
Šiandien – nedide-
lis debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas pietų, 
pietryčių, 3–10 m/s. Oro temperatū-
ra dieną iki 30, naktį – iki 21 laipsnio 
šilumos.

Rytoj – besikeičiantis 
debesuotumas, gali palyti. 
Vėjas pietų, pietryčių, 5–10 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 31, 
naktį – iki 23 laipsnių šilumos.

PoRyt – besikeičian-
tis debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas pietų, 
pietryčių, 7–11 m/s. Oro temperatū-
ra dieną iki 31, naktį – iki 23 laipsnių 
šilumos.      
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Šiandien
 skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Joana Poškytė
Saulius Vaičekauskas
Žiedūnė Kreišmonaitė

Herkus Gaudutis
Džiugas Kusas
Meida Kusaitė

Daria Luna Terentjeva
Jomilė Druskinytė
Goda Urbonaitė

Saulė Pikturnaitė

6 p.Salantai atšventė gimtadienį –

3

Orai

VarDaDieNiai

KaLeNDOriUS

dienos sentencija

Kaina 0,35 €

32 metų savaitė
Saulė teka 5.37 val.,
leidžiasi 21.11 val.
Dienos ilgumas 15.34 val.
Delčia
25 mėnulio diena   

Geriau kažką daryti netobulai 
nei nieko nedaryti nepriekaištin-
gai. 

r. H. SCHULLer 

Šiandien – Dominykas, Tulgir-
das, Daina, Elidijus, Gustavas

Rytoj – Romanas, Mintaras, Tar-
vilė, Rolandas, Romas

PoRyt – Norimantas, Lai-
ma, Laurynas, Asterija, Astra

3 p.

(Nukelta į 3 p.)

išrovė medžius ir tvorą
Kęstutis Gabšys

Pirmadienį Kretingos stadiono prieigose pasirodę dar-
bininkai ėmė ardyti stadiono tvorą ir rauti ten esančius 
medžius. antradienio rytą apie tai, kad nuo dabar re-
konstruojamos Žemaitės alėjos stadiono teritoriją kaž-
kada skyrė masyvi tvora ir vešli medžių lapija, priminė 
tik palikti medžių kelmų likučiai ir betoniniai tvoros se-
gmentus laikę stulpai. 

Pasitelkę sunkiąją techniką, kelmų ir tvoros stulpų likučius darbi-
ninkai sparčiai šalino ir ruošė teritoriją naujiems statybos darbams.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgi-
nijus Domarkas „Švyturiui“ teigė, kad artimiausiu metu Žemaitės 
alėją rekonstruojanti bendrovė stadiono prieigose ketina tiesti ša-
ligatvius ir dviračių takus. Pasinaudodama tuo, savivaldybė iš Že-
maitės alėjos pusės ketina įrengti naują, modernią stadiono tvorą Kretingos rajono savivaldybė iš Žemaitės alėjos pusės ketina pakeisti sta-

diono teritorijos ribas žymėjusius medžius ir tvorą. Autoriaus nuotr. 

koplyčios restauracija įpusėjo
Kęstutis Gabšys

antradienį iš įvairių sričių specialistų sudaryta Statybos komisija vertino Tiškevičių koplyčios restauravimo darbų 
rezultatus ir sprendė, ar pasirašyti statybos darbų pabaigos deklaraciją. Valdininkai ir užsakovai koplyčios rekons-
trukcijos darbus vykdžiusios bendrovės „Pamario restauratorius“ darbu liko patenkinti ir po smulkių, nereikšmingų 
pastabų statybos darbų užbaigimo deklaracija buvo pasirašyta. Tačiau gerti šampaną ir kelti pabaigtuvių vainikus 
kiek per anksti, nes baigtas tik pirmasis grafų Tiškevičių koplyčios rekonstrukcijos darbų etapas.

3 p.
Penkiems žvyrkelių ruožams – 

asfalto danga

Baigtas pirmasis grafų Tiškevičių koplyčios restauracijos etapas. Aisto Mendeikos nuotr. 

Lietuvos valstybinė automobilių 
kelių direkcija prie Susisiekimo mi-
nisterijos  patvirtino ir viešai paskelbė 
Žvyrkelių asfaltavimo 2018-2020 m. 
programoje dalyvaujančių kelių ruo-
žų sąrašą. Kretingos rajone per trejus 
metus valstybė ketina asfaltuoti penkis 
valstybinės reikšmės rajoninių kelių 
ruožus, kurių bendras ilgis – 20 kilo-
metrų 734 metrai.
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Penkiems žvyrkelių ruožams – asfalto danga
Kęstutis Gabšys

Lietuvos valstybinė automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos  patvirtino ir viešai paskelbė Žvyrkelių asfaltavimo 2018-2020 
m. programoje dalyvaujančių kelių ruožų sąrašą. Kretingos rajone per trejus metus valstybė ketina asfaltuoti penkis valstybinės reikšmės ra-
joninių kelių ruožus, kurių bendras ilgis – 20 kilometrų 734 metrai. Kai kuriuose šiame sąraše įrašytų kelių ruožuose asfaltavimo darbai jau 
vyksta arba net baigti, kai kuriuose iš jų kelininkų technikos dar net nematyti.

Per dvejus metus automobilių kelių direkcija ketina išasfaltuoti žvyrkelį į Triušių kaimą.

Į žvyrkelių asfaltavimo progra-
mos sąrašą valstybinės reikšmės 
rajoniniai keliai patenka pagal dvi 
metodikas. Pirmiausiai yra sten-
giamasi asfaltuoti kelio ruožus, 
einančius per gyvenvietes, kad pra-
važiuojančių automobilių keliamas 
triukšmas ir dulkės sukeltų kuo 
mažiau nepatogumų vietiniams 
gyventojams. Vėliau, įgyvendinant 
vadinamąją „Zebro“ programą, yra 
asfaltuojami kelio ruožai tarp skir-
tingų jau asfaltuotų gyvenviečių 
arba asfalto danga tiesiama iki kito 
asfalto dangą turinčio kelio.

Kretingos rajono savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio ir turto 
skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė „Švy-
turiui“ sakė, kad asfaltuotinų žvyrkelių 
ruožų atranką, jų asfaltavimo darbų 
organizavimą ir apmokėjimą vykdo 
Automobilių kelių direkcija, nors savo 
žodį taria ir Kretingos rajono savi-
valdybė. „Pirmą kartą sudarant tokį 
sąrašą Valstybinė automobilių kelių 
direkcija paprašė savivaldybės pateikti 
savo prioritetų sąrašą. Kretingos rajono 
Taryba savo sprendimu tokią asfaltuo-
tinų žvyrkelių eilę sudarė ir Direkcija, 

vertindama paraiškas, tokiems kelių 
ruožams davė papildomų balų“, – teigė 
skyriaus vedėja.

Direkcijos ir Kretingos rajono 
savivaldybės nuomonės dėl rajo-

ne asfaltuotinų rajoninės reikšmės 
valstybinių kelių prioritetų iš esmės 
sutapo. Kretingos rajono savival-
dybė prioritetą prašė suteikti kelio 
Kartena–Kalniškiai–Anužiai asfal-

tavimui, tačiau Direkcija, atlikusi 
savo skaičiavimus, 139 metrų ilgio 
šio kelio ruožą „paliko pirmą už 
brūkšnio“.

Šiame sąraše taip pat buvo įrašyti 

kelio ruožai „Voveraičiai–Šukė“ bei 
„Žeimiai–Tuzai“, kuriuose asfaltavi-
mo darbai yra arti pabaigos arba jau 
vyksta statybos darbų užbaigimo 
juridinės procedūros. Į programą 
taip pat yra įrašyti kelio Kūlupėnai–
Darbėnai dviejų atkarpų asfaltavi-
mo darbai. Ten kelininkai pradėjo 
darbuotis dar praėjusiais metais, bet 
dėl blogų oro sąlygų darbus teko 
atidėti ir užbaigti jau šiais metais.

Gera žinia laukia automobilių 
vairuotojų ir vietos gyventojų, gyve-
nančių šalia kelių Klaipėda–Radai-
liai–Kretinga ir Vėžaičiai–Mikoliš-
kiai–Kartena. Direkcija iki 2020 m. 
ketina išasfaltuoti dvi Triušelių kelio 
atkarpas, esančias nuo 18 iki 21-ojo 
šio kelio kilometro. Kelyje Vėžai-
čiai–Mikoliškiai–Kartena Direkcija 
ketina pakloti asfalto dangą šio kelio 
atkarpose, esančiose Budrių ir Mi-
koliškių gyvenviečių ribose.

Rengdama šią programą Auto-
mobilių kelių direkcija vertino ir 
priėmė sprendimą dėl 43 valstybi-
nės reikšmės rajoninių žvyrkelių, 
esančių Kretingos rajone,  asfaltavi-
mo darbų.

Autoriaus nuotr.

bei pakeisti ten augusius medžius. „Atlikę tyrimus dendrologai 
nustatė, kad ten augę medžiai buvo per seni ir jų laja nepritaikyta 
miesto sąlygoms. išrautų medžių vietoje bus pasodinti nauji, miesto 
sąlygomis augti labiau prisitaikę medžiai“, – sakė Administracijos 
direktorius.

Pakeisdama tvorą ir medžius Savivaldybė pradėjo įgyvendinti 
neseniai parengto stadiono ir Sporto komplekso teritorijos bei šių 
objektų prieigų sutvarkymo planą. Darbai šioje stadiono dalyje pra-
dėti pirmiausiai, kad jie sutaptų su Žemaitės alėjos rekonstrukcija. 
Priešingu atveju medžių rovimas ir tvoros demontavimo darbai ga-
lėjo pakenkti naujai rekonstruotų šaligatvių ir dviračių takų dangai. 
Dėl konkrečių datų, kada bus pradėti kiti stadiono aplinkos darbai, 
kol kas dar nėra nuspręsta. Tai priklausys nuo Sporto komplekso ir 
stadiono rekonstrukcijos darbų tempo.

Statybininkai sparčiai šalino kelmų ir tvoros stulpų likučius.

(Atkelta iš 1 p.)

išrovė medžius ir tvorą
Po restauracijos Koplyčią prižiūrė-

siančio Kretingos muziejaus direk-
torė Vida Kanapkienė „Švyturiui“ 
pasakojo, kad Kretingoje esančios 
grafų Tiškevičių koplyčios restau-
racijos projekto vertė turėjo siekti 
apie pusę milijono eurų. Tačiau ES ir 
Kretingos rajono savivaldybė skyrė 
tik pusę šios sumos, todėl koplyčios 
restauracijos darbai buvo padalinti 
į du etapus. „Mes labai norėjome, 
kad baigus šio etapo darbus bent 
vienos koplyčios dalies restauracija 
būtų visiškai užbaigta ir atverta lan-
kytojams. Restauratoriams pavyko 
iki galo sutvarkyti laidojimo kriptą. 
Rugpjūčio pabaigoje muziejus par-
sigabens šiuo metu restauruojamus 
grafo Juozapo Tiškevičiaus ir jo šei-
mos narių karstus ir muziejaus lan-
kytojai galės juos pamatyti“, – sakė 
muziejaus direktorė.

Restauravimo darbus atlikusios 
bendrovės „Pamario restauratorius“ 
direktorius Aldas Kliukas „Švyturiui“ 
teigė, kad bendrovei prireikė dešim-
ties mėnesių, kad įgyvendintų jiems 
pateiktą užsakymą. „Šiame restaura-
vimo etape reikėjo atlikti labai daug 
žemės darbų. Mes visi prisimename, 
kokie orai buvo praėjusiais metais, 
todėl darbo sąlygų tikrai negalime 
pavadinti labai lengvomis“,  – pasako-
jo A. Kliukas. Bendrovės direktorius 
sakė, kad jam, kaip restauratoriui, di-
džiausią iššūkį sudarė koplyčios laiptų 
ir išorinių sienų atkūrimas pagal išli-

Lankytojų dėmesiui paliktas autentiškas koplyčios skliautų puošybos elementas.

kusią ikonografinę medžiagą.
Kretingos muziejaus direktorė V. 

Kanapkienė teigė esanti patenkin-
ta rangovų atliktų darbų kokybe. 
Tačiau muziejaus vadovės pečius 

užgulė nauji rūpesčiai – kur rasti 
lėšų koplyčios restauracijos darbų ii 
etapui, kad šis unikalus istorinis sta-
tinys negyventų nuolatinės statybos 
sąlygomis.

Statybininkai atlieka paskutiniuosius restauracijos darbų potėpius, ta-
čiau netrukus vėl turės čia sugrįžti. Darbams baigti pritrūko pinigų.

(Atkelta iš 1 p.)

koplyčios restauracija įpusėjo

Autoriaus nuotr.


