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Balsuoti iš anksto – penkios dienos
Laima STONKUVIENĖ

Pirmadienį šalies savivaldybių
pastatuose prasidėjo išankstinis
balsavimas prezidento
rinkimuose ir referendumuose, kuriuose tautos
nuomonės bus klausiama
dėl dvigubos pilietybės
ribų išplėtimo bei Seimo
narių skaičiaus mažinimo. Balsuoti iš anksto
per šiuos rinkimus bei
referendumus rinkėjai
pirmą kartą turės nebe
dvi, kaip ankstesniuose rinkimuose, o dukart
daugiau dienų.

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Simas Mockaitis
Jokūbas Laukineitis
Deimantė Petrauskaitė
Aironas Padavičius
Kotryna Razgutė
Deimilė Girdvainytė
Austėja Viskontaitė
Herkus Anusevičius
Ąžuolas Lūža
Orestas Beinoras
Sveikiname mažylių šeimas!

ORAI

Išankstinis balsavimas –
visą savaitę
Rinkėjai, kurie dėl įvairių
priežasčių rinkimų dieną – gegužės 12-ąją – negalės atvykti
ir balsuoti rinkimų apylinkėje,
turės galimybę balsuoti savivaldybėje gegužės 6–10 dienomis,
kasdien nuo 8 iki 20 valandos.
Iš anksto balsuosiantys rinkėjai
rinkimų komisijų nariams turės pateikti tik asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, kuriame yra nuotrauka ir asmens
kodas. Iki šiol išankstiniam
balsavimui būdavo skirtos dvi
dienos – trečiadienis ir ketvirtadienis.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba (PGT) praėjusį ketvirtadienį atvėrė duris visuomenei:
nuo pat ryto iki 19 valandos vakaro visi norintieji galėjo patirti,
ką reiškia būti ugniagesiu.

Pirmąją išankstinio balsavimo Prezidento rinkimuose ir referendumuose dieną Kretingos savivaldybėje balsavo 100 rinkėjų.

Balsavimas specialiuose punktuose, t. y. ligoninėse, slaugos
namuose, kariuomenėje, laisvės
atėmimo įstaigose, kaip ir anksčiau, vyks gegužės 8–10 d., t. y.
nuo trečiadienio iki penktadienio. Balsavimas namuose numatytas gegužės 10–11 dienomis,
t. y. penktadienį ir šeštadienį.
Namuose balsuoja 70 metų ir
vyresni rinkėjai, dėl sveikatos

būklės negalintys atvykti į rinkimų apylinkę. Rinkimų dieną,
sekmadienį, balsavimas apylinkėse vyks nuo 7 iki 20 valandos.

Amžiaus skirtumas –
27 metai

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, prezidento rinkimuose šiais metais
dalyvauja devyni kandidatai –

aštuoni vyrai ir viena moteris:
socialdemokratas eurokomisaras Vytenis Povilas Andriukaitis, filosofas Arvydas Juozaitis,
europarlamentaras Valentinas
Mazuronis, ekonomistas Gitanas Nausėda, Seimo nariai
Mindaugas Puidokas ir Naglis
Puteikis, „valstiečių“ kandidatas
premjeras Saulius Skvernelis,
(Nukelta į 3 p.)

Dirbti pradeda Tradicinių amatų centro turgelis
Kretingos muziejus kviečia visus norinčius trečiadieniais ir šeštadieniais Tradicinių amatų centro kiemelio teritorijoje ir prekybai
paruoštuose nameliuose prekiauti savo sukurtais gaminiais, pagamintais produktais, užaugintomis daržovėmis, surinktomis pievų ir
miškų gėrybėmis. Muziejus laukia tradicinių amatų, tautinio paveldo puoselėtojų, tautodailininkų, meistrų ir kitų kūrėjų, ūkininkų,
bitininkų, žolininkų, kulinarinio paveldo produktų gamintojų, taip
pat greito maisto gaminių, saldumynų, suvenyrų prekiautojų.
Sąlygos prekiauti palankios: prekybos vietos kiemelyje kaina – nuo 0,30
Eur dienai. Tepakvimpa, tedūzgia tradicinių amatų centro kiemelio turgelis!
Sulaukus svečių iš kruizinių laivų prekiautojai bus informuojami
papildomai.
Daugiau informacijos apie patvirtintas prekyvietės kainas rasite
muziejaus internetinėje svetainėje, bilietų kasoje, taip pat teiraukitės telefonais: Muziejaus direktorė Vida Kanapkienė – 8 686 63 125,
Etnokultūros skyrius – 8 648 43627, Informacijos ir edukacijos
skyrius – 8 684 42 877, 8 445 77 612.

ŠIANDIEN – besikeičiantis debesuotumas, galimi krituliai.
Vėjas pietų, pietryčių, 5–12 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 13,
naktį – iki 8 laipsnių šilumos.
RYTOJ – besikeičiantis debesuotumas,
galimi krituliai. Vėjas
pietryčių, pietų, 5–13 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 17, naktį
– iki 9 laipsnių šilumos.
PORYT – besikeičiantis debesuotumas,
galimi krituliai. Vėjas
pietryčių, pietų, 5–8 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 18, naktį
– iki 9 laipsnių šilumos.

KALENDORIUS

19 metų savaitė
Saulė teka 5.28 val.,
leidžiasi 21.03 val.
Dienos ilgumas 15.35 val.
Pilnatis
19 mėnulio diena

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Stanislovas,
Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas, Stasys
RYTOJ – Edita, Mingailas,
Austėja, Grigalius
PORYT – Antoninas, Putinas, Sangailė, Viktorina

Dienos sentencija

Niekas taip dažnai neapgaudinėja žmogaus, kaip jis pats.
B. FRANKLINAS

Kaina 0,45 €
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