspekty-
va ir palaipsniui planuoja įvyk-
dyti visus sumanymus. 

„Fontanų neatkursime taip 
greitai, tačiau kai tam ateis lai-
kas, pagalvosime ir apie nykš-
tuko skulptūros kopiją. Reikia 
gyventi su perspektyva ir apie 
viską galvoti iš anksto. Dabar 
svarbiausia mūsų užduotis – at-
kurti autentišką dvaro aplinką“, 
– patikino V. Kanapkienė. 

Anot jos, svarbiausi dvaro 
pastatai jau atkurti, lieka atkur-
ti tai, kas kažkada žavėjo kre-
tingiškius bei miesto svečius. Iš 
dvaro pastatų neatkurti kol kas 
lieka taip vadinamas bravoras, 
šiltnamiai bei arklidės.

Rašytojos Žemaitės 170-ąsias gimimo metines karteniškiai aktoriai pa-
minėjo miestelyje suvaidindami „Tris mylimas“. 

Prieš 170 metų  birželio 4 
d. Bukantės dvarelyje, Plungės 
valsčiuje, gimė žymi lietuvių 
rašytoja, demokratė ir švietėja 
Žemaitė (Julija Beniuševičiū-
tė-Žymantienė). Paminėti šią 
sukaktį Kretingos rajono kul-
tūros centro Kartenos skyrius 
karteniškius sukvietė į spektaklį 
„Trys mylimos“, kuris vyko prie 
Miklovų sodybos. 

Nors oras tądien ir nelepino, 
žiūrovai džiaugėsi nuotaikingu 
spektakliu ir Kartenos kaimo 
teatro senbuvių Zenono Jurgė-
los, Ievos Kiškėnaitės, Antano 
Sungailos, Elenos Narvydienės, 
Martinos Žąsytienės  vaidyba. 

 Po spektaklio žiūrovai vai-
šinosi žemaitiška cibulyne, 
spirgute, kastiniu su nelupto-
mis bulvėmis. Visiems susirin-
kusiesiems linkėta neatsisakyti 
savo paprastumo, nuoširdumo, 

darbštumo ir gimtosios žemai-
čių tarmės,  o skyriaus kaimo 
teatro aktoriams  – kad jie pra-
džiugintų  naujais spektakliais, 

kuriuose skambėtų žemaitiškas 
žodis. Sigita DIRMEITIENĖ
Kretingos rajono kultūros centro

Kartenos skyriaus vedėja

Tėvo dieną laiviškiai paminėjo kartu su svečiais iš Juodupėnų.

Šiltą ir saulėtą birželio vaka-
rą žmonės rinkosi į Salantų kul-
tūros centro Laivių skyrių pami-
nėti ir pagerbti tėvelių ir senelių. 
Gražiam vakarui visus nuteikė 
maloni aplinka, savo koncertu 
pradžiugino meno kolektyvai iš 
Juodupėnų. 

Laiviškiams dainavo moterų 
ansamblis, vadovaujamas meno 
vadovės Brigitos Valinskienės, 
smagaus juoko savo pasakojimu 
dovanojo Aldona Stonkuvienė, 
mokanti mintinai labai daug 
žemaitiška tarme sukurtų eilių, 
o vaikų kolektyvas savo dainas 
skyrė ne tik Tėveliams, bet ir 
Mamytėms.

Žmonės negailėjo aplodis-
mentų visiems vakaro daly-
viams. Susirinkusiuosius į po-

pietę pasveikino Juodupėnų 
skyriaus vedėja Danguolė Vaiče-
kauskienė, o vaikai kiekvienam 
padovanojo po žydinčios alyvos 
šakelę. 

Vakarą pratęsėme bendrau-
dami prie puodelio arbatos, vai-
šindamiesi. 

Stasė BUTKEVIČIENĖ
Laivių skyriaus vedėja

Padidintas dėmesys – 

vaikų mokymui plaukti
Penkerius ateinančius metus bus tęsiama ir $ -

nansuojama Vaikų mokymo plaukti bendrojo ug-
dymo mokyklose programa. Taip nuspręsta vakar 
vykusiame Vyriausybės pasitarime. Profesionalūs 
treneriai mokys vaikus plaukti, išgyvenimo van-
denyje įgūdžių, taip pat plaukimo ekstremaliomis 
sąlygomis. Švietimo ir mokslo ministerija, kuriai 
pavesta parengti priemonių planą, stengsis įtraukti 
daugiau vaikų iš regionų. 

ANT AKMENOS KRANTŲ

Švietimo ir mokslo ministrė 
A. Pitrėnienė akcentuoja, kad 
vaikų mokymui plaukti ir sau-
giai elgtis vandenyje turi būti 
skiriamas ne tik Vyriausybės dė-
mesys – tuo turi rūpintis ir tėvai 
bei visi suaugusieji.

„Dabar vasara, greitai prasi-
dės aktyvus maudynių sezonas. 
Kiekvienas suaugęs žmogus turi 
jausti atsakomybę už vaiką prie 
vandens telkinio – nesvarbu, ar 
tai jūsų vaikas, ar visai nepažįs-
tamas, laisvalaikį leidžiantis be 
tėvų. Būkime labai atidūs, sau-
gokime vaikus“, – sako švietimo 
ir mokslo ministrė.   

Vyriausybės patvirtinta Vai-
kų mokymo plaukti bendrojo 
lavinimo mokyklose programa 
įgyvendinama 2008–2015 me-

tais. Programoje dalyvavo 341 
mokykla iš 36 savivaldybių, pir-
menybė buvo teikiama vaikams 
iš atokesnių vietų. Per tuos me-
tus plaukti ir saugiai elgtis van-
denyje išmoko 26,5 tūkst. 2-3 
klasėse besimokančių mokinių.

Vaikų mokymo plaukti ben-
drojo ugdymo mokyklose pro-
gramą įgyvendina Švietimo ir 
mokslo ministerija, Sveikatos 
apsaugos ministerija, Kūno kul-
tūros departamentas prie LRV. 
Vyriausybės pasitarime reko-
menduota plėsti įgyvendinančių 
institucijų skaičių ir pasitelkti 
Krašto apsaugos ministeriją, Su-
sisiekimo ministeriją, Socialinės 
apsaugos ministeriją, kitus soci-
alinius partnerius.

ŠMM inf. 


