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trUMPAi:

7 metų savaitė
Saulė teka 7.37 val.,
leidžiasi 17.30 val.
Dienos ilgumas – 9.53 val.
Delčia (dyla)
22 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIuS

Dienos sentencija

3

Kaina 0,35 €

ŠiANDiEN
SKAityKitE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
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Tik labai išdidūs ir neabejo-
tini kvailiai visai nekeičia savo 
elgesio.

KONFuCIJuS

Kartenos oreiviai nesuglaus sparnų

Andrius JUŠKEVIČIUS

Kartenos aerodrome įsikūrę sklandytojai, lengvųjų or-
laivių pilotai nenuleidžia sparnų ir Kretingos rajono sa-
vivaldybei perėmus aerodromo turtą puoselėja viltis vys-
tyti sklandymo tradicijas. Dangaus mėlynė visada traukė 
jaunimą, o atsiradus galimybei naudotis privačiais lėktu-
vėliais oro erdvė tapo pasiekiama daugeliui žmonių. 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės patikėjimo teise valdytas turtas, esantis Kartenos aerodrome, Savi-
valdybės tarybos sprendimu, nuo šiol priklauso savivaldybei.

Vasario 24-ąją – Nacionalinis 
diktantas 

Jau dešimtą kartą Lietuvos piliečiai, gyventojai kvie-
čiami puoselėti valstybinę kalbą bei tęsti Nacionalinio 
diktanto tradiciją. VšĮ Pilietinės minties instituto or-
ganizuojamas Nacionalinio diktanto konkursas šiemet 
pirmą kartą vyks penktadienį – vasario 24 dieną. Dik-
tantas bus transliuojamas per LRT Radiją (buvusi LRT 
pirmoji programa) 10 val.

Maloniai kviečiame visus lietuvių kalbos mylėtojus 2017 m. vasa-
rio 24 d. 10 val. dalyvauti Nacionalinio diktanto atrankiniame ture, 
kuris vyks Kretingos savivaldybės administracijos salėje (II aukšte), 
Savanorių g. 29A, ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus salėje (III aukšte), Vilniaus g. 8.

Apie savo ketinimą dalyvauti prašome pranešti iki 2017 m. vasa-
rio 23 d. tel. (8  445) 75 117, el. paštu rita.kasparaviciute@kretinga.
lt. Diktantą rašyti galės ir neužsiregistravusieji, tačiau išankstinė 
registracija darbo grupei, organizuojančiai Nacionalinio diktanto 
rašymą Kretingos rajone, padeda sklandžiau dirbti.

Mieli Kretingos rajono gyventojai, tikimės Jūsų aktyvumo šios pi-
lietinės akcijos metu. Kviečiame visus registruotis!

Daugiau informacijos – http://www.diktantas.lt/, www.kretinga.lt.

Virginijus DOMARKAS 
Savivaldybės administracijos direktorius

Piktybiškai ar laiku vietinių 
rinkliavų nemokantiems gy-
ventojams savivaldybės galės 
skaičiuoti delspinigius – tai 
įteisinsiantį Rinkliavų įstaty-
mo pakeitimo projektą parengė 
ir Vyriausybei pateikė Finan-
sų ministerija. Pasak fi nansų 
ministro Viliaus Šapokos, sa-
vivaldybių gyventojų poreikiai 
negali būti tenkinami tik sąži-
ningų mokėtojų sąskaita, todėl 
vėluojantys ar piktybiškai rin-
kliavų mokėti nenorintys gy-
ventojai tai daryti bus skatina-
mi griežtesnėmis priemonėmis 
nei iki šiol.

Pagal iki šiol galiojusią tvar-
ką, iš atsiskaityti už teikiamas 
paslaugas vėluojančių gyven-
tojų skola buvo išieškoma įsta-
tymų nustatyta tvarka, tačiau 
delspinigiai už pastarąjį laiko-
tarpį nebuvo skaičiuojami.

Kartu projekte siūlomi pakei-
timai dėl valstybės rinkliavos – 
nustatyti ne tik maksimalų, bet 
ir minimalų 1 euro valstybės 
rinkliavos dydį įvertinus tai, 
kad valstybės rinkliavos sumo-
kėjimo administravimo kaštai 
kartais būna didesni už pačią 
rinkliavą.

raidėmis išsakytas savanorio palikimas 
Laima STONKUVIENĖ

„Mano tėvas jau prieš 50 metų tikėjo, kad Lietuva bus laisva, nepriklausoma vals-
tybė. Tačiau tokia Lietuva, kokia ji yra dabar, jis kažin ar džiaugtųsi“, – sakė Lietuvos 
aviacijos karininko, savanorio Eduardo Rimgailos sūnus Leopoldas. Vasario 16-osios 
išvakarėse apsilankę jaukiuose Leopoldo ir jo žmonos Natalijos namuose Darbėnuo-
se, išgirdome ne tik daug prisiminimų, bet ir pamatėme mažai kam rodomas šeimai 
brangias relikvijas, kurias tėvams pavyko išsaugoti ir itin sunkiais Lietuvai metais.

ŠiANDiEN – Bernadeta, Si-
meonas, Simas, Gendrė

rytoJ – Konradas, Šarūnas, 
Nida, Zuzana

Poryt – Aidas, Leonas, Vis-
gintas, Eitvydė

ŠiANDiEN – debe-
suota su pragiedruliais, 
galimi krituliai. Vėjas 
vakarų, pietvakarių, 6-12 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 4, 
naktį – iki 2 laipsnių šilumos.

rytoJ – debesuota 
su pragiedruliais, galimi 
krituliai. Vėjas vakarų, 
pietvakarių, 9-14 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 4, naktį – iki 
3 laipsnių šilumos.

Poryt – debesuota 
su pragiedruliais, galimi 
krituliai. Vėjas pietva-
karių, vakarų, 11-16 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 5 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 2 laipsnių 
šalčio.    

5 p.
užkeiktas Negarbos 

kalnas
Turbūt nėra jokio kito piliakal-

nio Kretingos krašte, apie kurį 
būtų išlikę tiek daug įvairių pasa-
kojimų, kaip apie Negarbos pilia-
kalnį, stūkstantį tarp Ankštakių 
ir Senkų kaimų. Tai tikra apylin-
kių įžymybė, skinanti padavimų 
ir keistų nutikimų rekordus.  

9 p.
Knyga su teisingai 
sudėliotais faktais

Kretingos muziejaus Baltojoje 
salėje Vasario 16-osios išvakarė-
se pristatyta krašto istorijos ty-
rinėtojo Juliaus Kanarsko knyga 
„Kretingiškiai kovose dėl Lie-
tuvos valstybingumo“. Autorius 
neslėpė, kad parengti leidinį 
lengva nebuvo, nes tai – ne šiaip 
sau istorija, tinkamai atrinkti po 
kruopelytę surankiotus faktus 
prireikė daug ir laiko, ir fi zinių 
jėgų. 

Per gyvenimą nueitus kančių kelius savanoris Eduardas 
Rimgaila, grįžęs iš lagerių ir tremties, pats aprašė keturiuose 
sąsiuviniuose. 8 p.
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Knyga su teisingai sudėliotais faktais
Laima STONKUVIENĖ

Juliaus Kanarsko knygos viršelyje 
– vienas iš paminklų, skirtų kre-
tingiškiams kovotojams už Lietu-
vos laisvę.

Dėkodama už knygą, kuri garsins rajoną visoje šalyje, muziejaus direk-
torė Vida Kanapkienė Juliui Kanarskui įteikė trispalvę pavasarinių gėlių 
puokštę.

Kretingos muziejaus Baltojoje salėje Vasario 16-osios 
išvakarėse pristatyta krašto istorijos tyrinėtojo Juliaus 
Kanarsko knyga „Kretingiškiai kovose dėl Lietuvos valsty-
bingumo“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio 
jubiliejui. Autorius neslėpė, kad parengti leidinį lengva 
nebuvo, nes tai – ne šiaip sau istorija, tinkamai atrinkti 
faktus prireikė ir daug laiko, ir daug fi zinių jėgų. 

Vienam pirmųjų knygą apie kretingiškius, kovojusius už šalies valsty-
bingumą, Julius Kanarskas įteikė darbėniškiui Stanislovui Burbai. Sakė: 
„Jis yra pavyzdys, kaip reikia ieškoti reikalingos medžiagos ir ją rasti, 
rūpintis žuvusių kovotojų atminimo įamžinimu“.                       

„Šia tema pradėjau domėtis 
dar būdamas archeologu. Ir šios 
srities specialistams tenka tyri-
nėti vietas, susijusias su genocidu 
ir rezistencija, – pasakojo J. Ka-
narskas. – 1997 metais teko da-
lyvauti partizanų laidojimo vietų 
tyrimuose Darbėnų seniūnijoje. 
Tada susipažinau su Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro darbuotojais, ku-
rie paskatino su rezistencija susi-
jusių vietų ieškoti visame rajone. 
Nuo 2005-ųjų kiekvieną vasarą ir 
rudenį, talkinant žmonai Liudai, 
važinėjau po kaimus ir miškus, 
ieškojau tokių vietų, rinkau in-
formaciją, susijusią su Lietuvos 
gyventojų genocidu ir Lietuvos 
laisvės armijos Žemaičių apy-
gardos „Kardo“ rinktinės veikla. 
Tačiau ne aš esu rezistencinio 
judėjimo istorijos fi ksavimo pra-
dininkas – tai darbėniškis Stanis-
lovas Burba. Būtent jis buvo pa-
vyzdys, kaip reikia dirbti, ieškoti 
reikalingos medžiagos ir ją rasti. 
Su didele pagarba jam dovanoju 
šią knygą“.

S. Burba sakė matęs daug re-
zistencinių kovų dalyviams skir-
tų paminklų, tačiau J. Kanarsko 
knyga – pats gražiausias pamin-
klas, koks tik gali būti. „Ne vie-
nas manęs klausia, kaip šiandien 
turime vertinti „Kardo“ rinkti-
nės vadus? Mano nuomone, tai 
buvo vieninteliai teisėtos val-
džios atstovai. Juliaus Kanars-
ko dėka turime kruopščiai, rū-
pestingai ir teisingai sudėliotus 
faktus, o rajono valdžios, pasi-
naudodamas proga, paprašysiu: 
savo gyvybes už mūsų visų lais-
vę paaukojusių „Kardo“ rink-
tinės vadų, kurių iš viso buvo 
septyni, vardais turi būti pava-
dintos gatvės. Paminklai lieka 
paminklais, o taip jų atminimas 
liks įamžintas amžiams“, – kal-
bėjo S. Burba.

Dėkodama J. Kanarskui už 
švenčių proga rajono žmonėms, 
ypač besidomintiems krašto is-
torija, įteiktą dovaną, Savivaldy-

bės vicemerė Danutė Skruibienė 
akcentavo, jog knyga svarbi ir 
visai Lietuvai, kuri kitąmet švęs 
itin gražią sukaktį. „Ačiū Juliui 
už kruopščiai bei atsakingai su-
rinktus istorijos faktus, už kny-
gas, kurios skleidžia garsą apie 
Kretingą visoje šalyje“, – kalbėjo 
D. Skruibienė primindama per-
nai išleistą kitą J. Kanarsko kny-
gą apie Kretingos krašto žydus.    

J. Kanarskas atviravo, jog jam 
svarbiausia – kad dešimtmečio 
darbas nenueina veltui, neat-
guls archyvuose, kaip atsitiko su 
kraštotyrininkų Juozo Mickevi-
čiaus ir Igno Jablonskio surinkta 
medžiaga. Knygos „Kretingiš-
kiai kovose dėl Lietuvos valsty-

bingumo“ autorius dėkojo knygos 
leidėjams – leidyklai „Eglė“, o šios 
vadovas Antanas Stanevičius, 
padovanojęs J. Kanarskui dvi is-
torines knygas, kvietė parašyti... 
romaną. „Esate labai tikslus, rei-
kėtų pabandyti“, – paaiškino, 

(Nukelta į 13 p.)

raidėmis išsakytas savanorio palikimas
kad pas šeimą į Darbėnus man 
grįžti negalima, o reikia apsigyventi 
pas gimines.

Apsigyveno Viekšniuose, kur gy-
veno visa E. Rimgailos giminė. Čia 
gyvendamas jis buvo susitikęs su 
žmona ir sūnumi Leopoldu, kuriam 
buvo 6,5 metų. Sūnus mamos klau-
sė, kas tas vyras, o ši atsakė, kad tai 
geras dėdė. Skaudu buvo, kad nega-
lėjo sūnui pasakyti, jog yra jo tėvas. 
Šis susitikimas su žmona ir sūnumi 
iki arešto ir teismo buvo paskutinis. 
Susitiko vėl po 12 metų, kai grįžo iš 
lagerių ir Sibiro tremties. „Pamačiau 
tėvą Darbėnų geležinkelio stotyje. 
Vaizdas buvo labai liūdnas. Išsekęs, 
ir fi ziškai, ir dvasiškai suluošintas, 
nekalbus. Toks ir liko iki mirties“, – 
prisimindamas susitikimą su tėvu 
sunkiai žodžius rinko Leopoldas.
Iš Eduardo Rimgailos prisiminimų.

1946 m. pradėjau dirbti Viekšnių 
lentpjūvėje. Su kalviu Gaudučiu 
remontavome lokomotyvą. Trūko 
atsarginių dalių, pasitarę nuta-
rėme važiuoti į Liepoją nusipirkti 
reikiamų dalių ir stogo remontui 
vinių. Kai reikalingi pirkiniai buvo 
nupirkti, nutarėme užeiti į resto-
raną pavalgyti. Eidamas gatve ne-
tikėtai pamačiau darbėniškį Stasį 
Markauską, su kuriuo tarnavau 
Lietuvos karo aviacijoje. Vokiečių 
okupacijos metais jis dirbo Darbė-
nų geležinkelio stotyje, bendravo 
su gestapu. Grįžus sovietiniams 
okupantams tapo jų aktyvistu. Ka-
dangi aš negrįžau į Darbėnus, jam 
buvo gera proga įskųsti mane enka-
vedistams. Man išėjus su Gaudučiu 
iš restorano, einant gatve, apsupo 
keturi ginkluoti enkavedistai. Nu-
varė į Liepojos milicijos skyrių. Po 
tardymo Gaudutį paleido, o mane 
nuvarė į Liepojos KGB būstinę. 
Nepamenu, kiek dienų laikė, vieną 
rytą įsakė ruoštis į kelionę. Tapo 
aišku, kad veš į Kretingą. Niekados 
negalvojau, kad Kretingos gatvėmis 
būsiu varomas kaip didžiausias nu-
sikaltėlis. Mintyse svarsčiau, už ką? 
Vienintelė mano kaltė, kad buvau 
Lietuvos kariuomenės savanoris, 
kad dalyvavau nepriklausomybės 
kovose ir kad esu apdovanotas Vy-
čio kryžiumi ir medaliais. Tai tokia 
mano kaltė.

Sovietinio karo tribunolo E. Rim-
gaila buvo nuteistas 10 metų kalėti 
Mordovijos lageriuose ir 5-erius 
metus praleisti tremtyje. Nors 1953 
m. kovą mirė Stalinas, o 1955 m. ba-
landį baigėsi ir kalėti skirtas laikas, jo 
į laisvę neišleido. Kai lagerio viršinin-
ko paklausė, kada bus laisvas, išgirdo, 

jog teks pamatyti ir Sibirą. Iš tremties 
paleis į namus. „Tu Darbėnuose turi 
„gerus“ kaimynus, kurie nenori, kad 
grįžtum į namus“, – buvo pasakyta. 

Pokalbio estafetę iš vyro perėmusi 
Natalija prisiminė ne tik uošvį, bet 
ir pažintį su Leopoldu. „Susitikome 
šokiuose Darbėnuose, kur aš, baigu-
si mokslus, buvau gavusi paskyrimą 
dirbti. Pradėjome draugauti, o rude-
nį jį paėmė į tarnybą kariuomenė-
je. Po 2 metų parvažiavo atostogų, 
„apsiženijome“. Kai dar po metų 
grįžo visam, laukė dovana – sūnui 
tada buvo septyni mėnesiai. Po 12 
metų gimė antras sūnus. Kodėl taip 
kantriai Leopoldo laukiau? Labai 
gražius laiškus kiekvieną dieną rašė, 
be to, esu trim metais už jį vyresnė. 
Negalėjau paleisti“, – juokėsi moteris.

Ji Darbėnų mokykloje dirbo 
37-erius metus, buvo matematikos 
mokytoja, direktoriaus pavaduotoja. 
Leopoldas dirbo elektros tinkluose, 
inžinieriumi tuometėje tarpkolū-
kinėje statybos organizacijoje, Pa-
langos prekybos bazėje, vienuose 
poilsio namuose. „Dabar jau mudu 
poilsiaujame namuose. Esame vieni, 
bet ne vieniši. Sūnūs turi savo šeimas, 
tačiau dažnai mus lanko, nes gyvena 
netoli nuo mūsų. Bėda ta, kad viskas 
gula ant Leopoldo pečių – išėjimu į 
užtarnautą poilsį pasidžiaugti kaip ir 
nespėjau, nes patekau į avariją, bu-
vau sužalota. Prieš ketverius metus 
sėdau į neįgaliojo vežimėlį. Esu visiš-
kai priklausoma nuo Leopoldo, net 
nekalbadienių nebegaliu skelbti, – 
šmaikštavo Natalija. – Tiesa, jų mūsų 
gyvenime labai nedaug ir buvo, gra-
žiai sutarėme. Leopoldas net valgyti 
išmoko gaminti, nors aš visada ma-
niau, kad tik arbatos gali išvirti. Ga-
mina net geriau ir skaniau negu aš tą 
dariau. Man lieka tik pavadovauti“.

Anot Natalijos, siaubą lageriuose ir 
tremtyje išgyvenęs uošvis su ja buvo 
labiau atviras negu su sūnumi. Nors 
buvo pusiau paralyžiuotas, nebeval-
dė rankų, išsaugojo sąmonę ir puikią 
atmintį. Didelė laimė, kad rašė prisi-
minimus, kurie, kaip ir iki šių dienų 
išlikę jo savanorio kūrėjo medaliai, 
nuotraukos, tapo labai brangia šei-
mos relikvija. 

Eduardas Rimgaila mirė 1970-ai-
siais naujųjų metų išvakarėse. Pa-
laidotas Darbėnų kapinėse, šeimos 
kape. Jo žmona Uršulė šalia atgulė po 
vienuolikos metų. Sūnus Karolis, ku-
ris 1946 m. enkavedistų buvo suim-
tas Klaipėdoje ir nuteistas lageriuose 
kalėti 10 metų, iš jų grįžo suluošintas 
fiziškai ir dvasiškai, mirė ir šeimos 
kape šalia tėvų ilsisi nuo 1988-ųjų.
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Kokia kalba žmonės 
kalbės ateityje?

(Atkelta iš 10 p.)

globališkumą.
Jau šiandien ši plačiai papli-

tusi kalba pagal kalbančiųjų ja 
skaičių užima tik antrąją vietą, 
neginčijamai lyderio pozicijas 
užleisdama kinų kalbai. Gredo-
lo nuomone, 2050 metais anglų 
kalba atsidurs trečioje vietoje. O 
gal atsiras kokia nors dirbtinė, 
visiems suprantama kalba? Į šį 
klausimą Gredolas atsako taip: 
„Pasaulis dar nepasirengęs ben-
drauti viena kalba, nors visais 
laikais buvo bandoma ją dirbti-
nai sukurti. Prisiminkime espe-
ranto kalbą, į kurią buvo išvers-
ta daugybė grožinės literatūros 
kūrinių. Tačiau, nepaisant to, 
kad nebuvo sunku jos išmokti, 
ši kalba neišpopuliarėjo“.

Telepatija, ženklai ar 
elektroniniai vertimai?
Pagal vieną legendą, atlantams 

padėjo bendrauti universali kal-
ba – telepatija. Tikriausiai šis 
gebėjimas gali pretenduoti tapti 
„pagrindine“ bendravimo prie-
mone po 200-300 metų. Tai įro-
do paskutiniai britų mokslinin-
kų tyrimai, kuriuose teigiama, 
kad piešiniai ir abstraktūs vaiz-
dai gali tapti naujos tarptautinės 
kalbos pagrindu. 

Profesorius Saimonas Garo-
das iš Lestero universiteto atli-
ko eksperimentus, kurie įrodo 
patarlės „Geriau vieną kartą 
pamatyti nei šimtą kartų išgirs-
ti“ teisingumą. Jis nustatė, jog 
du žmonės, besikalbantys tik 
piešinių pagalba, labai greitai 

Knyga su teisingai sudėliotais faktais
(Atkelta iš 9 p.)

kodėl taip siūlo. 
Muziejaus direktorės Vidos 

Kanapkienės žodžiais, labai sim-
boliška, kad Lietuvos atkūrimo 
100-mečiui skirtų renginių ma-
ratonas muziejuje pradėtas tokia 
svarbia visai Lietuvai knyga. „Ji pa-
reikalavo daug darbo, daug fi zinių 
jėgų, nes teko daug važinėti, foto-
grafuoti, fi ksuoti. Džiaugiuosi už 
Julių, kad jam viskas pavyko, kad 

jo darbo vaisius išvydo dienos švie-
są“, – kalbėjo V. Kanapkienė knygos 
autoriui padovanodama trispalvę 
pavasarinių gėlių puokštę.

J. Kanarską sveikinusios Darbė-
nų gimnazijos direktorės Sonatos 
Litvinienės teigimu, Darbėnai yra 
tarsi raudonajame taške – seniūni-
joje buvo daug ir partizanų, ir žydų 
tautybės žmonių. „Jūs esate profesi-
onalai, fi ksuojantys istoriją, o mes, 

suranda bendrą kalbą. Profeso-
riaus nuomone, piešinių kalba 
atitinka visus komunikacijos 
reikalavimus. Šį būdą jis pagrin-
dė faktais – grafi nių pranešimų 
perdavimas šiuo metu yra pats 
populiariausias bendravimo bū-
das tarp mobiliųjų telefonų var-
totojų. Beje, nebylių kalba įrodo: 
kad suprastume vienas kitą, ne-
būtina skleisti garsus.

Tai gal iš tiesų po 200-300 
metų kalba taps nereikalinga?

Realesnis nei telepatija yra 
kitas bendravimo būdas tarp 
įvairių tautybių žmonių – tai 
efektyvus automatinis vertimas. 
Šiuolaikinių kompiuterių dėka 
yra galimybių sudaryti ir pa-
naudoti didelius automatinius 
žodynus. Tiesa, kol kas turima 
omeny tik rašytiniai vertimai. 
Tačiau pastaruoju metu aktyviai 
bandoma sukurti miniatiūrinius 
įrenginius, kuriuos būtų galima 
įauginti į kurią nors žmogaus 
kūno vietą, pavyzdžiui, į galvą. 
Jūs bendraujate arba skaitote 
knygą nežinoma kalba, o ši ma-
šina „diktuoja“ vertimą tiesiai į 
jūsų smegenis.

Šiuo metu plačiausiai paplitu-
sios kalbos yra: kinų – ja kalba 
1 milijardas 100 milijonų žmo-
nių, anglų (400 milijonų), ispa-
nų (250 milijonų), hindi (200 
milijonų), arabų (150 milijonų), 
bengalų (150 milijonų), rusų 
(150 milijonų), japonų (130 mi-
lijonų), portugalų (130 milijo-
nų), vokiečių (100 milijonų).         

Pagal spaudą

švietimiečiai, su vaikais kalbame ne 
apie asmenybes, vadus, o apie judė-
jimą, siekiame, kad jie suprastų, kas 
buvo, kaip ir kodėl. Džiaugiuosi, 
kad gimnazijoje turime Stanislovo 
Burbos dėka įkurtą rezistencijos 
muziejų, o jūs padėjote viską sudė-
lioti teisingais faktais“, – sakė S. Li-
tvinienė pakviesdama J. Kanarską 
knygą pristatyti ir gimnazijoje.

Knyga suskirstyta dalimis: 1831 

SPORTAS
Moksleivių tinklinio pirmenybėse 

nugalėjo darbėniškiai
Jau ne pirmus metus rajone organizuojamos rajono moksleivių tinklinio pirmeny-

bės, kuriose dalyvauja rajono bendrojo lavinimo mokyklų komandos. 2016-2017 m. 
pirmenybėse startavo 10 komandų:  5 vaikinų ir 5 merginų. Pirmenybės vyko  dviem 
ratais. Komandos, užėmusios 1-2 vietas, pateko į   fi nalą ir kovojo dėl nugalėtojos 
vardo, užėmusios 3-4 vietas žaidė dėl bronzos medalių.

2016-2017 m. rajono moksleivių tinklinio pirmenybių nugalėtojai – Darbėnų gimnazijos tinklininkai. Jų vado-
vas – mokytojas Rolandas Juknevičius.

ir 1863 metų sukilimai; Lietuvos 
kariuomenės savanoriai ir nepri-
klausomybės kovų dalyviai; Re-
zistencinis 1940-1944 metų judė-
jimas. Vietinė rinktinė; 1944-1965 
m. žuvę Kretingos krašto kovotojai 
už Lietuvos laisvę; Disidentinis ju-
dėjimas ir Atgimimas; Lankytini 
objektai, menantys kovas ir kovo-
tojus už Lietuvos valstybingumą. 
Tokių objektų rajone yra per 90, 

knygoje pateiktos jų geografi nės 
koordinatės, trumpas aprašymas ir 
istorija. 

Knygos viršelyje – paminklas, 
skirtas Žemaičių apygardos „Kar-
do“ rinktinės partizanams, žuvu-
siems už Lietuvą 1945-1965 metais. 

Penkių šimtų egzempliorių tira-
žu išleistą knygą pristatymo metu 
kretingiškiai galėjo įsigyti su jos au-
toriaus autografu.

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK
Kretingos kultūros centras, skyriai

15-28 d. Tautodailininkės Valdonijos Karaliūnienės 
tapybos darbų paroda Vitražo salėje. 

18 d. 14 val. Respublikinis vaikų populiariosios muzi-
kos festivalis „Saulės takas“.

19 d. 19  val. Šokių vakaras „Kam per 40“. 
22 d. 10 val. Rajoninė IX Lietuvos vaikų ir jaunimo 

teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis 2017“.

Salantų kultūros centras, skyriai
21 d. 14 val. Literatūrinė-muzikinė popietė „Tautos 

vienybė – jos kalba“ Kultūros centre.
21 d. 19 val. Dainuojamosios poezijos vakaras „Žodis 

iš mano lūpų“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams, 
Juodupėnų skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka 
12-23 d. Interaktyvi paroda „Stiprybė, dvasia ir viltis“, 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Abonemente. 
14-28 d. Spaudinių paroda „Pedagogui, Kretingos rajono 

garbės piliečiui Jurgiui Maceliui – 110“ Kraštotyros stende.  
23 d. 15 val. Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ 

lyderių „kavageris“ Edukacijos centre.

Filialai 
1-27 d. Užgavėnių kaukių paroda Budrių fi liale. 
3-27 d. Jono ir Ginos Tiškų fotonuotraukų paroda 

„Rudenį keičia žiema“ Jokūbavo fi liale.
15-27 d. Kaukių paroda „Siautulingosios Užgavėnių 

kaukės“ Jokūbavo fi liale.
20 d. Spaudinių paroda „Skaityk  lietuvišką knygą“, skirta 

Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, Erlėnų fi liale.

20 d. 16 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Užga-
vėnių papročiai, tradicijos...“ Budrių fi liale. 

20-27 d. Fotonuotraukų paroda „Užgavėnės Grūšlau-
kėj“ Grūšlaukės fi liale. 

20-27 d. Spaudinių paroda „Klaipėdos krašto kūrėja“, skirta I. 
Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms, Kūlupėnų fi liale. 

21 d. 13 val. Literatūrinė popietė „Žodžių lietus“, skir-
ta Lietuvių kalbos kultūros metams, Laivių fi liale.

21 d. 14 val. Kūrybinė popietė „Velniukai smagiai man 
per petį tapšnoja!“, kurios metu bus kuriamos kaukės 
Užgavėnėms, Kūlupėnų fi liale. 

22 d. 13 val. Teminė valandėlė vaikams „Geri žodžiai 
paukšteliais skraido“, skirta Lietuvių kalbos kultūros 
dienai, Vydmantų fi liale. 

22 d. 13 val. Viktorina mokiniams „Ar moki žodį? Ar žinai 
kelią?“, skirta Lietuvių kalbos kultūros dienai, Baublių fi liale. 

Dėl rajono moksleivių tinkli-
nio pirmenybių bronzos me-
dalių kovojo Jurgio Pabrėžos 
universitetinės gimnazijos (mo-
kytoja Milda Laureckienė)  ir  
debiutantų – Vydmantų gim-
nazijos – komanda (vad. Vaidas 
Mackevičius ir Tomas Čižaus-
kas). Pirmąjį setą J. Pabrėžos 
universitetinės gimnazijos tin-
klininkai pradėjo susikaupę, iš 
karto išsiveržė į priekį ir setą lai-
mėjo 25:19. Antrame sete sąly-
gas jau diktavo Vydmantų gim-
nazijos tinklininkai. Jie laimėjo 
25:20. Trečiąjį setą vėl  tiksliau 

sužaidė  J. Pabrėžos universite-
tinės gimnazijos tinklininkai ir 
jį laimėjo 25:13. Ketvirtas setas 
vyko permainingai, tačiau  kele-
tas vydmantiškių grubių klaidų 
leido varžovams pabėgti ir lai-
mėti  setą 25:17. Tad rungtynes 
3:1 laimėjo J. Pabrėžos universi-
tetinės gimnazijos tinklininkai, 
kurie ir  pasidabino bronzos 
medaliais. 

Dėl pirmenybių nugalėtojos 
vardo kovojo Darbėnų gimna-
zijos (mokyt. Rolandas Juknevi-
čius) ir KTVM (mokyt. Valdas 
Tuinyla) komandos. Rungtynes 

gana lengvai laimėjo darbėniš-
kiai tinklininkai, kurie nuo pat 
rungtynių pradžios  buvo  ne-
linkę varžovams atiduoti aukso 
medalių. Jie  laimėjo 3:0 ir tapo  
2016-2017 m. rajono moks-
leivių tinklinio pirmenybių 
nugalėtojais.

Naudingiausiais koman-
dų žaidėjais pripažinti: Rokas 
Meištinis (Darbėnų gimnazija), 
Giedrius Ivanauskas (KTVM), 
Donatas Bumblys (J. Pabrėžos 
universitetinė gimnazija), Ka-
rolis Augustauskas (Vydmantų 
gimnazija). 


