Šiandien
skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

3 p.
Protų mūšį laimėjo patirtis
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Renkame gražiausią rajono eglutę –

7 p.

Valdžia išgirdo sodininkus
Aistas MENDEIKA

Užvakar Savivaldybės posėdžių salėje su rajono, įmonių „Kretingos vandenys“ bei „Kretingos komunalininkas“ vadovais susitikę sodininkų bendrijų atstovai išsakė savo nuoskaudas dėl neteisingo požiūrio į juos, papasakojo apie problemas ir reikalavo, kad į soduose gyvenančius žmones būtų žiūrima taip pat, kaip ir į kitų gyvenviečių gyventojus.

Kretingos muziejuje surengtas trijų
kartų protmūšis „Svarbiausi Kretingos krašto įvykiai“, kuriame susitiko
mokiniai, mokytojai ir senjorai. Pergalę šventė vyriausi renginio dalyviai.

6 p.
Iš naujo atrado
neatrastas asmenybes

Apie daugelį Lietuvoje gimusių
ir gyvenusių talentingų asmenybių
mes net nežinome. Vis dėlto pajūrio
istorijos paribiuose tarsi perlai vandenyno gelmėje vis dar išnyra ir sublizga
seniai pamirštos, tačiau nepaprastai
talentingos ir kūriniais savo laikmetį
gerokai pralenkusios asmenybės.
Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Kristijonas Stanius
Kornelija Vaišvilė
Vakarė Šemetaitė
Mykolas Medelis
Deivina Stankutė
Simona Raveikytė
Amelija Savickaite
Matas Jurevičius
Eividas Mačiulis

Sveikiname mažylių šeimas!

Orai

Sodininkų bendrijose gyvenantys žmonės nori gauti tokias pat paslaugas, kaip ir kitų gyvenviečių
gyventojai.
Autoriaus nuotr.
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Aukciono dalyviai pinigų neskaičiavo

p.

Laima STONKUVIENĖ

„Geriau jau kokybiškų kvepalų Kalėdoms nenusipirksiu,
bet bareljefą su „Nykštuku“ namuose turėsiu“, – juokavo Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, praėjusį penktadienį vykusiame aukcione „Atkurkime kartu Kretingos dvaro
fontaną „Nykštukas“ už skulptoriaus Vytauto Baransko darbą mokėdama 100 eurų. Nuo net keletą darbų įsigijusios muziejaus vadovės nė per žingsnį neatsiliko dar keturi aukciono
dalyviai – iš 21 aukcionui pateikto dirbinio nupirkta net 18,
už kuriuos sumokėta beveik 2 tūkstančiai eurų.
„Kretingos muziejuje jaučiuosi kaip namuose, mūsų santykiai
su muziejaus bendruomene itin
geri, šilti ir draugiški. Bet šiandien labai juokauti negaliu, nes
reikalas susijęs su pinigais. Tačiau nebijokite, pinigai bus švarūs, o baltas pirštines apsimoviau, kad galėčiau drąsiai paimti
talentingų kūrėjų meno darbus,
kurie papuoš jūsų ar jūsų draugų

namus“, – šmaikštavo aukciono
vedėjas kraštietis Juozas Pocius,
kuriam talkino muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roma
Luotienė.
Aukcione „Atkurkime kartu
Kretingos dvaro parko fontaną
„Nykštukas“, kuriame kretingiškiai turėjo progą ne tik prisidėti
prie istorinio fontano atstatymo,
(Nukelta į 5 p.)

Šiandien – debesuota
su pragiedruliais, kritulių
nenumatoma. Vėjas pietryčių, rytų, 6–12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 4, naktį – iki 7 laipsnių
šalčio.
Rytoj – debesuota su
pragiedruliais, galimi krituliai. Vėjas pietryčių, rytų,
6–10 m/s. Oro temperatūra dieną iki
6, naktį – iki 7 laipsnių šalčio.
Poryt – debesuota su
pragiedruliais, galimi krituliai. Vėjas rytų, pietryčių,
7–12 m/s. Oro temperatūra dieną iki
5, naktį – iki 7 laipsnių šalčio.

kalendorius

51 metų savaitė
Saulė teka 8.38 val.,
leidžiasi 15.53 val.
Dienos ilgumas 7.15 val.
Priešpilnis (pilnėja)
11 mėnulio diena

vardadieniai

Šiandien – Gerdvilas, Rimantė
Rytoj – Dominykas, Gražvilė
Poryt – Tomas, Girenė

Dienos sentencija

Panieka įžeidžia ir slegia labiau už neapykantą.
D. LEOPARDIS

Aukcioną vedė kraštietis Juozas Pocius, jam talkino muziejaus kultūriAisto Mendeikos nuotr.
nės veiklos vadybininkė Roma Luotienė.

Kaina 0,35 €
3
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Kalėdoms ruoškimės atsakingai

Didžiųjų miestų aikštėse ir nekantriausiųjų namuose jau žiba margaspalvės eglutės, o pasirodęs pirmasis sniegas nejučia leido pasijusti kaip
tikroje žiemos pasakoje. Apgaubti šios šventinės nuotaikos neišvengiamai pradėjome mąstyti, kaip šiemet pradžiuginsime savo artimuosius
ir kaip šventėms ruošimės patys. Siekdami pasirūpinti, kad kalėdinė nuotaika nevirstų pirkimų karštine, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba ir Europos vartotojų centras skatina pirkti atsakingai ir pristato keletą taisyklių, kurių nevalia pamiršti.

Daugelis populiariausių
dovanų – negrąžinamos
Įvairūs mieli kalėdiniai niekučiai
– Kalėdų seneliai, kalėdiniai angelai,
prakartėlės, kalėdinės eglutės ir jų
papuošalai, kalėdiniai vainikai bei
kiti Kalėdų šventėms skirti dirbiniai
– vilioja savo spalvingumu ir įvairove, tačiau derėtų nepamiršti, kad šios
prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos. Lygiai taip pat nekeičiamos ir
negrąžinamos elektrinės girliandos,
todėl jei nutarėte įnešti kalėdinės
dvasios į savo namų interjerą, gerai įvertinkite, ar aukščiau minėtos
prekės jums iš tiesų tinka ir yra reikalingos. Visas negrąžinamų ir nekeičiamų prekių sąrašas numatytas
Mažmeninės prekybos taisyklėse.
Nederėtų pamiršti ir to, kad tokios
dažnai dovanojamos prekės, kaip
knygos, kosmetika, elektrotechnika,
mobilieji telefonai, kompiuteriai, žais-

lai, dirbiniai iš tauriųjų metalų, apatinis trikotažas, meno dirbiniai ar pagal
specialų užsakymą pagaminti dirbiniai taip pat yra negrąžinami ir nekeičiami, todėl gerai įvertinkite savo ir
artimųjų poreikius, o jei abejojate dėl
savo pasirinkimo – neskubėkite arba
rinkitės pirkimą internetu. Daugelį
internetu įsigytų prekių galėsite grąžinti per 14 dienų nuo prekės gavimo
(žinoma, jei šių prekių nenaudojote).
Internetu įsigytų prekių grąžinimo
išimtys numatytos Civilinio kodekso
6.22810 straipsnyje.

Drabužius, avalynę ir
fejerverkus grąžinti galima

Neįprastas derinys, tačiau minėtas prekes iš tiesų galite pakeisti
arba grąžinti. Tad jei nutarėte, kad
fejerverkams išleidote kiek daugiau
nei planavote – turite laiko persigalvoti. Gera žinia laukia ir švenčių išvakarėse nutarusių atsinaujinti arba

pamaloninti artimąjį dailiu rūbu ar
batų pora – minėtos prekės, taip pat
ir rankinės, kuprinės bei diržai yra
grąžinami ir keičiami, todėl neverta
per daug sukti galvos, ar spalva ir
dydis tikrai bus tinkami. Jeigu, visgi,
neaišku, ar jūsų pasirinkta prekė gali
būti grąžinama – visada galite pasiteirauti Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos specialistų.
Nepamirškite, kad jūsų reikalavimas pakeisti ar grąžinti kokybišką
prekę tenkinamas ne vėliau kaip per
14 dienų nuo prekės įsigijimo, jeigu
prekė nebuvo naudota bei nepraradusi prekinės išvaizdos, ir jūs išsaugojote prekės įsigijimo dokumentą.

Prekių pristatymas
gali užtrukti

Vadovaujantis Civilinio kodekso
nuostatomis, pardavėjas turi pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos,

jeigu šalys nesusitarė kitaip. Taigi,
jeigu prekes norite gauti iki švenčių
– aiškiai susitarkite dėl pristatymo
laiko ir įvertinkite, kad šventiniu laikotarpiu užsakymų skaičius padidėja ir prekių pristatymas gali užtrukti.

Saugokite pirkimo
dokumentą!

Prekės kvitas reikalingas ne tik
norint pakeisti ar grąžinti kokybišką
prekę, bet ir siekiant užtikrinti savo
teises išaiškėjus prekės trūkumams.
Atminkite, kad visi teisėti vartotojo
reikalavimai (pakeisti nekokybišką
prekę, ją pataisyti, sumažinti kainą
ar grąžinti sumokėtus pinigus) yra
tenkinami tik pateikus prekės įsigijimo dokumentą. Todėl patariame
saugoti dovanų (ypač brangesnių)
pirkimo čekius, kad išaiškėjus trūkumams, asmuo per garantinį laikotarpį galėtų drąsiai kreiptis ir kelti savo
teisėtus reikalavimus.

Kur kreiptis pagalbos?
Jeigu vis tik kilo ginčas ir problemų su Lietuvoje registruotu pardavėju nepavyko išspręsti taikiai,
Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę
vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
Daugiau informacijos rasite www.
vvtat.lt.
Tuo atveju, jeigu problemų kilo su
kitoje Europos Sąjungos valstybėje,
Islandijoje bei Norvegijoje registruotu pardavėju ir ginčo taikiai išspręsti
nepavyko – nemokamos pagalbos
ir patarimų galite kreiptis į Europos
vartotojų centrą Lietuvoje. Centras
Lietuvoje veikia nuo 2005 m. ir yra
Europos vartotojų centrų bendradarbiavimo tinklo (ECC-Net) dalis.
Daugiau informacijos rasite Europos vartotojų centro svetainėje www.
ecc.lt
VVTAT inf.

Aukciono dalyviai pinigų neskaičiavo
(Atkelta iš 1 p.)

bet ir paremti krašto kūrėjus, pristatyti architekto Edmundo Giedrimo
tapybos darbai „Nemerzatės miškai“,
„Jūra ties Nida“, „Štormas“, „Rudens
vakaras“ ir „Jūra rudenį“, skulptoriaus
Vytauto Baransko bareljefai „Kretingos muziejus. Fontanas „Gnomas“,
J. Tiškevičiaus spaudas, kuriuo jis
žymėdavo medžius, bareljefai su
„Nykštuku“ ant plytos iš muziejaus
teritorijos bei tautodailininko medžio
drožėjo Adolfo Viluckio angelai „Kalėdinė šviesa“, prakartėlė.
„Šis aukcionas ir menininkų darbai liudija, kad kūrybos žmonėms
rūpi krašto, Kretingos dvaro istorijos
tęstinumas, paveldas, kurį paliksime
ateities kartoms. Kartu su jais – kretingiškiai, kurie nori ne tik atgaivinti legendinį fontaną, bet ir paremti
kūrėjus. Esu optimistė, tikiu, kad
ateis metas, kai mūsų Dvaro parkas
bus toks pat garsus visame pasaulyje, koks jis buvo grafų Tiškevičių
laikais, kai žmonės iš tolybių plaukė
pasižiūrėti rožių sodo, parko ir jame
trykštančių fontanų, – kalbėjo V. Kanapkienė. Ji menininkams padovanojo po neseniai muziejaus iniciatyva išleistą knygą „Atgimęs Kretingos
grafų Tiškevičių dvaras“.
Po keletą darbų, kurių pradinė
kaina buvo nuo 20 iki 400 eurų, be
jau minėtos muziejaus direktorės V.
Kanapkienės, nupirko Janina Mikučionienė, Petras Macelis, Kretingos
politikai Dangiras Samalius ir Konstantinas Skierus su žmona Alma, po
vieną iš darbų įsigijo kai kurie muziejaus darbuotojai. Dauguma darbų
parduoti už pradinę kainą.
Mitologinio uolą skeliančio nykštuko skulptūra nuo XIX amžiaus iki
XX amžiaus pirmųjų dešimtmečių

puošė vieną iš Kretingos dvaro fontanų. Jis, spėjama, stovėjo ten, kur dabar
parke yra elektros pastotė. Šio fontano
liekanos aptiktos ir ištirtos 2006 m.
Po pirmojo pasaulinio karo Kretingos dvaro rūmai, parkas buvo
nuniokoti, dvarą valdęs grafas Aleksandras Tiškevičius taip pat išgyveno
ne geriausius laikus, jis neturėjo lėšų
savo valdoms atstatyti, todėl nykštuko skulptūrą, siekdamas meno kūrinį
išsaugoti, nusprendė padovanoti kretingiškio generolo Vlado Nagevičiaus
kuriamam Kauno Vytauto Didžiojo
karo muziejui. Tai įvyko 1924 metais.
Kai fontanas Kretingoje bus atkurtas, jį papuoš skulptūros kopija. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus
vadovai kažkada Kretingai priklausiusio nykštuko atiduoti nesutiko, esą
jis yra dovanotas, be to, jau yra tapęs
vienu iš laikinosios sostinės simbolių.

Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė viena pirmųjų nupirko Edmundo Giedrimo paveikslą, kurio
pradinė kaina buvo 300 eurų.

Net keletą darbų įsigijusi Janina Mikučionienė pateikė ir malonių staigmenų – nupirkusi V. Baransko sukurtą bareljefą su „Nykštuku“ ant
plytos iš muziejaus teritorijos jį padovanojo V. Kanapkienei. „Direktorei
privalu namuose tokią plytą turėti“, – juokėsi J. Mikučionienė.

www.svyturiolaikrastis.lt

Tautodailininko Adolfo Viluckio prakartėlę, kurios pradinė kaina buvo
120 eurų, nupirko Alma Skieruvienė.

Švyturio laikraštis

