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kaleNdOrius

Dienos sentencija

kaina 0,45 €

ŠianDien
 skaitykite:

kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Jeigu būtų statomi laimės na-
mai, pačią didžiausią patalpą 
reikėtų skirti laukiamajam. 

J. reNard

Benaičiai – viena seniausių rajono vietovių – 

ŠianDien – Lionginas, Tautgi-
nė, Raigardas

Rytoj – Julijonas, Vaidotas, Norvaldė
PoRyt – Gerda, Patrikas, Gertrūda

5 p.

11 metų savaitė.
saulė teka 6.38 val., 
leidžiasi 18.20 val.
Dienos ilgumas 11.42 val.
Priešpilnis.
9 mėnulio diena.

9 p.

7–10 p.
Priedas

kruiziniai turistai neaplenkia ir kretingos
Laima STONKUVIENĖ

Prasidėjus šiltajam metų laikui, prasideda ir 
atostogų – kelionių – metas. Į klaipėdą atplau-
kiančių kruizinių laivų turistai kasmet atvyksta 
ir į kretingą, o lankomiausia jų vieta – kretingos 
muziejus. su jo direktore vida kanapkiene trečia-
dienį susitikusi uaB „klaipėdos Mėja“ ekskursi-
jų koordinatorė Žydrūnė Galdikaitė aptarė šiais 
metais apsilankysiančių kruizinių turistų grupių 
maršrutus, laiką, maitinimą, kt. paslaugas.

(Nukelta į 2 p.)

„Labai džiaugiamės, kad šiemet Kretingos muziejuje pla-
nuoja apsilankyti turistai net iš 14-os kruizinių laivų – iki šiol 
to nėra buvę, – sakė V. Kanapkienė. – Labiausiai jie pamėgę 
etnografinę ekspoziciją „Saulės ratu“, Žiemos sodą, bet šie-
met norime pasiūlyti aplankyti ir atnaujintą grafų Tiškevičių 
koplyčią-mauzoliejų. Be to, užsienio turistai turės galimybę 
įsigyti amatininkų, tautodailininkų dirbinių, tautinio paveldo kretingos muziejaus etnografinė ekspozicija „saulės ratu“ – viena iš labiausiai 

kruizinių laivų turistų lankoma vieta.

ŠianDien – debesuota 
su pragiedruliais, krituliai. 
Vėjas pietų, pietvakarių, 
5–14 m/s. Oro temperatūra dieną iki 
4, naktį – iki 3 laipsnių šilumos.

Rytoj – debesuota su 
pragiedruliais, krituliai. 
Vėjas pietvakarių, vakarų, 
4–11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 
5, naktį – iki 1 laipsnio šilumos.

PoRyt – debesuota 
su pragiedruliais, krituliai. 
Vėjas vakarų, pietvakarių, 
6–13 m/s. Oro temperatūra dieną iki 
10, naktį – iki 4 laipsnių šilumos. 

KODAS

sveikaTOs

Dėmesio: ateina pavasaris,
 prabudo erkės!

Regina GRYKŠIENĖ
UAB „Kretingos šeimos klinika“ šeimos gydytoja

Nekantraudami laukiame pavasario, džiaugiamės kiekvienu saulės spinduliu, ilgėjančia diena, dygstančia žole. 
džiaugiamės ne tik mes. visi gyvūnai – dideli ir maži – išsiilgę šilumos. erkės taip pat. ropoja jos iš savo slėptuvės, 
kabarojasi ant aukštesnės žolės ir laukia šanso – praeinančio šiltakraujo gyvūno, kuris taptų jų maitintoju ir padė-
tų subrandinti kiaušinėlius. ir dažniausiai toks šansas atsiranda! kartais juo tampa žmogus. 

3 p.
Peštynės dėl 

kėdžių jau prasidėjo
Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos rinkimuose laimėjusios 
partijos ir visuomeninis rinkimų 
komitetas jau kibo į darbą ir pradėjo 
energingai mąstyti apie galimybes 
tartis su ką tik buvusiais varžovais 
dėl galimybių sudaryti valdančiąją 
koaliciją bei galimų kai kurių val-
džios postų dalybas.

16 p.
Šventinis stalo teniso 
turnyras darbėnuose

Darbėnų seniūnija jau ketvirtą kar-
tą darbėniškius ir aplinkinių vietovių 
gyventojus Kovo 11-ąją kvietė švęsti 
sportiškai – organizuotas stalo teniso 
turnyras seniūno taurei laimėti. 

infekuotos erkės su pirmu įkandimu mums gali „padovanoti“ encefalito virusą, o įsisiurbu-
sios ilgiau, daugiau nei 24 val. – ir laimo ligą, t. y. bakterijų sukeliamą odos ir viso organiz-
mo uždegimą. 
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gaminių – turime atidarę Ama-
tų kiemelį, kuriame tomis die-
nomis, kai lankysis turistai, vyks 
prekyba“.

Ž. Galdikaitė akcentavo, 
kad apsilankymui yra skir-
tas tam tikras laikas, viskas 
sudėliota minučių tikslumu, 
tad Tiškevičių koplyčią bus 
galima įrašyti į 2020 m. pro-
gramą. „Kad turistai galės įsi-
gyti amatininkų, tautodailės 
dirbinių – gerai, jie to pagei-
dauja. Mažiau laiko skirsime 
kelionei po Klaipėdos sena-
miestį, kad jie galėtų ilgiau 
pabūti Kretingoje“, – pažadė-
jo Ž. Galdikaitė.

Muziejaus direktorės teigi-
mu, turistai galės užeiti ir į 
birželį Malūne atsidarysian-
čią Dvaro saldaininę, kurio-

je turės progą ne tik atsigerti 
kavos, arbatos, nusipirkti sal-
dainių, bet ir pamatyti, kaip 
jie gaminami. Susitikime da-
lyvavusi Kretingos turizmo 
informacijos centro turizmo 
vadybininkė Rita Beržanskie-
nė papasakojo apie dar vieną 
galimybę – Centras kartu su 
muziejumi ir gide Diana Jo-
mantaite-Jonaitiene parengė 
naują ekskursiją „Kretingos 
požemiai. Jeigu sienos pra-
biltų“. Jos metu turistai galės 
aplankyti Kretingos Viešpa-
ties Apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai bažnyčios požemius, 
Šv. Antano rūmų rūsius, Tiš-
kevičių koplyčią-mauzoliejų. 
„Prieš dvejus metus pasiūlė-
me ekskursiją po vienuolynus, 
surengėme 7 tokias ekskur-

sijas, o pernai jų organizuo-
ta jau 34-ios. Manau, kad šių 
ekskursijų kasmet daugės“, – 
teigė R. Beržanskienė.   

Šie pasiūlymai, pasak Ž. Gal-
dikaitės, taip pat bus įtraukti į 
kitų metų programą. „Progra-
mos su pasiūlymais pradeda-
mos rengti prieš dvejus metus. 
Kruizus organizuojančioms 
kompanijoms nusiunčiame 
galimų ekskursijų sąrašus, jie 
peržiūri, kurias pasirenka, siū-
lo savo klientams. Šie ir ren-
kasi, kur norėtų apsilankyti. 
Pavyzdžiui, šiemet kruizinių 
laivų turistai galėjo rinktis iš 
20 ekskursijų: aplankyti Klai-
pėdą, Nidą, Palangą ir taip 
toliau. Smagu, kad iš visos tos 
gausybės pasiūlymų vis dau-
giau svečių renkasi ramią ir 

dvasingą ekskursiją į Kretingą. 
Anksčiau čia važiuodavo turis-
tai iš 6–7 laivų, o šiemet jau iš 
14-os. Užsieniečiams, o dau-
giausia jų kruiziniais laivais at-
vyksta iš Anglijos, Amerikos ir 
Vokietijos, imponuoja, kad tai 
mažas miestelis, kuriame daug 
vienuolynų. Visi būna sužavėti 
turtinga ir unikalia Kretingos 
muziejaus etnografine ekspo-
zicija – daug klausinėja, jiems 
įdomus kiekvienas daiktas, 
ypač kaukės, visi aikčioja Žie-
mos sode. Edukaciniai saldai-
nių gaminimo ar duonos kepi-
mo užsiėmimai taip pat turėtų 
sudominti, nes kruiziniais lai-
vais keliauja vis daugiau šeimų 
su vaikais bei jaunesni žmo-
nės“, – sakė Ž. Galdikaitė.  

Jos duomenimis, kruizinių 

laivų sezonas Klaipėdoje, kaip 
ir pernai, šiemet prasidės ba-
landį ir truks beveik pusmetį 
– iki rugsėjo. Į uostamiestį iš 
viso ketina atplaukti 64 kru-
iziniai laivai. Kretingos mu-
ziejuje pirmoji turistinė gru-
pė, kuri į Klaipėdą atplauks 
kruiziniu laivu „Norwegian 
Pearl“, apsilankys gegužės 29 
dieną, o daugiausia svečių su-
lauksime rugpjūtį – atvažiuos 
grupės net iš 6 kruizinių lai-
vų „SS Explorer“, „Arcadia“, 
„Norwegian Spirit“ „Marina“ 
ir kt.

Pernai į Klaipėdą iš viso 
buvo atplaukę 58 kruiziniai 
laivai. Tyrimai rodo, kad vie-
nas kruizinio laivo turistas 
mieste per dieną palieka 40–
50 eurų.    

kruiziniai turistai neaplenkia ir kretingos
(Atkelta iš 1 p.)

už patirtį ir naujas galimybes!

Kandidatas į Kretingos rajono merus Virginijus Domarkas:
„Tikiu, kad Jūsų pasirinkimas kovo 17 dieną tiesioginių mero 
rinkimų antrajame ture leis per ateinančius ketverius metus 
tęsti pradėtus darbus, kurie lems tolesnį nuoseklų pagerėjimą 
daugelyje svarbių gyvenimo sričių“.

Kretingos rajono vizija 
2019–2023 m.

› Atnaujinama gyvenvie-
čių, gerinama kolektyvinių 
sodų infrastruktūra

Investicijos kelių, auto-
mobilių aikštelių, šaligatvių, 
sporto aikštelių sutvarkymui 
pasieks Salantų miestą, 
Kartenos, Darbėnų mies-
telius, Grūšlaukės, Laivių, 
Rūdaičių, Baublių, Nasrė-
nų, Kurmaičių, Kluonalių, 
Dupulčių, Kūlupėnų kai-
mus. Kretingos rajone to-
liau bus plečiama geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūra, į 
savivaldybės infrastruktū-
rą integruoti kolektyviniai 
sodai.

› Kretingos miesto centri-
nių arterijų atgimimas

Startuos Vilniaus gatvės 
rekonstrukcija, sutvarkant 

važiuojamąją gatvės dalį, 
mažąją architektūrą, dvira-
čių takus, skverus. Po šių 
darbų seks Rotušės aikš-
tės, Vytauto, Trumposios ir 
V. Nagevičiaus gatvių at-
naujinimas ir pritaikymas 
visuomenės poreikiams. 
Bus pasirengta Melioratorių 
ir Vytauto gatvių žiedinės 
sankryžos rekonstrukcijai. 
Tęsiami kitų miesto gatvių, 
šaligatvių, pėsčiųjų takų, 
daugiabučių kiemų apšvieti-
mo, sutvarkymo darbai.

› Nuolatinės investicijos 
švietimui 

Švietimas – vienas svar-
biausių rajono pažangą at-
spindinčių rodiklių, todėl 
dėmesys šiai sričiai išliks vie-
nas esminių.

Bus užbaigta Salantų gim-

nazijos renovacija. Įgyven-
dinti Kretingos J. Pabrėžos 
universitetinės gimnazijos 
modernizavimo ir stadiono 
atnaujinimo projektai. Toliau 
gražės kitų ugdymo įstaigų 
pastatai bei vidaus erdvės. 
Didės švietimo įstaigų dar-
buotojų atlyginimai.

› Kokybiška ir prieinama 
sveikatos priežiūra

Sieksiu, kad nemažėtų 
Kretingoje ir rajone teikiamos 
sveikatos priežiūros paslau-
gos, stiprinamas gydymo įs-
taigų veiklos koordinavimas, 
užtikrinant geresnį gyventojų 
aptarnavimą. Tęsiamas gy-
dymo įstaigų materialinės 
bazės atnaujinimas. Rem-
siu sveikos gyvensenos 
projektus.

› Nuoseklus verslo plė-
tros skatinimas

Verslo liudijimų kainos iš-
liks vienos mažiausių, kai 
kurių veiklos sričių – visiš-
kai minimalios. Remsiu ūki-
ninkus bei smulkų ir vidutinį 
verslą. Kasmet bus skiriama 
parama steigiantiems pirmąjį 

ros plėtra.
› Vystoma socialinė inf-

rastruktūra. Plečiamos so-
cialinės paslaugos

Padidės socialinio būs-
to prieinamumas socialiai 
pažeidžiamiems gyvento-
jams. Socialinės rizikos 
asmenims duris atvers 
įsteigti nakvynės namai. 
Skatinsiu pagyvenusių 
žmonių socialinį aktyvu-
mą ir užimtumą. Toliau 
bus teikiamos kompleksi-
nės paslaugos šeimoms. 
Sprendžiamas socialinių 
darbuotojų atlyginimų kėli-
mo klausimas.

› Aktyvios vietos 
bendruomenės

Toliau kasmet bus skiria-
mos lėšos miesto ir kaimo 
bendruomenėms, jaunimo, 
nevyriausybinėms organiza-
cijoms bei bendruomenių ini-
ciatyvoms ir projektams. Bus 
įsteigtas jaunimo centras. 
Nuolat remiama religinių 
bendruomenių veikla ir pro-
jektai, Vydmantų bažnyčios 
statyba.

verslą. Užtikrinsiu optimalius 
žemės ir žemės nuomos bei 
nekilnojamojo turto mokesčių 
tarifus. Bus tęsiamas sklypų, 
pritaikytų investuotojams, 
formavimas.

› Sporto, poilsio ir lais-
valaikio infrastruktūros 
plėtra

Kretingoje bus pastatytas 
sporto kompleksas, renovuo-
tas miesto stadionas, įrengta 
dirbtinė danga futbolo aikštei, 
naujai įrengtas VšĮ Pranciš-
konų gimnazijos stadionas, 
atnaujinti kitų švietimo įstai-
gų sporto aikštynai, viešo-
sios erdvės, renovuojamos ir 
įrengiamos sporto aikštelės 
gyvenvietėse.

› Kultūros, turizmo pro-
jektų įvairovė

Tolesnės investicijos į kul-
tūros įstaigų materialinės 
bazės atnaujinimą, kad gy-
ventojams netrūktų kultūrinių 
ir saviraiškos renginių. Už-
tikrinamas tolygus kultūros 
darbuotojų užmokesčio didi-
nimas. Nuolat remiama turiz-
mo paslaugų ir infrastruktū-

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP Kretingos rajono skyriaus politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 058.


