KALENDORIUS

8 metų savaitė
Saulė teka 7.28 val.,
leidžiasi 17.38 val.
Dienos ilgumas 10.10 val.
Delčia
26 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita
RYTOJ – Gantautas, Butvilė,
Severinas, Romana, Roma
PORYT – Gedmantas, Goda,
Motiejus, Matas

ORAI

ŠIANDIEN – debesuota su pragiedruliais,
krituliai. Vėjas vakarų,
šiaurės vakarų, 5-14 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 5 laipsnių
šilumos, naktį – iki 4 laipsnių
šalčio.
RYTOJ – debesuota
su pragiedruliais, krituliai. Vėjas pietryčių, pietų, 10-18 m/s. Oro temperatūra
dieną iki 4, naktį – iki 3 laipsnių
šilumos.
PORYT – debesuota su pragiedruliais,
krituliai. Vėjas vakarų,
šiaurės vakarų, 4-12 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 4 laipsnių
šilumos, naktį – iki 2 laipsnių
šalčio.
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Muflonų byla pasiekė prokuratūrą
Aistas MENDEIKA

Salantų regioniniame parke įvykusios muflonų tragedijos aplinkybių aiškinimasis
dar nesibaigia. Klaipėdos apylinkės prokuratūra panaikino Skuodo rajono policijos
komisariato sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo ir pareikalavo suteikti daugiau
informacijos apie gyvūnų žūties bei dingimo aplinkybes.

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Elijus Balandis
Arijus Daktaras
Justė Pareigytė
Paulina Karazinaitė
Rūta Žvinklytė
Kernis Daraškevičius
Vasarė Kniukštaitė

Sveikiname mažylių
• •• • • •

Muflonai yra itin taikūs gyvūnai ir susipešti gali tik
prasidėjus rujos laikotarpiui.

2 p.

Valstybės atkūrimo dienos
išvakarėse Kretingos sporto
mokyklos salėje virė sportinės
aistros. Tradiciniame Vasario
16-ąjai skirtame krepšinio mače
susitiko Savivaldybės tarybos ir
Administracijos darbuotojų komandos.

Antrasis pasaulinis karas ir sovietinė 1940-aisiais prasidėjusi sovietų okupacija sugriovė daugelio Lietuvos gy- Andrius JUŠKEVIČIUS
ventojų gyvenimus, negailestingai naikino per šimtmečius
Rajono gyventojus sujaudinusi žinia apie netrukus
susiklosčiusias tradicijas. Šioje nacių ir bolševikų surengužgriūsiančias naujienas atliekų tvarkyme per ankstoje mėsmalėje atsidūrė ir Kretingos grafai Tiškevičiai.
tyva: „Kretingos komunalininko“ vadovai teigia, kad
nauja tvarka ir mokesčiai gali būti nuo liepos 1 dienos.

Aš esu kantrus kvailumui, bet
ne tiems, kurie juo didžiuojasi.
E. SITWELL

Kaina 0,35 €

Praėjusį penktadienį Kretingos muziejaus Baltojoje salėje
pagerbti mokinių kūrybinių
darbų konkurso „Piešiame Jeruzalę“ laimėtojai. Nugalėtojams
prizus įsteigė ir juos įteikė Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon bei Savivaldybės meras Juozas Mažeika.

Grafų Tiškevičių relikvijos
Atliekų išvežimo
grįžta į Kretingos dvarą naujienos – nuo liepos

Dienos sentencija

•

3 p.
Apdovanojo konkurso
„Piešiame Jeruzalę“
nugalėtojus

5 p.
Pergalę atnešė baudų
metimai

TRUMPAI:

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenims,
pernai savo noru dėl žmogaus
imunodeficito viruso (ŽIV)
infekcijos pasitikrino beveik
14,5 tūkstančio gyventojų ir
tai dvigubai daugiau nei prieš
penkerius metus (2012 m.).
Pernai tokių tyrimų atlikta
12,3 tūkstančio. Didžiausią
riziką užsikrėsti ŽIV turi asmenys, vartojantys injekcinius
narkotikus, tačiau pernai šioje
rizikos grupėje ištirta trečdaliu
(34,2 proc.) mažiau asmenų
nei užpernai.
ULAC duomenimis, Lietuvoje iki 2017 m. sausio pirmos
dienos nustatyti 2749 ŽIV užsikrėtę asmenys, iš kurių 496
diagnozuota AIDS ( paskutinė
ŽIV infekcijos stadija).

ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Juozapas ir Sofija Tiškevičiai. Oto van Bošo nuotr., Frankfurtas prie
Maino, 1882–1885 m.
(Nukelta į 6 p.)

Komunikacijos stoka po visą rajoną paskatino gandų virtinę:
neva, nebus specialaus lipduko ant atliekų konteinerio – niekas tų
atliekų ir nebeveš. O ką daryti kokiai senai močiutei, kurios „Kretingos komunalininko“ darbuotojai neaplankė ar tiesiog nepiktavališkai pražiopsojo jos atliekų konteinerį? Socialiniame tinkle „Facebook“ „Kretingos komunalininko“ paskleista žinia apie atliekų
konteinerių inventorizavimą, vykusį iki 2016 m. gruodžio 30 d., ne
vienam sukėlė paniškus jausmus – o jeigu maniškis nepažymėtas?
Ar liksiu apsivertęs šiukšlėmis?
Kaip paaiškino SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktorė Renata Surblytė, gyventojų bendrųjų atliekų konteineriai dar bus žymimi, žmonių
prašoma kreiptis į įmonę. Komunalinės įmonės darbuotojai ne visur
galėjo patekti į privačias valdas, buvo gal ir kitų priežasčių, kodėl konteineriai galėjo būti neinventorizuoti. Be to, R. Surblytė pastebėjo, kad
lipdukai RFID nėra šiaip paprasti popieriniai lipdukai. Jie padės išaiškinti nesąžiningus gyventojus, nemokančius rinkliavos.
(Nukelta į 2 p.)
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(Atkelta iš 1 p.)

Marija Tiškevičienė (18661939) karo pradžioje išvyko į
Varšuvą ieškoti joje tarpukariu
atsidūrusių vaikų – dukterų,
sūnų Stanislovo ir Jurgio. Deja,
ši kelionė buvo lemtinga, nes
grafienė į Kretingą negrįžo, mirė
Lenkijoje. Kretingos grafą Aleksandrą Tiškevičių (1864-1945)
enkavedistai 1940 m. iškeldino
iš rūmų, leisdami apsigyventi
Pryšmančių dvare. Tačiau netrukus Pryšmančius pavertė
pasienio zona, iš kurios evakavo
visus gyventojus. Tokiu būdu
grafas 1941 m. atsidūrė Židikų
dvare, kurį jo žmona buvo gavusi kaip kraitį iš tėvo Stanislovo
Puslovskio.
Išsikraustydami iš Kretingos,
enkavedistai Aleksandrui Tiškevičiui leido pasiimti asmeninius
daiktus ir šeimos relikvijas. Visa
kita buvo nacionalizuota: dalis
perduota Vytauto Didžiojo kultūros, Telšių ir Kretingos muziejams, kita dalis – išgrobstyta.
Prabėgus 75-iems metams
nuo šių įvykių, Kretingos muziejų pasiekė informacija, kad
iš Kretingos išsivežtus grafo A.
Tiškevičiaus asmeninius daiktus
ir šeimos relikvijas išsaugojo Židikų dvaro ūkvedys Bronislovas
Vaitkevičius. Jam grafas juos paliko 1944 m. rudenį traukdamasis į Vokietiją, kurioje mirė. Ilgus
dešimtmečius grafų Tiškevičių
šeimos daiktus ir relikvijas saugoję ūkvedžio B. Vaitkevičiaus
palikimo paveldėtojai sutiko
juos perleisti Kretingos muziejui, veikiančiam atgimstančiame Kretingos dvare. Kretingos
rajono savivaldybės tarybai bei
administracijai pritarus ir suteikus finansavimą, į Kretingos
dvaro rūmus 2016 m. pabaigoje sugrįžo 37 grafų Tiškevičių šeimos kultūros vertybės, o
taip pat buvo įsigytos 4 vertybės
(fotografijos, atvirukai), susijusios su grafų Tiškevičių Židikų
ir Darbėnų dvarų ūkvedžiais
B. Vaitkevičiumi ir Vladislovu
Bortkevičiumi.
Įsigytos Tiškevičių kultūros
vertybės priklausė dviem giminės kartoms. Pirmajai grupei
priskiriami 1855-1890 m. datuojami Juozapo ir Sofijos Horvataitės Tiškevičių asmeniniai
daiktai, o antrajai – jų vyriausio
sūnaus Aleksandro Tiškevičiaus
šeimos nuo XIX a. pabaigos iki
XX a. vidurio naudoti daiktai.
Didžiausią istorinę ir kultūrinę vertę turi iš garsios vengrų
kilmės Lietuvos ir Lenkijos didikų šeimos kilusios Sofijos Horvataitės (1838-1919) 1857-1858
m. kelionės su motina ir seserimis po Vakarų Europą (Prancūziją, Šveicariją) dienoraštis, o
taip pat su juo išlikusi tekstilės
ir metalo siūlais bei spalvotais
stiklo karoliukais puošta žąsies
plunksna, kuria mergina užrašė dienoraštyje savo įspūdžius.
Kelionės metu Sofija mokėsi
Vakarų Europos aristokratų etiketo ir manierų, ruošėsi būsimai
santuokai su grafu Juozapu Tiš-

Grafų Tiškevičių relikvijos grįžta į Kretingo
votas vyriškis su bokalu rankoje.
Ant dugno išgraviruota 1859 m.
kovo 19 d. data ir grafo Juozapo
Tiškevičiaus inicialai „JHT“ (t.
y., Józef Hrabi Tyszkiewicz).
Sofiją ir Juozapą Tiškevičius
mena nenustatytų Rusijos imperijos meistrų 1855-1856 m.
pagaminti trys sidabriniai arbatiniai šaukšteliai ir dvi 1888 m.
pagamintos, auksuotos bei augaliniais ornamentais graviruotos sidabro taurelės su ąselėmis.
Ant šaukštelių kotų ir taurelių
sienelių išgraviruoti inicialai
„J. S.“ (t. y., Joseph. Sophie.).
Po inicialais ant taurelių esantis lenkiškas įrašas „19 Marca

Aleksandras Tiškevičiaus šeima. Iš kairės į dešinę stovi žmona Marija
(1866–1939), Aleksandras Tiškevičius, sūnūs Stanislovas (1888–1965) ir
priekyje Kazimieras (1896–1941); sėdi dukros Aleksandra (1893–1983),
Ona Marija (1897–?), Izabelė (~1900–?), uošvis Stanislovas Puslovskis
(1820–?), ant grindų – sūnus Jurgis (1899–1939). Paulinos Mongirdaitės
nuotr., Palanga, apie 1905 m.

Sofijos Horvataitės (Tiškevičienės) 1857–1858 m. kelionės dienoraštis:
kairėje – dienoraščio sąsiuvinis su dekoruotu žąsies plunksnos plunksnakočiu, dešinėje – dienoraščio titulinis lapas. Juliaus Kanarsko nuotr.,
2016 m.

Juozapui Tiškevičiui vardadienio
proga 1859 m. kovo 19 d. dovanotas bokalas. Jolantos Klietkutės
nuotr., 2017 m.

kevičiumi (1835-1891), už kurio ištekėjo 1860 m. birželio 29
d. tėvo rezidencijoje Barbarovo
dvare (Baltarusija). Atitekėdama

į Lentvarį (vėliau persikeldama į
Kretingą) Sofija su kraičiu parsivežė stalo įrankių komplektą,
iš kurio išliko pora apie 1859
m. Varšuvoje brolių Henebergų
metalo dirbinių gamykloje išlietų ir „Fraget“ galvanizacijos
laboratorijoje sidabruotų valgomųjų šaukštų, ant kurių koto
išgraviruoti jaunosios inicialai
„HS“ (t. y., Horwatt Sophie).
Juozapo Tiškevičiaus jaunystės laikus mena 1859 m. kovo
19 d. vardadienio proga artimųjų žmonių jam dovanoti XIX
a. pirmosios pusės Vokietijos
meistrų pagaminti ir storu sidabro sluoksniu dengti bokalas su dangeliu ir padėklas. Jie
puošnūs, gausiai dekoruoti reljefiniais augaliniais, antropomorfiniais ir zoomorfiniais ornamentais. Ant bokalo sienelės
pavaizduotos Vokietijos miestelyje vykstančios pokylio scenos,
o ant dangtelio – per pokylį pavargęs ir pievoje užsnūdęs pil-

tėvai kryželį jai įteikė gimimo
dieną. Iki šiol tikslesnių biografinių duomenų apie Oną Mariją
neturėjome. Įrašas leidžia mums
pasakyti, kad ji gimė 1897 m. liepos 17 d. Sprendžiant iš to, kad
kryželį saugojo tėvai ir jis nėra
nunešiotas, manoma, kad mergaitė anksti iškeliavo į Anapilį.
Daugiau duomenų turime
apie kito kryželio savininką
Jurgį Tiškevičių. Jis gimė 1899
m. kovo 13 d. Kretingos dvare,
o 1899 m. balandžio 30 d. buvo
pakrikštytas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Krikšto
tėvais buvo grafas Stanislovas

Juozapui Tiškevičiui 1859 m. dovanotas padėklas. Juliaus Kanarsko
nuotr., 2016 m.

Sidabriniai arbatiniai šaukšteliai su Juozapo ir Sofijos Tiškevičių vardų
inicialais. Šaukšteliai pagaminti 1855–1856 m. Inicialai įrėžti po 1860
m. Jolantos Klietkutės nuotr., 2017 m.

1890“ liudija, kad taureles Juozapui Tiškevičiui jo vardadienio
ir gimimo 55-mečio proga 1890
m. kovo 19 d. dovanojo žmona
Sofija.
Po Juozapo ir Sofijos Tiškevičių mirties asmeninius jų daiktus kaip šeimos relikvijas saugojo Kretingos dvarą paveldėjęs
vyresnysis sūnus Aleksandras
Tiškevičius, kuris 1887 m. Aušros Vartų koplyčioje Vilniuje
susituokė su Gelgaudiškio dvare
rezidavusio vieno turtingiausių Lietuvoje dvarininkų, Kauno apskrities bajorų maršalkos
Stanislovo Puslovskio vienturte
dukterimi Marija Puslovskaite
(1866-1939). Jiedu susilaukė dešimties vaikų, iš kurių du vaikus
– dukrą Oną Mariją ir jauniausią sūnų Jurgį – mena išsaugoti
auksiniai kryželiai su donaciniais įrašais.
Onos Marijos Tiškevičiūtės
donacinis įrašas „Anna Marija
17 Lipca 1897 roku“ liudija, kad

Gavronskis ir Palangos grafienė Antanina Tiškevičienė. Ant
kryželio esantis įrašas „Jerzemu
na pam. I. kom. Św. 12/9 1910“
liudija, kad 1910 m. rugsėjo 12
d. Jurgis Tiškevičius priėmė pirmąją Šv. Komuniją. Jis nuo gimimo buvo psichiškai nesveikas,
todėl nuo vaikystės mokėsi individualiai, prižiūrimas specialiai samdomų mokytojų. Apie jo
gydymą byloja tarp asmeninių
Tiškevičių daiktų esanti iš medžio ir vario lydinio pagaminta
ir ėsdinimo technika stilizuoto
augalinio motyvo ornamentika
dekoruota dėžutė su užrašu „Lecithin - Perdynamin“. Tokiose
dėžutėse XX a. 1–2 dešimtmečiais buvo fasuojamas ir pardavinėjamas Artūro Jafės chemijos
gamykloje Berlyne (Vokietija)
pagamintas lecitinas – nervus
stiprinantys ir sveikatą tonizuojantys maisto papildai (vitaminai). Ligai paūmėjus, sūnų nuolatiniam gydymui tėvai išsiuntė
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Mokyklos-daugiafunkcio centro
veikla įgauna pagreitį

os dvarą

Nuo seniausių laikų mokykla kiekvienam žmogui – šviesulys. Ji ne tik žinių šaltinis,
bet ir didžiausia gyvenimo mokytoja. Šių vertybių ji neprarado ir šiandien. Nesvarbu,
koks jos pavadinimas: pradinė ar septynmetė, aštuonmetė ar dešimtmetė, pagrindinė ar
vidurinė, progimnazija ar daugiafunkcis centras... Ne išimtis ir Grūšlaukės pagrindinė
mokykla, kuri 2016-ųjų metų rugsėjo pirmąją tapo mokykla-daugiafunkciu centru.

Jurgiui Tiškevičiui pirmosios Šv. Komunijos proga 1910 m. rugsėjo 12 d.
dovanotas kryželis su įrašu. Jolantos Klietkutės nuotr., 2017 m.

Onai Marijai Tiškevičiūtei gimimo dienos proga 1897 m. liepos 17 d. dovanotas kryželis su įrašu. Jolantos Klietkutės nuotr., 2017 m.

į Varšuvos psichoneurologinę
ligoninę. Jos pacientus 1939 m.
rugsėjo mėnesį sušaudė Lenkiją
užėmę vokiečiai. Jurgio Tiškevičiaus kryželis ilgai nešiotas, nusitrynęs. Manoma, kad tėvai jį
pasiliko išsiųsdami sūnų gydytis
į Lenkiją.
Be aprašytų kryželių į Kretingos dvarą sugrįžo du kryželiai-relikvijoriai. Sidabriniame
kryželyje saugomos šv. kankinio
Felikso, o melchioriniame – šv.
Vincento relikvijos. Šias relikvijas su kryželiais grafai Tiškevičiai galėjo įsigyti lankydamiesi
Romoje. Kretingos bažnyčioje
taip pat saugomos šių šventųjų
relikvijos.
Iš kitų sugrįžusių kultūros vertybių reikia paminėti XVIII amžiumi
datuotiną ir XX a. pradžioje perdirbtą auksuotą sidabro ženklelį
su Lenkijos herbu, apiplyšusį ir
į paskutinę kelionę su grafu neiškeliavusį Aleksandro Tiškevičiaus kelioninį lagaminą, grafų
Tiškevičių ūkinių raktų ryšulį
nuo ūkinių patalpų, indaujų,
spintų ir skrynių spynų, dvare saugotą gydytojo lagaminėlį
ir vaistininko komplektą, kurį

sudaro Moriso Stiassnie firmos
Paryžiuje pagamintas medicininis mikroskopas su mediniu dėklu, brolių Musterių bendrovėje
Vokietijoje gamintos ir Rusijos
imperijos rinkai skirtos vaistų
svarstyklės, spiritinė lemputė
vaistams kaitinti (gaminti) ir
Vokietijoje pagamintas keramikinis kaušelis skystiems vaistams matuoti.
Įsigytos kultūros vertybės šių
metų pradžioje buvo inventorizuotos, nufotografuotos, nuskenuotos, detaliai aprašytos ir
įtrauktos į Kretingos muziejaus
istorinės buities ir ikonografijos
rinkinius. Baigus jų skaitmeninimą, viešinimui skirta informacija paskelbta Lietuvos integralioje muziejų informacijos
sistemoje (LIMIS). Šiuo metu
pradėta kurti atnaujinamos Kretingos dvaro istorijos ir kultūros
ekspozicijos koncepcija, kurią
įgyvendinus su sugrįžusiais grafų Tiškevičių asmeniniais daiktais ir relikvijomis galės susipažinti visi muziejaus lankytojai.
Julius KANARSKAS
Kretingos muziejaus direktorės
pavaduotojas muziejininkystei

Ką tai reiškia? Ar dėl to sumažėjo
jos reikšmė? Ar ji prarado savo vertę? Žinoma, kad ne. Tik išsiplėtė ir
dar įvairesnė tapo jos veikla. Ji dabar – traukos centras ne tik vaikui,
bet ir kiekvienam bendruomenės
nariui. Juk čia sudaromos palankios sąlygos gauti ne tik įvairių žinių, reikalingų gyvenime, bet ir
galimybė plėtoti savo gebėjimus
pagal prigimtines galias. Tai rodo ir
šiandieninės veiklų aktualijos, vykdomos Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre. Kokios gi jos?
Ne per seniausiai sudarytos sutartys su socialiniais partneriais –
Grūšlaukės kaimo bendruomene ir
sporto klubu „Grūšlaukė“. Jungtinės
veiklos sutartys ne tik suaktyvins
socialinių partnerių veiklą, bet ir
prasmingai paįvairins bendruomenės gyvenimą. Didelį efektą mokyklai-daugiafunkciui centrui turės ir
bendradarbiavimo sutartys, pasirašytos su Kretingos rajono švietimo
centru, Klaipėdos teritorinės darbo
biržos Kretingos skyriumi, Savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka, su Kretingos rajono kultūros
centru bei su rajono daugiafunkciais
centrais.
Mokyklos-daugiafunkcio centro
gyvenimą pastebimai jau paįvairino naujos veiklos formos. Viena iš
tokių – Dienos centras. Jo tikslas –
turiningai užimti bendruomenės
narius – priešmokyklinio ugdymo
ir pradinių klasių vaikus bei suaugusius, tenkinti jų kultūrinius, socialinius ir kitus laisvalaikio poreikius. Kilnūs ir šio centro uždaviniai:
skatinti vienus su kitais draugiškai
bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti kūrybiškumą, aktyvumą, pasitikėjimą savo jėgomis bei pareigingumą ir atsakomybę. Ryškūs
tokios veiklos ženklai – suaktyvėjęs
bendravimas su visa kaimo bendruomene, sporto klubu „Grūšlaukė“, Kultūros centro Grūšlaukės
skyriumi, su neformaliojo vaikų
švietimo (NVŠ) programos vadove mokytoja Modesta Mockute bei
M. Valančiaus viešosios bibliotekos
Grūšlaukės filialu.
Iš naujosios veiklos didelio populiarumo ir paklausos susilaukė

Su švente sveikino Darbėnų seniūnas Alvydas Poškys, dainas dovanojo
buvę mokiniai.

Kretingos kultūros centro Grūšlaukės skyriaus scenoje – visus užbūręs
duetas: saksofonu grojusi Gintarė Tumaitė ir jai akordeonu pritaręs skyriaus meno vadovas Andrius Beržonskis.

klubas „Sveikatingumo ypatumai“,
kurį lanko net šešiolika moterų.
Malonu, kad tarp grūšlaukiškių
čia savo pašaukimą atranda ir moterys iš Plokščių kaimo. Naudinga
psichologės paskaita, saviraiškos
popietė „Fizinis aktyvumas šokio
ritmu“ paskatino moteris ne tik
prasmingai praleisti laisvalaikį, bet
ir tausoti brangiausią turtą – sveikatą.
Sudomino ir kitos veiklos sritys,
kaip antai muzika (įkurtas vokalinis
instrumentinis ansamblis, kuriam
vadovauja mokytojas Gintaras Pucas). Organizuotas ne vienas edukacinis užsiėmimas, kurio metu keliauta į paslaptingą muzikos pasaulį,
mokytasi atpažinti įvairius muzikos
instrumentus... Nors dramos studija, kuriai vadovavo mokytoja Stasė
Baužienė, veikė neilgai – tik keletą
mėnesių, tačiau jos pėdsakai pastebimi. Ir dabar vietiniai gyventojai
prisimena, kaip būrelio mokiniai
lankė juos advento metu nešdami
kalėdinį džiaugsmą. Giliau susipažino su išskirtine aktoriaus profesija, kuri reikalauja ne tik pašaukimo,

bet ir stiprios atminties. Teatrinės
vaidybos įgūdžiai juk pravers visose
gyvenimo srityse.
O koks tuščias būtų mokykla-daugiafunkcis centras, jei jame
nebūtų gamtosauginės veiklos,
kuriai sumaniai vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja Dalia Bružienė. Artimi ryšiai su Grūšlaukės girininkija
ir jos vadovu Ignu Kripu praplečia
ugdytinių akiratį apie žaliąjį pasaulį,
kuris toks įspūdingai gražus ir skaudžiai trapus. Draugystė su Salantų
regioninio parko direkcija bei kiekvieną vasarą organizuojama stovykla „Ar aš – gamtos dalis?“ ugdo ne
tik domėjimąsi mūsų fauna, bet ir
skatina ją saugoti, mokiniai ugdosi
ekologinę kultūrą, meilę ir pagarbą
gyvybei, kuri paįvairina žmogaus
gyvenimą. Ne veltui mokykloje
įkurtas gamtosauginis komitetas,
kurio tikslas – ugdyti ir tobulinti
mokyklos-daugiafunkcio centro
bendruomenės gamtamokslinį ir
aplinkosauginį mąstymą, socialinę
kompetenciją, darnaus visuomenės
(Nukelta į 12 p.)

Šventinė popietė Grūšlaukės mokykloje-daugiafunkciame centre pradėta V. Kudirkos Tautiška giesme.
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PARDUODA

Priima statybinį laužą, gali
išvežti savo transportu.
Didesnį kiekį smulkiname
vietoje.
Tel.: 8 670 39788,
8 656 37059.

Nekilnojamasis turtas
Kartenoje, Kretingos r., parduodami butai rekonstruotame dviejų aukštų mūriniame
name, gražioje, ramioje vietoje. www.butaikartenoje.lt.
Tel. 8 670 39791.

Užs. Nr. A 80

Meistras sąžiningai, kokybiškai
atlieka vidaus remonto – apdai•
los bei smulkius santechnikos
darbus.
Tel. 8 611 25163.
Užs. Nr. 031

Užs. K 004

Pelėkų k., Darbėnų sen., Kretin•
gos r. parduoda 7,2 ha ariamos
žemės.
Tel. 8 612 58437 po 18 val.
Užs. Nr. 049

Atliekame visus žemės darbus, tiesiame kelius, įrengiame statybos vietas.
Tiekiame skaldą, žvyrą, smėlį, juodžemį, įvairų gruntą.
Išnuomojame statybinę
techniką.
Tel. 8 670 39788;
8 650 56537.

Paukščiai
Nebrangiai parduoda jaunas
pradedančias dėti vištas, paau•
gintus įvairaus amžiaus broile•
rius, metines dedančias vištas.
Atvežu.
Tel. 8 642 99333.
Užs. Nr. 045
Vasario 24 d. (penktadienį) pre•
kiausime „Kaišiadorių“ paukštyno
vakcinuotomis, 3-4-5 mėn. rudo•
mis, raibomis, dėsliomis vištaitė•
mis ir gerai kiaušinius dedančiomis
vištomis (kaina nuo 3,50 Eur): Vi•
dmantuose – 13.05 val., Rūdai•
čiuose – 13.15 val., Lazdininkuose
– 13.30 val., Darbėnuose – 13.40
val., Grūšlaukėje – 13.50 val., Sa•
lantuose – 14.05 val. (turgelyje),
Kūlupėnuose – 14.20 val., Kar•
tenoje – 14.30 val., Budriuose –
14.40 val., Žutautuose – 14.45 val.,
Baubliuose – 14.55 val., Raguviš•
kiuose – 15.05 val., Dupulčiuose –
15.10 val., Kretingoje – 15.20 val.
(ūk. turguje), Jokūbave – 15.35 val.
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
spec. lesalus ir kiaušinius.
Tel. 8 608 69189.
Užs. Nr. 034

Įvairios prekės
Sijotą žvyrą, akmenukus
(frakcija iki 2,5 cm.),
juodžemį.
Atvežame į vietą.
Tel. 8 650 56537;
8 670 39788.

Užs. K 014

Parduoda statybos laužą (20
kub. m – 200 Eur su atvežimu
iki 25 km).
Tel. 8 670 39791.

Užs. Nr. K 002

Akmens anglis, granulės bei dur•
pių briketai kuro sandėlyje Tie•
kėjų g. 27, Kretinga.
Tel. 8 657 95758, (8 445) 79195.
Užs. Nr. 006

Superkame automobilius iki
Užs. K 007
5000 Eurų, tvarkingus, daužtus,
„anglus“, nevažiuojančius.
Tel. 8 654 76477, 8 675 91686. Keičia stogus, šiltina fasadus,
Užs. Nr. 020
montuoja lietvamzdžius, kala
pastoges, vidaus tinkavimas ir
Parduoda ir atveža įvairią apva•
apdaila.
Įvairios prekės
lią ir pjautinę medieną, malkas
Tel. 8 603 94321.
(trimetrines, kaladėmis, skaldy•
Užs. Nr. 004
Perka
įvairių
firmų
rašalinius
par•
tas) turime ir sausų, atraižas bei
kerius. Tušinukų nesiūlyti.
pjuvenas.
Šaldytuvų, skalbimo mašinų, or•
Tel. 8 686 02078.
Tel. 8 611 16757.
kaičių, kaitlenčių, indaplovių pre•
Užs. Nr. 047
Užs. Nr. 010
kyba ir REMONTAS.
Tel.: 8 610 07226, (8 445) 52695.
Parduoda beržo bei mišrias Perka tarybines kapeikas ir kitas Užs. Nr. 022
pjaustytas atraižas po 33 cm ir monetas bei sendaikčius. Atva•
malkas skaldytas bei kaladėmis. žiuoja.
Atveža. Perka mišką. (Kretinga) Tel. 8 647 68756.
Griauname, ardome įvairius
Tel. 8 617 05035, 8 606 67031. Užs. Nr. 035
pastatus, priimame statybos
Užs. Nr.008
laužą.
Perka senus gintaro gaminius:
Išvežame statybos laužą.
karolius, apyrankes, gintaro ga•
Tel. 8 658 23588,
balus.
Įvairiais kiekiais parduoda ir Tel. 8 618 66239.
8 652 22849.
pristato žvyrą, sijotą žvyrą,
Užs. Nr. S 008
Užs. Nr. 019

smėlį, juodžemį, molį, gruntą, skaldą, asfalto drožles.
Tel. 8 658 23588.

Užs. Nr. K 71

PERKA
Nekilnojamasis turtas

Brangiai perka senus apvalius
gintaro karolius (tinka ir nutrū•
kę su nevisais vėrimo šratais).
Moka iki 1000 Eurų. Domina ir
kiti seni gintaro gaminiai ir ginta•
ras. Atvažiuoja.
Tel. 8 647 68756.
Užs. Nr. 001

PASLAUGOS
Kasame tvenkinius, griauname pastatus, įrengiame kelius.
Tel. 8 670 39788; 8 656 37059.
Užs. K 006

Parduoda skaldytas ąžuolo, ber•
Perka žemės ūkio paskirties že•
žo, juodalksnio malkas.
mės arba išsinuomotų.
Tel. 8 617 05604.
Visoje vakarų Lietuvoje atlieka•
Tel. 8 677 90939.
Užs. Nr. 005
me vidaus apdailos darbus: butų,
Užs. Nr. 016
privačių namų, parduotuvių,
Įmonė brangiai perka mišką su pramoninių patalpų. Sudarome
Akmenukus („pupeles“)
žeme arba išsikirsti. Atsakymas sutartis. Teikiame medžiagas.
įvairiais kiekiais.
dėl pirkimo – per 1 val. Atsiskai• Darbus atliekame kokybiškai ir
Galime pristatyti į vietą.
pagal sutartus terminus. Sutei•
tome iš karto.
Tel. 8 650 56537.
kiame garantiją.
Tel. 8 614 34229.
Užs. K 016
Tel. 8 649 23911.
Užs. Nr. 018
Užs. Nr. 050
Parduoda beržo, juodalksnio, Pirktų arba išsinuomotų dirbamą
ąžuolo skaldytas kaladėm po 3 žemę, pievą. Gali būti ir su miš• Stato karkasinius namus, pirtis,
terasas, dengia stogus. Reno•
metrus malkas, stato pavėsines, ku. (Kretinga)
vuoja sodybas. Darbus atlieka
malkines ir sodo namelius www. Tel. 8 657 56947.
kokybiškai su meile.
vakarumalkos.lt.
Užs. Nr. 019
Tel. 8 647 12799.
Tel. 8 606 56982.
Užs. Nr. 048
Užs. Nr. 007

Savivarčio paslaugos: vežame
žvyrą, smėlį, juodžemį, gruntą.
Keliame sklypus.
Tel. 8 606 32117.
Užs. Nr. 043

Atliekame aplinkos tvarkymo darbus. Savo ir užsakovo medžiagomis. (Kretinga)
Tel. 8 652 22849.

Užs. Nr. S 010

SIŪLO DARBĄ
Kretingos r. Žemės ūkio koope•
ratyve reikalinga laborantė. Gy•
venimo aprašymą siųsti el. p.
momika.kretinga@gmail.com.
Užs. Nr. 044

Reikalinga vyr. buhalterė
(-is), mokanti dirbti su
RIVILE programa.
Darbas Palangoje.
CV siųsti el. p. adresu:
aistas.mendeika@gmail.com

Įmonei reikalingas DARBŲ VA•
DOVAS, turintis patirties orga•
nizuoti kelių tiesimo darbus.
Darbas Klaipėdos apskrityje.
Suteikiame gyvenamą plotą.
Tel. 8 670 39778.
Užs. Nr. A 51

Įmonėje reikalingas ekskavatori•
ninkas, turintis patirties. Techni•
ka labai geros būklės. Darbas ir
žiemos metu.
Tel.: 8 656 67107, 8 652 22849.
Užs. Nr. L 41

Reikalingi trinkelių klojėjai. Gali
būti brigados.
Tel. 8 655 39603.

Užs. Nr. S 014

Darbėnų autoservise „Vairukas“
atlieka lengvųjų ir mikroautobu•
sų važiuoklės remontą. Ruošia
TECHNINEI APŽIŪRAI, atiduo•
da su lipdukais. Prekiauja įvairių
išmatavimų padangomis. Atlieka
padangų ir dujų įrangos monta•
vimus bei patikrinimą. Darbėnai,
Miško g. 2.
Tel. 8 684 41928, 8 604 66873.
Užs. Nr. 023

Profesionalus trinkelių klojimas, kelių bei privažiavimų
įrengimas, geriausia kaina.
Suteikia garantijas.
Tel. 8 656 67107.

Užs. S 009

Siūlo darbą
tekintojui-suvirintojui.
Tel. 8 650 56537.

Užs. Nr. A 25

Palangoje siuvimo įmonėje rei•
kalingos(-i) siuvėjos(-ai). Gali
būti ir su maža patirtimi.
Tel. 8 600 46536.
Užs. Nr. 038
Reikalingi vairuotojai, turintys
darbo patirtį (C,E kategoriją).
Darbas Lietuvoje ir Latvijoje.
Dirbti su puspriekabėmis-šaldy•
tuvais, gabenti temperatūrinius
krovinius.
Tel. 8 685 24228.
Užs. Nr. 046

Mašinų plovykloje Palangoje rei•
Skalbimo mašinų remontas ir kalingi darbuotojai. Privalumas
prekyba. (Kretinga)
– patirtis.
Tel. 8 600 83557.
Tel. 8 683 91465.
Užs. Nr. 021
Užs. Nr. L 40

Trinkelių klojimas. Ilgametė pa• Reikalingi
ekskavatorininkai
tirtis. Suteikiame garantiją.
dirbti ilgastrėliais ir trumpastrė•
Tel. 8 606 32117.
liais CAT ekskavatoriais. Apgy•
Užs. Nr. 032
vendina.
Tel. 8 650 56537.
Konteinerių nuoma (statybinių
Užs. Nr.A 001
atliekų išvežimas).
Transporto priemonės,
Tel. 8 606 32117.
Reikalinga 4-6 žmonių mūriLaiptai – metalinis konstruktyvas Užs. Nr. 040
ž. ū. technika
Parduoda aukštos kokybės ber•
ninkų brigada. Darbas Palanir medinės pakopos, kalviški tu•
žo, ąžuolo pjuvenų briketus.
Perkant dvi ar daugiau palečių, Superka automobilius važiuojan• rėklai – nebrangiai. Dideli šiltna• Pamatų liejimas. Tvorų montavi• goje.
Tel. 8 670 39778.
mas.
miai, vartai, tvoros.
čius ir su defektais.
pristatome nemokamai.
Užs. Nr. S 48
Tel. 8 606 32117.
Tel. 8 611 81178.
Tel. 8 606 48744..
Tel. 8 610 14194.
Užs. Nr. 041
Užs. Nr. 039
Užs. Nr. 017
(Nukelta į 9 p.)
Užs. Nr. 003
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(Atkelta iš 8 p.)
Reikalingas suvirintojas, autošaltkalvis.
Tel. 8 460 32097.

Užs. Nr. A 002

IŠNUOMOJA
18 t ratinio ekskavatoriaus nuoma, 5 t vikšrinio ekskavatoriaus
ir mini krautuvo BOBCAT nuoma
(priedai: grąžtas, betono maišyklė, paletinė šakė, kūjis, vikšrai).
Tel. 8 606 32117.
Užs. Nr. 042

Išnuomojama nauja, šiuolaikiškai įrengta pirtelė (iki 20
žmonių) Kretingos r. Asteikių k.
Lauko kubilas, pobūvių salė,
automobilių aikštelė, pavėsinės, mažesnė pirtelė (4-5
žmonės), suteikiama galimybė pažvejoti tvenkinyje.
Tel. 8 670 39790,
www.pirtelezvejams.eu.

Užs. K 013

Nuomojame statybinę techniką: ilgastrėlius ekskavatorius,
buldozerius, frontalinius krautuvus. (Kretinga)
Tel. 8 656 67107.
Užs. Nr. S 24

Nuomoja statybinę techniką: miniekskavatorius, minikrautuvus,
ratinius ir vikšrinius ekskavatorius bei krautuvus, savivarčius.
Atlieka visus žemės kasimo darbus.
Tel.: 8 658 23588, 8 652 22849.

INFORMUOJAME
Informuojame, kad 2017. 02. 28, 15 val. bus ženklinamas Nijolės Kiesienės žemės sklypas, esantis Kretingos r., Rubulių k., Porų g.
29. Gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 5657/0006:216) savininkė Daiva
Anusienė gali kreiptis adresu – Vytauto g. 17, II aukštas, Kretinga,
UAB „Kartografiniai projektai“. Tel.: 8 647 17415, (8 445) 78199.
Parduodu spudulinį presą VETY
(kaina –670 €), grūdų malūną
(7,5 kW, kaina – 320 €), javų
kombaino šiaudų smulkintuvą
(1,1 m pločio, kaina – 450 €).
Tel. 8 600 83477.
Užs. Nr. 006
Parduodu 2-jų kambarių butą II
a. bendrabutyje, Stoties g., Plungėje.
Tel. 8 670 85262.
Užs. Nr. 007
Parduodu veršingą telyčią (veršiuosis vasario pabaigoje).
Tel. 8 611 66516.
Užs. Nr. 008

Reikalingi darbininkai jaunuolynų ugdymo ir priežiūros darbams
(privalumas – turėti B kategorijos
vairuotojo pažymėjimą).
Tel. 8 622 41445.
Užs. Nr. 019

KEIČIA

Keičiu sodybą (susisiekimas su
miestu labai geras) Plungės rajone į butą Plungėje (sodo naPerku traktorių MTZ-80 arba melių ir butų Dariaus ir Girėno g.
nesiūlyti). Kreiptis tik su rimtais
MTZ-50 (mokėsiu iki 2000 €).
ketinimais.
Tel. 8 687 36892.
Tel. 8 605 97756 (savaitgaliais
Užs. Nr. 009
bet kuriuo laiku, darbo dienomis
Raguočių prieauglį, veršelius, – nuo 18 val.).
mėsines kiaules. Pasiimame pa- Užs. Nr. 20
tys. Atsiskaitome iš karto.
Tel.: 8 682 20857, 8 448 58757.
Užs. Nr. 010

PALANGOJE

PASLAUGOS

PLUNGĖJE

Šarvuotosios, plieninės namų,
garažų durys. Šiltnamiai, stogeliai, turėklai, tvoros. Terasų,
balkonų, pavėsinių stiklinimas.
Plastikinių langų remontas ir atnaujinimas.
Tel. 8 699 57840, www.metras.biz.
Užs. Nr. 013

Parduodame žemės sklypus
Rietave, Vatušių kaime (ribojasi su „Trevenos“ degaline) – 92
arus ir Maldučių kaime (palei Žemaičių plentą) – 37 arus. Sklypai
– žemės ūkio paskirties.
Tel. 8 686 92667.
Užs. Nr. 001
Arūnas Kalnikas, turintis 40-ties
metų giedojimo patirties, pritaAutomobilį
PEUGEOT
206 riant vargonams gieda laidotu(1999 m. 1,1 l, benzinas, TA iki vėse, metinėse.
2019 m.) bei traktoriaus purkštu- Rietavas, Taikos g. 5,
vą (lenkų gamybos, 600 l talpos, tel. 8 671 57239.
12 m) dalimis.
Užs. Nr. 014
Tel. 8 614 65462.
Užs. Nr. 002
Kilnojamuoju juostiniu gateriu
pjauname rąstus kliento naParduodu arklinius: du plūgus, muose. Ilgametė darbo patirtis.
vežimą, spyruoklines akėčias Esant reikalui, turime pagalbinių
(„drapaką“).
darbininkų.
Tel. 8 622 01049.
Tel. 8 699 44319.
Užs. Nr. 003
Užs. Nr. 015
Plungės rajone parduodamas
renovuotas namas (yra dideli ūkiniai pastatai, 6 ha žemės).
Tel. 8 607 66709.
Užs. Nr. 004

SIŪLO DARBĄ

PERKA

Statybos brigada pila pamatus,
Užs. Nr. L 42
mūrija, dengia stogus, atlieka ir
kitus statybos darbus.
Ekskavatorių, savivartį sun- Tel. 8 679 80238.
kvežimį, „bobcat“-ą.
Užs. Nr. 011
Tel. 8 670 39788; 8 650 56537.
Užs. K 017 Montuojame gipskartonio plokštes, glaistome, dažome, tapetuojame, klijuojame
plyteles.
Tel. 8 629 85911.
Užs. Nr. 012

PARDUODA

UAB „ProGenus“ teikia galvijų sėklinimo paslaugas. Išrašo
PVM sąskaitas-faktūras.
Tel. 8 687 94084.
Užs. Nr. 018

Karštuoju būdu restauruojame
vonias, dengiame importinėmis
medžiagomis (spalvų įvairovė,
garantija). Darbo patirtis – 25-eri
metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.
Parduodu įvairias pjaustytas ir Užs. Nr. 016
skaldytas malkas (atvežu), traktorių T-40 AM (visą arba dalimis). Remontuoju rusiškus traktorius.
Pirkčiau didelį kiekį lapuočių ir Atvykstu į vietą (turiu savo įranalksnio malkų. Siūlyti įvairius va- kius).
riantus. Tel. 8 615 55348. UŽs. Tel. 8 623 21906.
Nr. 005
Užs. Nr. 017

Lošimas Nr. 1089
Data: 2017-02-19
Skaičiai: 50 12 74 02 71 24 14 16 33 39 72 37 25
69 10 01 48 54 58 53 30 49 46 57 42 27
51 19 60 11 44 66 07 47 22 68 40 41 (keturi kampai, eilutė,
įstrižainės)
04 23 31 59 03 55 67 75 34 20 26 62 06 36 (visa lentelė).
Laimėjimai: visa lentelė 25 744 €, įstrižainės 24,00 €,
eilutė 1,50 €, keturi kampai 2,00 €.
Papildomi prizai:
Automobilis „Nissan Qashqai“ (TV) – Olga Osenenka
Automobilis „Nissan Qashqai“ – bil.Nr. 0276510, 0318038,
0438635, 0155311
Pledas „Rossignol“ 1 X 100 vnt. – bil.Nr. 05**804
Planšetinis kompiuteris „Huawei“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 051*100,
054*516
Porinis kelialapis į Palangą 1 X 10 vnt. – bil.Nr. 026*919
Trintuvas „Philips“ 2 X 10 vnt. - bil.Nr. 007*960, 023*110
Virtuvinis kombainas „Philips“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 060*804,
041*486
Vaizdo registratorius „Prestigio“ 1 X 100 vnt. – bil.Nr. 02**799
Pagalvės „Dormeo“ 1 X 100 vnt. – bil.Nr. 00**280
LED televizorius „Philips“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 024*739, 044*533
Išmanusis laikrodis „ZGPAX“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 002*591, 051*320
Dulkių siurblys „Samsung“ 2 X 10 vnt. - bil.Nr. 015*642, 049*352
Išmanusis telefonas „Samsung“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 036*062,
027*691
Kavos aparatas „Zelmer Piano“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 037*034,
014*672
Kompiuteris „Lenovo“ 1 X 10 vnt. – bil.Nr. 030*364
Knygyno „Vaga“ dovanų kuponas 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 041*113,
016*867
500 Eur – bil.Nr. 0545532
Pakvietimas į TV studiją 4 X 10 vnt. – 051*895, 013*568, 014*071,
047*717.
Prognozė: Aukso puode bus – 320 000 Eur.

Klojame parketą. Parduodame parketą, grindų apvadus. Šlifuojame,
lakuojame. Surenkame drėgmę.
Tel. 8 686 46726.
Nebrangiai parduodami Cam- Užs. Nr. 469.
bridge Learner‘s Dictionary,
Longman Dictionary of Contem- Baldų parduotuvė I-V 8-17, VI
porary English ir anglų-rusų k. 10-14 val. Lovos, komodos,
žodynas.
čiužiniai, kėdės, virtuviniai, spinTel. 8 616 28532.
tos su stumdomomis durimis, kiti
Užs Nr. R-01
individualūs užsakymai.
Tel. 8 656 56555. Verslininkų g.
Skubiai parduodu naujos staty- 17, Vydmantai, UAB „Baldinis“
bos 2 kambarių butą prie jūros. Užs. Nr. 482.
Tel. 8 677 75045.
Užs. Nr.30
Sutvarkome visus namo pridavimo dokumentus. Žemės ir pastatų
Palangos centre 2 kambarių butą kadastriniai matavimai. Sklypų forrenovuotame name. Renovacija mavimo ir pertvarkymo projektai.
išmokėta. Kaina – 58000 €.
Namų projektavimas „Memelhaus”.
Tel. 8 677 75045.
Tel. 8 678 03031.
Užs. Nr.30
Užs. Nr. P-03

PARDUODA

IEŠKO DARBO

Trinkelių klojimas. Ilgametė patirtis. Garantija.
Tel. 8 606 32117.
Patyrusi buhalterė veda apskaitą Užs. Nr. 12.
savo namuose (gyvenu PalanBrigada be žalingų įpročių greitai
goje).
ir kokybiškai atlieka visus statyTel. 8 677 40998.
bos darbus.
Užs. Nr.26
Tel. 8 647 72396.
44 metų moteris ieško darbo. Užs. Nr. 16
Galiu prižiūrėti vaikus, senelius,
valyti namus, ruošti valgį.
Tel. 8 610 87603. Lina.
Užs. Nr. 31

PASLAUGOS
Gardus maistas – geros šventės
garantas! Padėsime pasiruošti Jūsų šventei. Organizuojame
gimtadienio šventes, vestuves,
įmonių vakarėlius. Užkandžiai,
karšti patiekalai, salotos, sriubos. Patiekalus galime pristatyti
į jūsų pasirinktą vietą! Išrašome
sąskaitas.
Dėl išsamesnės informacijos
kreiptis telefonu 8 684 72255.
Užs. Nr. RS-01

Klojame trinkeles, mūrijame laiptus, fontanus, įrenginėjame baseinus, tvoras, vejas, dalinamės
novatoriškomis idėjomis, kokybė
ir reputacija – mūsų sėkmės garantas.
Tel. 8 648 31479.
Polių gręžimas iki 6 m. Statybinės technikos nuoma.
Tel. 8 689 64664, www.poliaipajuris.lt
Užs. Nr. 23.
Tiesių ir suktų laiptų gamyba.
Betoninių ir metalinių laiptų apdirbimas medžiu.
Tel. 8 671 76518.
Užs. Nr. 24
Visi statybos apdailos darbai.
Tel. 8 608 09884.
Užs. Nr.28
Šiltnamiai, stogeliai, turėklai,
tvoros. Šarvuotos, plieninės
namų, garažų durys. Terasų,
pavėsinių, balkonų įstiklinimas. Plastikinių langų remontas ir atnaujinimas.
www.metras.biz
Tel. 8 699 57840.
Užs. Nr.29

Dėl skelbimų ir
reklamos laikraštyje
„Švyturys“ kreipkitės į
vadybininką
tel. 8 605 19300.

Švyturys
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06.10 Teleparduotuvė.
06.25 „Nuotykių metas“ (N-7).
06.55 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 Prieš srovę (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. (N-7).
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Itališka meilė“ (N-7).
16.30 TV pagalba. (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Gero vakaro šou. (N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Ikaras“. (N-14).
00.15 „Skandalas“ (N-7).
01.15 „Kerštas“ (N-7).
02.10 Programos pabaiga.

06.25 Dienos programa.
06.30 „Visatos broliai“.
07.00 „Robomobilis Polis“.
07.30 „Džiumandži“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
09.50 24valandos. (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. (N-7).
12.40 KK2. (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! (N-7).
14.30 „Amžina meilė“ (7, 8) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2. (N-7).
20.25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. (N-7).
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 „Jokių stabdžių!“. (N-14).
00.25 „Mentalistas“ (N-7).
01.20 „Strėlė“ (N-7).
02.10 „Kortų namelis“ (N-14).
03.05 Programos pabaiga.

01.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai.
09.10 „Komisaras Reksas“ (N-7).
10.00 „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Emigrantai (kart.).
11.45 Lietuvos kolumbai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas. Orai.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 „Artistas“. (subtitruota) (N-7).
00.30 Trumposios žinios.
00.35 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).

06.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7).

07.10 „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.05 „Farų karai“ (N-7) (kart.).
09.05 „Paskutinis faras“ (N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Vienas už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 „Voratinklis. Mirtinas kontaktas“ (N-7).
19.30 „Farų karai. Blogio riba“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai (N-7).
21.00 „Visi vyrai - kiaulės...“ (N-7).
21.30 „Matadoras“. (N-14).
23.30 „Jokio supratimo“. (N-7) (kart.).
01.20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (kart.).
02.10 „Dalasas“ (N-7).
02.55 Penktoji pavara.
03.40 „Visi vyrai - kiaulės...“ (N-7) (kart.).
04.05 Penktoji pavara (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. (N-7).
07.40 Pasisvėrę ir laimingi.
08.35 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7).
09.25 „Auklė“.
09.55 „Kas namie šeimininkas?“.
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 Būrėja (kart.).
13.00 „Akloji“ (kart.).
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmogžudystės. Mažo mies-

08.00 IQ presingas (kart.).
08.55 „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 „Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentai.

Susiskaldę rūmai“ (kart.).
13.00 Septynios Kauno dienos (kart.).
13.30 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.).
14.05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias
Lietuvoje (kart.).
14.35 „Keliaukime kartu. Charkovas“ (kart.).
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
(subtitruota).
17.05 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota).
17.20 Muzikos istorijos.
18.00 Poezija. LRT aukso fondas.
18.05 „Oranžinė legenda“.
18.20 „Naftos planeta. Kaip mes tapome priklausomi nuo naftos“.
19.15 Labanaktukas.„Riteris Rūdžius“;„Mažiausias pasaulyje filosofas Knyčė“.
19.45 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Tradicinis japoniškas popierius“.
20.15 Švarūs juodraščiai. Kristina Sabaliauskaitė. „Silva rerum“.
21.00 „Mustangės“. (N-14).
22.40 Poezija. LRT aukso fondas (kart.).
22.45 Stambiu planu (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 „Lotynų muzika Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Divos ir superžvaigždės“.
00.35 „Kredo: demokratas“. skirtas prezidento K.
Griniaus 150-osioms gimimo metinėms (kart.).
01.30 Euromaxx (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (subtitruota)
(kart.).
04.15 IQ presingas (kart.).
05.00 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre.
05.52 Sportas. Orai.

telio mirtys“. (N-14).

23.10 „Paslaptys“ (N-14).
01.00 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
01.50 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
02.30 „Mentalistė“ (N-7) (kart.).
03.20 Daktaras Ozas. (N-7) (kart.).
04.05 „Detektyvas Kolambas. Kolambas lankosi

naktiniame klube“. (N-7) (kart.).

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. (N-7).
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.27 Orai.
23.30 Patriotai. (N-7).
00.30 „Miškinis“ (N-7).
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“ (N-7).
03.15 „Bitininkas“ (N-7).
04.00 „Gluchariovas“ (N-7).
04.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
05.35 „Bitininkas“ (N-7).

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus

(kart.).
06.55 „Pavojingi jausmai“ (kart.).
07.45 „Drakoniukas Kokosas“ (kart.).

06.55 TV pagalba. (N-7).
08.35 „Mažosios kerėtojos“.
09.05 Senoji animacija.
10.05 „Šeimos paslaptis“ (N-7) (kart.).
12.00 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Jamie gamina namuose.
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7).
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Sutinkant ir išlydint“. (N-7).
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).

Ketvirtadienis, vasario 23 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 „Nuotykių metas“ (N-7).
06.55 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 Gero vakaro šou (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. (N-7).
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Itališka meilė“ (N-7).
16.30 TV pagalba. (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Bruto ir Neto“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 „Deganti žemė“. (N-7).
00.15 „Skandalas“ (N-7).
01.15 „Kerštas“ (N-7).
02.10 Programos pabaiga.

06.25 Dienos programa.
06.30 „Visatos broliai“.
07.00 „Robomobilis Polis“.
07.30 „Džiumandži“.

07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
09.50 24valandos. (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. (N-7).
12.40 KK2. (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! (N-7).
14.30 „Amžina meilė“ (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra. (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 „Tamsioji banga“. (N-14).
00.30 „Mentalistas“ (N-7).
01.25 „Strėlė“ (N-7).
02.15 Sveikatos ABC. (kart.).
02.45 Programos pabaiga.

03.00 LRT radijo žinios.
04.05 Lietuvos patriotai (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Lietuvos patriotai (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai.
09.10 „Komisaras Reksas“ (N-7).
10.00 „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Gyvenimas (kart.).
11.45 Istorijos detektyvai (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas. Orai.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lietuvos patriotai.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 „Pogrindis“. (N-14).
01.35 Trumposios žinios.
01.40 „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
03.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.25 Laisvės vėliavnešiai (kart.).

06.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7).
07.10 „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.05 „Farų karai“ (N-7) (kart.).
09.05 „Paskutinis faras“ (N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.20 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Vienas už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 „Voratinklis. Mirtinas konktaktas“ (N-7).
19.30 „Farų karai. Blogio riba“ (N-7).
20.30 „Džuna“.
21.30 „Ultravioletas“. (N-14).
23.20 „Matadoras“. (N-14) (kart.).
01.10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
02.00 „Dalasas“ (N-7).
02.45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.).
04.20 Savaitės kriminalai (N-7) (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. (N-7).
07.40 Kasdien virtuvėje su Rachel Allen.
08.05 Rachel Allen pyragų dienoraštis.
08.35 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7).
09.25 „Auklė“.
09.55 „Kas namie šeimininkas?“.
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 Būrėja (kart.).
13.00 „Akloji“ (kart.).
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukšmingi“.

15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.
17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Geriausi Švedijos detektyvai. Blogas

kraujas“. (N-7).

23.20 „Paslaptys“ (N-14).
01.20 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
02.10 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
02.55 „Mentalistė“ (N-7) (kart.).
03.55 „Midsomerio žmogžudystės. Mažo mies-

telio mirtys“. (N-14) (kart.).

06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. (N-7).
07.20 Patriotai. (N-7).
08.20 „Kartą Rostove“ (N-7).
09.20 „Miškinis“ (N-7).
10.25 „Mama detektyvė“.
11.30 „Gluchariovas“ (N-7).
12.35 „Pėdsakas“ (N-7).
13.35 „Chiromantas“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ (N-7).
16.00 Žinios. Orai.
16.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.52 Orai.
18.55 „Gluchariovas“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Albanas“ (N-7).
21.30 Moterų balsas.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai.
23.27 Orai.
23.30 Nuoga tiesa.
01.30 Reporteris.
02.15 Lietuva tiesiogiai.
02.25 „Chiromantas“ (N-7).
03.15 „Bitininkas“ (N-7).
04.00 „Gluchariovas“ (N-7).
04.50 „Neišsižadėk“ (N-7).
05.35 „Bitininkas“ (N-7).

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nes man tai rūpi (kart.).
06.55 „Pavojingi jausmai“ (kart.).
07.45 „Drakoniukas Kokosas“ (kart.).
08.00 Istorijos detektyvai (kart.).
08.45 „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.00 LRT studija„Vilniaus knygų mugėje 2017“.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 „Naftos planeta. Kaip mes tapome pri-

klausomi nuo naftos“ (kart.).
13.00 Skrendam (kart.).
13.30 Diskusija „Maidanas ir Vakarų pasaulio
dvasinės vertybės“ (kart.).
14.35 „Dieveniškės. Metų ratu“. (kart.).
15.30 „Pavojingi jausmai“.
16.25 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.45 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota).
17.00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
(subtitruota).
17.15 „LRT kultūros“ akademija.
18.00 LRT studija„Vilniaus knygų mugėje 2017“.
Algio Kalėdos knygos „Kornelijaus Platelio kūrybos kontekstai, arba tarp Dioniso ir Apolono“
pristatymas.
18.55 Prisiminkime. Aktorė T.Vaičiūnienė.
19.15 Labanaktukas. „Riteris Rūdžius“.
19.45 „Atspindžiai“.
20.15 Legendos.
21.00 „Vilniaus knygų mugėje 2017“. Jurgio
Kunčino poezijos rinktinės „Malūnų gatvė be
malūnų“ pristatymas.
22.00 „Sugrįžimas“. (N-14).
00.00 DW naujienos rusų kalba.
00.10 Dabar pasaulyje.
00.40 I tarptautinis Juozo Pakalnio vardo
konkursas.
01.30 „Kelias į namus“ (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Stop juosta (kart.).
04.15 Nes man tai rūpi (kart.).
05.00 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre.
(Nukelta į 11 p.)
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(Atkelta iš 10 p.)

05.52 Sportas. Orai.

06.55 TV pagalba. (N-7).
08.35 „Linksmieji traukinukai“.
09.05 Senoji animacija (kart.).
10.05 „Sutinkant ir išlydint“. (N-7) (kart.).
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7) (kart.).
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Jamie gamina namuose.
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7).
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7).
20.00 Ką pasakė Kakė Makė?
20.15 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Toks, koks esi“. (N-7).
22.50 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).

Penktadienis, vasario 24 d.

07.00 „Robomobilis Polis“.
07.30 „Džiumandži“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
09.50 24valandos. (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. (N-7).
12.40 Nuo... Iki... (kart.).
13.35 Būk mano meile! (N-7).
14.30 „Amžina meilė“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24valandos. (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Tik nesijuok. (N-7).
22.00 „Aš esu legenda“. (N-7).
23.55 „Iš tamsybių“. (N-14).
01.40 „Tamsioji banga“. (N-14) (kart.).

21.00 Duokim garo!.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 „Pasienis“. (N-14).
00.35 Trumposios žinios.
00.40 Klausimėlis.lt (kart.).
01.10 „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (kart.).

05.00 LRT radijo žinios.
05.05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 „Nuotykių metas“ (N-7).
06.55 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
10.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
11.00 Farai (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. (N-7).
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Itališka meilė“ (N-7).
16.30 TV pagalba. (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 „Paslaptinga karalystė“.
21.35 „Seni vilkai“. (N-7).
23.20 „Svetimšalis“. (N-14).
01.40 „Vėtrų kalnas“. (N-7).
03.50 Programos pabaiga.

06.25 Dienos programa.
06.30 „Visatos broliai“.

(kart.).

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai.
09.10 „Komisaras Reksas“ (N-7).
10.00 „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.55 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinis paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
16.20 „Ten, kur namai“ (N-7).
17.10 Klauskite daktaro.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Šiandien. (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas. Orai.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 „Muškietininkai“ (N-7).
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.

Kretingos kultūros centras

saras Falkė. Bailus liūtas“. (N-7).

23.05 „Eskobaras. Kruvinas rojus“. (N-14).
01.20 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
02.10 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
02.55 „Mentalistė“ (N-7) (kart.).
03.50 „Geriausi Švedijos detektyvai. Blogas

kraujas“. (N-7) (kart.).

01.00 LRT radijo žinios.
04.05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė atranka

(kart.).

17.55 „Širdele mano“ (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta - Hamburgas. Komi-

06.15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7).
07.10 „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.05 „Nikonovas ir Ko“ (N-7).
10.05 „Voratinklis“ (N-7).
11.05 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.15 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.15 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
14.20 „Viena už visus“ (N-7).
14.50 „Tokia tarnyba“ (N-7).
15.45 „Prokurorų patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 „Vanity Fair“. Visiškai slaptai“.
19.30 Amerikietiškosios imtynės (N-7).
21.30 „Niko“. (N-14).
23.35 „Ultravioletas“. (N-14) (kart.).
01.20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
02.10 „Dalasas“ (N-7).
02.55 „Niko“. (N-14) (kart.).
04.30 „Nikonovas ir Ko“ (N-7) (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. (N-7).
07.40 Anthony Bourdainas. Nepažįstami kraštai

(kart.).

08.35 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7).
09.25 „Auklė“.
09.55 „Kas namie šeimininkas?“.
10.50 „Ištark sudie“ (N-7).
12.30 Būrėja (kart.).
13.30 „Mentalistė“ (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.05 „Neramūs ir triukšmingi“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Keista šeimynėlė“.
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Nepaliesta planeta“.
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 Ekovizija.
10.40 Auksinė daina.
12.40 „Moterų daktaras“ (N-7).
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios. Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V.Mačiuliu.
17.00 Patriotai. (N-7).
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis.
18.53 Orai.
18.55 0laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove“ (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Kartą Rostove“ (N-7).
21.30 24/7.
22.30 Žinios. Orai.
23.00 „Pėdsakas“ (N-7).
00.50 Auksinė daina.
02.15 „Kartą Rostove“ (N-7).
03.45 „Bekraštė Kanada“.
05.25 „Gamtos magija“.
05.40 „Laukinis pasaulis“.

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 „LRT kultūros“ akademija (kart.).
06.55 „Pavojingi jausmai“ (kart.).
07.45 „Riteris Rūdžius“ (kart.).

08.00 Legendos (kart.).
08.45 „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.00 LRT studija„Vilniaus knygų mugėje 2017“.
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 „Lotynų muzika Jungtinėse Amerikos

Valstijose. Divos ir superžvaigždės“ (kart.).

12.45 Stambiu planu (kart.).
13.15 Maistas ir aistros (kart.).
13.40 „Atspindžiai“ (kart.).
14.10 „Kelias į namus“ (kart.).
14.40 Nes man tai rūpi (kart.).
15.25 „Pavojingi jausmai“ (7, 8).
16.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
17.10 „Anapus čia ir dabar“.
18.00 „Vilniaus knygų mugėje 2017“. Diskusijų

klubas. „Ką reiškia Algirdas Julius Greimas
Lietuvai?“.
19.00 Kūrybos metas. Menininkas Vladimiras
Čekasinas. 2002 m.
19.25 „Kritikai gurmanai“.
21.00 „Vilniaus knygų mugėje 2017“.„Pirmosios
lietuviškos knygos akibrokštas. Reformacijos
katekizmų žinia“.
22.00 „Pogrindis“. (N-14) (kart.).
00.45 DW naujienos rusų kalba.
01.00 Dabar pasaulyje.
01.35 Misija. Vilnija (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Skrendam (kart.).
04.15 Legendos (kart.).
05.00 Maistas ir aistros (kart.).
05.30 Panorama (kart.).
05.52 Sportas. Orai.

07.00 TV pagalba. (N-7).
08.40 „Linksmieji traukinukai“.
09.10 Ką pasakė Kakė Makė?
09.25 Senoji animacija (kart.).
10.10 „Toks, koks esi“. (N-7) (kart.).
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7) (kart.).
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Jamie gamina namuose.
17.00 „Tu - mano likimas“ (N-7).
18.00 „Meilės žiedai“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kaip mylėtis angliškai?“. (N-14).
22.55 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
00.55 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK

22 d. 15 val. Rajoninė IX Lietuvos vaikų ir jaunimo
teatrų apžiūra-šventė „Šimtakojis 2017“.
24 d. 17 val. Rajono meninio skaitymo ir pasakotojų
konkursas-šventė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“.
25 d. 15 val. Jubiliejinė XXV komedijų šventė „Vėinė
jouka“.
26 d. 19 val. Šokių vakaras „Kam per 40“.
28 d. 17 val. Užgavėnių šventė prie Kultūros centro.

Skyriai
Vydmantų gimnazijos mokinių (mokyt. Ramunė
Grikštaitė) piešinių paroda „Širdyje – meilė Tėvynei“
Vydmantų skyriuje.
24 d. Poezijos vakaras „Širdys pilnos lietuviškų žodžių“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams, Laukžemės skyriuje.
Užgavėnių šventė:
28 d. 9 val. „Diekis ličyna – gausi blyna“ Grūšlaukės
skyriuje.
28 d. 11 val. Persirengėlių eitynės po Kalniškių kaimą.
28 d. 13 val. Persirengėlių eitynės po Laukžemės kaimą.
28 d. 13 val. „Šokim, dūkim, linksmi būkim“ Rūdaičių
skyriaus kieme.
28 d. 13 val. Persirengėlių eitynės po Lazdininkų kaimą.
28 d. 15 val. „Žėima, žėima, biek iš kėima“ Baublių
skyriaus kieme.
28 d. 15 val. „Lašiniuotis storas bėga, veja jis iš kiemo
žiemą!“ Kūlupėnų kaimo aikštėje prie bažnyčios.
28 d. 17 val. „Žydelka Kinka pyragėlius minka“ Kartenos aikštėje.
28 d. 17 val. Užgavėnės Raguviškių skyriaus kieme.
28 d. 17 val. „Kanapini, imki valdžią!“ Jokūbavo skyriaus kieme.
28 d. 17 val. Užgavėnės Darbėnų aikštėje.
28 d. 18 val. „Šalta žėima šalėn ein“ Budrių skyriaus

kieme.
28 d. 18 val. „Lašinių paltie, mušk!“ Kurmaičių kaimo
centre.
28 d. 18.30 val. Užgavėnės Vydmantų skyriaus kieme.

Salantų kultūros centras, skyriai
24 d. 19 val. Popietė „Gimtoji kalba – žmogaus garbė“,
skirta Lietuvių kalbos kultūros metams, Laivių skyriuje.
24 d. 19 val. Užgavėnių kaukių parodos „Kaukės ir
dievybės“ atidarymas Juodupėnų skyriuje.
24 d. 21 val. Diskoteka jaunimui Kultūros centre.
27 d. 10 val. Etnokultūros klubo popietė „Papročių
pynė“ Kultūros centre.
27 d. 15 val. Popietė vaikams „Ubagėliai pašėlios“ Juodupėnų skyriuje.
28 d. 13 val. Užgavėnių šventė „Žadinkim saulę, budinkim žemę“ Laivių skyriuje.
28 d. 16 val. Teatralizuota Užgavėnių šventė Kultūros
centre.
28 d. 17 val. Užgavėnės Žvainių skyriuje.
28 d. 19 val. Užgavėnių šventė „Užgavėsi – bėdų neturėsi“ Juodupėnų skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
23 d. 15 val. Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“
lyderių „kavageris“ Edukacijos centre.
24 d. 15 val. Kompiuterinių žaidimų „NBA turnyras“
Edukacijos centre.

Filialai
15-27 d. Kaukių paroda „Siautulingosios Užgavėnių
kaukės“ Jokūbavo filiale.
22 d. 13 val. Teminė valandėlė vaikams „Geri žodžiai
paukšteliais skraido“, skirta Lietuvių kalbos kultūros
dienai, Vydmantų filiale.
22 d. 13 val. Viktorina mokiniams „Ar moki žodį? Ar
žinai kelią?“, skirta Lietuvių kalbos kultūros dienai, Baublių filiale.

24 d. 14 val. Knygų skaitymo popietė „Mano mėgstamiausia“ Laukžemės filiale.
24 d. 15 val. Edukacinis užsiėmimas šeimoms „Viskas
iš siūlų“ Salantų filiale.
24 d. 15 val. Edukacinis užsiėmimas vaikams „Kaip
vaikelis rašto mokės“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros
metams, Laivių filiale.
27 d. 15 val. Popietė „Žiema, žiema, štiš iš kiemo“ Raguviškių filiale.
27 d. 15 val. Literatūrinė popietė „Klaipėdos krašto
rašytoja Ieva Simonaitytė“, skirta rašytojos metams paminėti, Kartenos filiale.
27 d. 16 val. Pasakų popiečių ciklo Lietuvių vaikų poetų eiliuotų pasakų garsinis skaitymas „Seka pasakas
senukai“, skirtas Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, Vydmantų filiale.

Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejus
27 d. 12 val. Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės
mokyklos moksleivių piešinių konkurso-parodos „Kaip
senoliai gynė savo kalbą ir knygą“ pristatymas.
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Jubiliejinė „Vėinė jouka“: bus daug gardaus juoko
Laima STONKUVIENĖ

Teatro mylėtojams šis savaitgalis bus išskirtinis – jų laukia jubiliejinė, jau 25-oji, komedijų šventė „Vėinė jouka“. Turinčiųjų laiko ir noro smagiai
praleisti šeštadienio popietę lauks gera dozė smagaus juoko. Pasijuokti, ir ne tik, pakvies keturi kolektyvai, tarp kurių bus ir svečiai iš Latvijos.
„Prieš ketvirtį amžiaus, kai Lietuvoje sklandė Atgimimo dvasia,
tokios šventės vykdavo vos ne kiekviename mieste ar rajone. Žmonės
buvo išsiilgę kokybiškų pramogų,
noriai į šventes rinkdavosi, kolektyvai taip pat mielai važiuodavo vieni
pas kitus, – pasakojo „Vėinė jouka“
organizatorius, Kretingos kultūros
centro E. Radžiaus teatro vyriausiasis režisierius Nerijus Gedminas.
– Bėgant laikui, šią tradiciją dėl įvairių priežasčių išlaikė ne visi kultūros centrai, o kai kur teatrų šventės
išaugo net iki tarptautinių. Tokios
kas dvejus metus vyksta Jonavoje,
Rokiškyje. Džiaugiamės, kad Kretinga irgi tradiciją išsaugojo, nors
per 25-erius metus visko yra buvę.
Pavyzdžiui, 1999-2000 metais salės
buvo pustuštės, tada ne kartą kilo
klausimas, ar tokio renginio dar reikia. Išgyvenome, pernai, užpernai
per spektaklius žiūrovų netrūko“.
Anot N. Gedmino, į tokias šventes paprastai kviečiami kolektyvai,
su kuriais sieja ilgametė draugystė.
Nors ne vieno pasikeitę ir vadovai,
ir aktoriai, kvietimą mielai priima. Kretingiškiai, tarsi atiduodami
duoklę, irgi vyksta vaidinti į kitur
vykstančias šventes.
„Vieni iš ilgamečių mūsų draugų yra Jekabpilio liaudies teatras.
Bendravimas truputį buvo nutrūkęs, jį atnaujino Centro renginių

organizatorė Aušrinė Zulumskytė,
Latvijoje apsilankiusi su Centro kapela. Užsiminė latviams apie šventę,
pakvietė atvažiuoti. Įdomus sutapimas: latvių kolektyvą prieš daugiau

negu dvidešimt metų pirmą kartą
pamačiau Rokiškyje vykusiame
teatrų festivalyje. Šviesaus atminimo Egidijus Radžius juos pakvietė
atvykti į Kretingą. Mus, būrelį tuo-

mečių studentų, kretingiškiai tada
parvežė į Klaipėdą. Kai atėjau į Kretingos kultūros centrą dirbti, priminiau E. Radžiui apie tą kelionę, o jis,
pasirodo, jos irgi nebuvo pamiršęs.
Su visoje šalyje žinomu režisieriumi tapome ne tik kolegomis – jo
sumanytą komedijų šventę „Vėinė
jouka“ dabar tęsiu aš“, – šypsojosi
N. Gedminas.
Jekabpilio liaudies teatras parodys muzikinę komediją R. Blaumanio „Trynės nuodėmės“, o štai kitas
ilgametis kretingiškių draugas –
Agluonėnų klojimo teatras – atveš
garsiąją Keturakio „Ameriką pirtyje“. Po ilgos pertraukos šventėje
„Vėinė jouka“ savo mono spektaklį
A. Kotliar „Moterų laimė“ parodys
Palangos „Grubusis“ teatras, vadovaujamas Virginijaus Milinio. Į
šventę buvo kviečiamas ir kolektyvas iš Estijos, tačiau kelionė estams
buvo per brangi.
„Keturi kolektyvai – patikrintas
kiekis, tiek spektaklių žiūrovai ramiausiai išbūna. Yra žmonių, kurie teatrui paskiria visą šeštadienio
popietę, pažiūri visus spektaklius,
– pasakojo N. Gedminas. – Anksčiau šventė yra vykusi ir dvi dienas,
tačiau pamatėme, kad visiškai užtenka ir vienos. Numatant ir kviečiant kolektyvus yra rizika nepataikyti žiūrovo skoniui, nes lietuviai
– lyrikų tauta, teatrų repertuaruose

beveik nėra komedijų. Šiemet „Vėinė jouka“ bus trys komedijos, tarp
jų įsprausime ir vieną melodramą,
kad, taip sakant, patenkinti liktų visi
teatro mylėtojai“.
Šeimininkai – Kretingos kultūros
centro E. Radžiaus teatro artistai –
į sceną tradiciškai lips paskutiniai.
Pristatys paskutinįkart prieš dvejus
metus Kretingoje rodytą spektaklį
„Liodvėks ėr vėsė kėtė“ pagal Julijos Žemaitės „Tris mylimas“. „Su
šiuo žiūrovų pamėgtu spektakliu
apvažiavome beveik visą Lietuvą,
tikimės, kad kretingiškiams irgi bus
smagu vėl jį pamatyti. Mums svarbiausia – kad žiūrovas patirtų kuo
daugiau gerų emocijų, pasikrautų
teigiama energija. Vaidiname dėl
teatrą mylinčių žmonių – aktoriai
honorarų negauna, jiems irgi svarbiausia yra bendrystė, pasibuvimas
drauge“, – kalbėjo N. Gedminas.
Jekabpilio liaudies teatras savo
spektaklį parodys ir Kartenos žiūrovams, nes siekiama atgaivinti
klojimo teatrų idėją, svečių kolektyvus pristatyti ir kaimų bei miestelių
gyventojams. Pasak N. Gedmino,
latviai vaidins savo gimtąja kalba,
tiesa, prieš tai bus pateiktas trumpas
anonsas, kad žiūrovai suprastų, apie
ką eina kalba. Nors to, N. Gedmino
žodžiais, gal net neprireiks – humorui kalbos barjero nėra.
Šventės pradžia – 15 valandą.

Mokyklos-daugiafunkcio centro veikla
įgauna pagreitį
(Atkelta iš 7 p.)

vystymosi reikšmės suvokimą.
Daug dėmesio skiriama projektinei veiklai: ypač reikšmingi gamtosauginiai, socializacijos, jaunimo
erdvių. Tikimasi, kad populiarumo
susilauks projektas „Namų interjero kūrimas“, skirtas ne tik grūšlaukiškiams, bet ir aplinkinių kaimų
gyventojams. O kovas pakvies į
projektą „Tribūna jaunai šeimai“,
kurio tikslas – sudaryti galimybę
jauniems žmonėms pabendrauti
tarpusavyje, pasidalinti auklėjimo
patirtimi auginant vaikus.
Smagu girdėti, kad vis dažniau
tarp mokyklos-daugiafunkcio centro ir bendruomenės organizuojami bendri edukaciniai renginiai.
Jų suartėjimą, bendrumo jausmą
rodo net pavadinimai: „Kurkime
grožį kartu“, „Auginkime knygos
medį“, „Drauge gaminkime eglutei
papuošalus“, „Kartu įžiebkime Ka-

lėdų eglutę“...
Stiprėjantys tarpusavio santykiai
išaugino ir Vasario 16-osios šventę.
Ji pradėta V. Kudirkos himnu „Tautiška giesmė“. Su Lietuvos valstybės
atkūrimo diena bendruomenę pasveikino mokyklos direktorė Petronėlė Jocienė, Savivaldybės tarybos
narė, Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė, Darbėnų
seniūnijos seniūnas Arvydas Poškys.
Šventinį koncertą vedė daugiafunkcio centro 10 klasės
mokiniai Karolis Domarkas ir
Juozas Radikas, meninėje programoje skambėjo vydmantiškės
poetės Nijolės Rimkienės eilės,
skambios priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinių klasių bei vyresniųjų klasių vaikų, merginų
ansamblio dainos. Saksafoninės
muzikos garsus padovanojo de-

„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

šimtokė Gintarė Tumaitė, smagiais
šokiais žiūrovus linksmino 1-10
klasių ugdytiniai. Į mokinių meninę programą įsipynė suaugusiųjų
instrumentinis vokalinis ansamblis
„Muzikos studija“, kurio dalyviai –
buvę mokiniai Vytautas Pocius ir
Egidijus Stonkus bei grūšlaukiškis
muzikos mylėtojas Romas Latakas.
Iškilmingas šventinis renginys baigtas bendra daina „Ąžuolai žaliuos“.
Už nuostabią šventę nuoširdus
ačiū jos rengėjams direktorės pavaduotojai ugdymui Daliai Bružienei,
mokytojams PU grupės pedagogei
Renatai Gaučienei, pradinių klasių
mokytojai Ramunei Stonkuvienei,
muzikui Gintarui Pucui ir choreografei Vilmai Petrošienei.
Juozas MAKSVYTIS
Pedagogas
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Skelbimų ir reklamos skyrius:
Pardavimų vadybininkė
Aldona Grušienė
Tel./faksas: 8 (445) 51045;
mob. 8 605 19300;

Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga
Laikraštis leidžiamas du kartus per
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 2200 egz. per savaitę.
Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija neatsako.
Straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos
nuomone. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.

