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TRUMPAI:

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.
25 metų savaitė
Saulė teka 4.41 val.,
leidžiasi 21.59 val.
Dienos ilgumas 17.18 val.
Delčia (dylantis)
27 mėnulio diena   

(Nukelta į 3 p.)

Žmonės mieliau atleis šmeiž-
tą negu pamokymą.

Ž. POLIS

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Akvilė Mackevičiūtė
Augustas Šlepavičius

Simonas Poškys 

5 p.

Kitas laikraščio 
numeris išeis 
trečiadienį, 

birželio 28 dieną.

Pagerbė miesto ir 
bažnyčios įkūrėją 

Andrius JUŠKEVIČIUS

Šeštadienį Kretinga šurmuliavo nuo ankstaus ryto. O jis pra-
sidėjo tautodailės ir amatų muge „Nežiopsosi – nestokosi“, ku-
rioje netgi išrankiausiems pirkėjams pakako visko: tautodailės 
meistrai siūlė medžio ir dailės kūrinių, kalviai – savo kūrybos 
metalinių „išraitymų“, megztų, siūtų drabužių-drabužėlių, o 
apie įvairius delikatesus mūsų stalui vietos neužtektų aprašyti.

J. K. Chodkevičiaus paminklą netrukus papuoš vasaros gėlių puokštės.

Kretinga nusilenkė vienuolynui 
Kęstutis GABŠYS

Penktadienį Kretingos muziejuje vyko mokslinė konferencija Kretingos pranciško-
nų bažnyčios 400 metinėms paminėti. Muziejuje atidaryta ir iki rugpjūčio mėnesio 
veiks ir šiai sukakčiai paminėti skirta paroda. Joje pristatoma Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statybos istorija, eksponuojamos vienuo-
lyno bibliotekoje saugomos unikalios knygos, vienuolių gyvenimo ir buities detalės, 
pristatomi žymiausi čia gyvenę ir dirbę broliai pranciškonai, kurie paliko didžiulį 
pėdsaką ne tik religiniame, bet ir pasaulietiniame Kretingos miesto gyvenime.

Monografi joje „Kretingos pranciškonų bažnyčiai – 400 metų“ 
pateikta informacija aktuali ne tik Kretingai. 
Jolantos Klietkutės nuotr.

ŠIANDIEN – Aloyzas, Gal-
minas, Vasarė, Alicija

RYTOJ – Paulinas, Tomas, 
Laima, Inocentas

PORYT – Agripina, Arvydas, 
Vaida, Zenonas, Vanda, Ligita

ŠIANDIEN – nedide-
lis debesuotumas, gali-
mi krituliai. Vėjas šiau-
rės vakarų, vakarų, 5-9 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 18, naktį 
– iki 12 laipsnių šilumos. 

RYTOJ – besikeičian-
tis debesuotumas, kritu-
lių nenumatoma. Vėjas 
vakarų, šiaurės vakarų, 2-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 18, 
naktį – iki 11 laipsnių šilumos. 

PORYT – besikeičian-
tis debesuotumas, galimi 
krituliai. Vėjas vakarų, 
šiurės vakarų, 4-8 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 18, naktį – iki 
11 m/s.  

6-7 p.
Šv. Antano globojamas 

miestas atšventė gimtadienį

Savaitę trukusi spalvinga ir tu-
rininga miesto šventė baigėsi. Ją 
vainikavo įspūdingas  koncertas ir 
fejerverkas.

12 p.
Varžėsi Lietuvos galiūnai

Stiproko lietaus neišsigandę kre-
tingiškiai penktadienio pavakare 
stebėjo įspūdingą sporto reginį. Kre-
tingoje pirmą kartą vyko Lietuvos 
galiūnų čempionato I etapas, kuria-
me varžėsi 12 galiūnų. 

Atliktas Lietuvos visuomenės 
nuomonės tyrimas atskleidė, kad 
daugiau nei 80 proc. gyventojų, su-
sidūrę su poreikiu pasiskolinti lėšų 
vartojimui, iš visų kredito įstaigų 
pirmiausia kreiptųsi į bankus. Į 
greitųjų kreditų įmones linkę kreip-
tis vos 3 proc., į kredito unijas – 7 
proc. gyventojų. Tyrimas parodė, 
kad vis daugiau paskolų gavėjų 
rinkdamiesi kredito davėją vertina 
ne tik sprendimo priėmimo greitį, 
bet ir kitas sąlygas, pirmiausia – 
bendrą paskolos kainą. Pagal pas-
tarąjį kriterijų bankai yra gerokai 
konkurencingesni už kitus rinkos 
dalyvius. Lietuvos banko duomeni-
mis, vidutinė bankų išduotų naujų 
vartojimo paskolų metinė palū-
kanų norma 2017 m. balandžio 
mėnesį siekė 10,91 proc. Tai – 2,1 
procentinio punkto mažiau nei 
prieš metus (13,01 procento). Per-
nai šalies bankai užėmė 62 proc. 
vartojimo kreditų rinkos. Vartoji-
mo kredito davėjams teko 36 proc., 
tarpusavio skolinimo platformos 
operatoriams – 2 proc. šios rinkos.



Švyturys 2017 m. birželio 21 d., trečiadienis 5

Nuolatinė kūryba
Kretingos muziejaus direktorės 

pavaduotojas muziejininkystei Ju-
lius Kanarskas  konferencijos daly-
viams priminė, kodėl 2017 metais 
minimas Pranciškonų įsikūrimo 
Kretingoje jubiliejus. Tais metais 
buvo pastatyta pirmoji Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. Merge-
lei Marijai bažnyčia. Bažnyčios sta-
tybos ir parapijos įkūrimo data yra 
šiek tiek ankstesnė, o Bažnyčios pa-
šventinimo (konsekravimo) cere-
monija įvyko dviem metais vėliau.

Pats Bažnyčios pastatas buvo 
nuolatos tobulinamas ir kito. J. Ka-
narskas parodė 8 skirtingus baž-
nyčią vaizduojančius piešinius ar 
fotografijas. Iki 1781 metų pagrin-
dinis Kretingos bažnyčios pastatas 
buvo medinis. Vėliau bažnyčia tapo 
mūrinė, buvo pastatytas bažnyčios 
bokštas, kairioji nava, Kankinių ko-
plyčia, dešiniąja nava paversta dalis 
vienuolyno prieigose esančios gale-
rijos.  Paskutinė bažnyčios rekons-
trukcija buvo atlikta 1936 metais. 
Sovietų valdžia nugriovė bažnyčios 
bokštus. Grįžus broliams pranciš-
konams, atkurtas 1781 metais bu-
vęs bažnyčios išorinis pavidalas.

Kretingos vienuolyno architek-
tūrinis ansamblis, kaip ir visa Kre-
tinga, nestovėjo vietoje. Miestiečiai 
ir vienuoliai aktyviai puoselėjo savo 
gyvenamąją erdvę, kad ji  maksi-
maliai atitiktų jų gyvenimo ir darbo 
poreikius.

Įtaka peržengė 
Kretingos ribas

Konferencijos metu plačiajai vi-
suomenei pristatytas autorių kolek-
tyvo parengtas ir išleistas leidinys 
„Kretingos pranciškonų bažnyčiai 
– 400“. Į mokslinę konferenciją 
atvyko ir savo pranešimus skaitė 
dauguma šios knygos straipsnių 
autorių.

Jų surinkta ir skelbiama medžia-
ga savo istoriniu aktualumu per-
žengia tiek Kretingos vienuolyno, 
tiek Kretingos miesto ribas. Kre-
tingos pranciškonų vienuolynui, jo 
pastatams, vertybėms ir bibliotekai 

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
 
Šaukiu 27-ąjį Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos posėdį 2017 
m. birželio 29 d. 10 val. Savival-
dybės posėdžių salėje, Savanorių 
g.29A, Kretinga.

Darbotvarkė:
1. Dėl 27-ojo rajono savivaldybės 

Tarybos posėdžio darbotvarkės pa-
tvirtinimo.  

2. Dėl darbo santykių nutrauki-
mo su Kretingos mokyklos-darže-
lio „Žibutė“ direktore Milda Žilie-
ne. 

3. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės 2017 metų biudžeto pajamų 
ir asignavimų pakeitimo.  

4. Dėl žemės nuomos mokesčių. 
5. Dėl 2017 metų Kretingos rajo-

no savivaldybės užimtumo didini-
mo programos tvirtinimo. 

6. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės kūno kultūros ir sporto vei-
klos projektų dalinio finansavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo. 

7. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės švietimo įstaigų didžiausio 
leistino pareigybių skaičiaus nusta-
tymo. 

8. Dėl Nevyriausybinių organi-
zacijų ir bendruomeninės veiklos 
stiprinimo Kretingos rajono savi-
valdybėje aprašo tvirtinimo. 

9. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės nevyriausybinių organizacijų 
tarybos 2016 m. veiklos ataskaitos. 

10. Dėl bendradarbiavimo sutar-
ties pasirašymo valstybinės reikšmės 
krašto kelio Nr. 216 Gargždai-Kre-
tinga 22,08 km esančios sankryžos su 
Kretingos miesto Vytauto gatve re-
konstrukcijos techninio projekto pa-
rengimo ir statybos darbų atlikimo.

11. Dėl Budinčio globotojo vei-
klos organizavimo Kretingos ra-
jono savivaldybėje tvarkos aprašo 
patvirtinimo. 

12. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2015 m. balandžio 30 
d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kre-
tingos rajono savivaldybės būsto 
fondo ir Kretingos rajono savival-
dybės socialinio būsto, kaip savi-
valdybės būsto fondo dalies, sąrašų 
patvirtinimo“ pakeitimo. 

13. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės būsto nuomos sąlygų pakei-

timo. 
14. Dėl Kretingos rajono savival-

dybės tarybos 2017 m. vasario 23 
d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl 2017 
metų Kretingos rajono Salantų 
kultūros centro veiklos programos 
tvirtinimo“ pakeitimo. 

15. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2017 m. balandžio 
27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl 
prekybos alkoholiniais gėrimais 
ribojimo ir uždraudimo 2017 m.“ 
pakeitimo. 

16. Dėl vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 
netaikymo ir lengvatos suteikimo. 

17. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2017 m. vasario 23 
d. sprendimo Nr. T2-45 „Dėl Kre-
tingos rajono savivaldybės aplin-
kos apsaugos rėmimo specialiosios 
programos 2017 metų priemonių 
tvirtinimo“ pakeitimo. 

18. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. 
sprendimo Nr. T2-65 „Dėl Leidimų 
laidoti išdavimo, laidojimo ir viešų-

jų kapinių lankymo Kretingos rajo-
no savivaldybės teritorijoje tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

19. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2016 m. birželio 30 
d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl Kre-
tingos rajono savivaldybės tarybos 
Kontrolės komiteto sudarymo“ pa-
keitimo. 

20. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 
25 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl 
Kretingos rajono savivaldybės tary-
bos Kontrolės komiteto pirmininko 
skyrimo“ pakeitimo. 

21. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2016 m . birželio 30 
d. sprendimo Nr. T2-202  „Dėl Kre-
tingos rajono savivaldybės tarybos 
Kontrolės komiteto pirmininko pa-
vaduotojo skyrimo“ pakeitimo. 

22. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos veiklos reglamento 
pakeitimo.

23. Dėl negyvenamųjų patalpų J. 
K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje 
nuomos. 

24. Dėl negyvenamųjų patalpų J. 

K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, 
nuomos. 

25. Dėl negyvenamųjų patalpų 
panaudos. 

26. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. 
sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyve-
namųjų patalpų panaudos“ pakeiti-
mo. 

27. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2013 m. gegužės 
30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl 
negyvenamųjų patalpų panaudos“ 
pakeitimo. 

28. Dėl sutikimo parduoti mate-
rialųjį turtą. 

29. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės turto nurašymo. 

30. Dėl Kretingos rajono savival-
dybės turto nurašymo. 

31. Dėl materialiojo trumpalai-
kio ir ilgalaikio valstybės turto nu-
rašymo. 

32. Dėl gatvių pavadinimų Žalgi-
rio seniūnijoje suteikimo. 

33. Informacijos. 
Savivaldybės meras 

Juozas MAŽEIKA                                                                       

Kretinga nusilenkė vienuolynui 

Pranciškonų bažnyčios jubiliejui skirtoje parodoje eksponuojamos vie-
nuolyno bibliotekoje saugomos unikalios knygos.

Į Kretingos bažnyčios ir vienuolyno įkūrimo 400 metinėms paminėti  
skirtą mokslinę konferenciją ir monografijos pristatymą susirinko didelis 
būrys kretingiškių ir miesto svečių.

Kretingos vienuolyno jubiliejaus proga atidarytą parodą apžiūri Pranciškonų bažnyčios klebonas br. Antanas 
Blužas OFM  (antras iš dešinės) ir viena iš monografijos autorių bei leidėjų, Kretingos muziejaus Archeologijos 
ir istorijos skyriaus vedėja Jolanta Klietkutė (kairėje).

pavyko išvengti didelių karų su-
keltų kataklizmų.  Po 1831 ir 1864 
m. vykusių sukilimų, katalikiški 
vienuolynai susilaukė caro valdžios 
represijų. Ne vienas Žemaitijos vie-
nuolynas buvo uždarytas. Kretin-
gos vienuolynas carinės valdžios 
represijų išvengė, vienuolių pran-
ciškonų ordino gyvavimo tradiciją 
Kretingoje nutraukė tik sovietinė 
okupacija. 

Nepertraukiama Kretingos vie-
nuolyno gyvavimo tradicija, ka-
taklizmų nebuvimas tyrinėtojams 
paliko daug įvairių dokumentų, 
materialinių liudijimų apie Vie-
nuolyno funkcionavimą, religinių 
tradicijų puoselėjimą, sakralines re-
likvijas, kurių mokslinė analizė gali 
padėti atskleisti visos Pranciškonų 
ordino Lietuvos provincijos istoriją.

Pranciškonų gimnazijos moky-

tojas, rajono Tarybos narys Vaidas 
Kuprelis papasakojo apie Kretingos 
pranciškonų gimnazijos istoriją, jos 
indėlį į Lietuvos švietimo sistemą. 
Jo teigimu, šiandienė Pranciškonų 
gimnazija tęsia tarpukaryje veiku-
sios gimnazijos tradicijas, tačiau 
tam tikrų sąsajų su pranciškonais 
turi ir Kretingos M. Daujoto pa-
grindinė mokykla, kuri šiandien 
tęsia tam tikras pranciškonų vie-

nuolių švietimo tradicijas. 
Visi konferencijoje pranešimus 

skaitę autoriai akcentavo, kad Kre-
tingos vienuolynas buvo aktyvus 
Kretingos miesto bendruomeni-
nio gyvenimo dalyvis, todėl kartu 
su Kretingos dvaru, miesto Rotuše 
yra tapę svarbiais Kretingos miesto 
tapatybės kūrėjais. Šią tradiciją, jau 
atkūrus Nepriklausomybę, broliai 
pranciškonai tęsia ir toliau.

(Atkelta iš 1 p.)

Renginyje pasveikinti varduvinin-
kai, tarp jų – ir Kretingos parapi-
jos klebonas Antanas Blužas OFM. 


