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NUOMA 
Ekskavatorių, savivartį sun-
kvežimį, „bobcat“-ą.
Tel. 8 670 39788; 
8 650 56537.

Užs. K 017
Nuomojame statybinę tech-
niką: ilgastrėlius ekskavato-
rius, buldozerius, frontalinius 
krautuvus. (Kretinga)
Tel. 8 656 67107. 

Užs. Nr. S 24

Reikalingas greideris su greide-
rininku  arba tik greiderininkas. 
Tel. 8 670 39788.

Užs. Nr. J 63.

Dvaro šventėje netrūko egzotikos
Irma ANTANAITYTĖ

Grafo Juozapo Tiškevičiaus šeimos rezidencijos įkūrimo Kretingos dvare 145-mečiui ir Dvaro pučiamųjų orkestro 135-mečiui skirtoje šventėje 
savaitgalį buvo ne tik pažymėta rūmų verandos atstatymo pradžia – Kretingos muziejaus teritorijoje tądien atgimė egzotika dvelkiantis grafų 
gyvenimas: vaikštinėjo įspūdingomis sukniomis pasipuošusios damos, visų dėmesį prikaustė senoviniu automobiliu įriedėję grafai, o prie parke 
žaidžiančių mažųjų dvarininkaičių norėjo prisijungti ir renginio lankytojų vaikai. Be to, daugelį pramogų šventės dalyviai galėjo išmėginti ir patys.

Vienoje iš dvaro šventės metu atidarytų parodų – pučiamieji muzikos 
instrumentai.

Dvaro parke esančiame „Atminties take“ įmontuota verandos atstatymo 
pradžią žyminti granito plokštė.

Po ąžuolais įsikūrusios se-
nosios fotografijos dirbtuvės 
tiesiog kvieste kvietė įsiamžin-
ti: pagal 19 amžiaus pirmojo 
serijinio fotoaparato veikimo 
principą sukurtu prietaisu 
mikliai darbavosi iš sostinės 
atvykęs diplomuotas fotogra-
fas, Vilniaus dailės akademijos 
Fotografijos ir medijos meno 
laboratorijos vedėjas Gintas 
Kavoliūnas. Po 10–15 minučių 
kilnojamoje laboratorijoje jau 
galėjai atsiimti savo atvaizdą 
dvaro fone. „Tirpinu jūsų blo-
gąsias savybes“, – šmaikštavo G. 
Kavoliūnas, ryškindamas foto-
gra�jas. „Tikra egzotika, įdomu. 
Prisimenu, kaip vaikystėje šitaip 
nuotraukas ryškindavo tėtis“, – 
sakė palangiškis Gintaras Vir-
šilas, dvaro šventėje lankęsis su 
šeima. 

Netoliese pas kretingiškę dai-
lininkę Rositą Ambrozevičienę, 
palinkusią prie molberto, buvo 
galima pasijusti kilmingu didi-
ku – čia buvo piešiami portretai. 
Dailininkė džiaugėsi bendrau-
dama su renginio svečiais, o jie 
turėjo kantrybės savojo mo-
mento išlaukti. „Liepos 23-ąją 
buvo mano jubiliejus ir nutariau 
sau leisti įsiamžinti. Net nežino-
jau, kad šventėje bus tokia gali-
mybė! Daugiau kaip 2 valandas 
laukiau, kol ateis mano eilė“, – 
kalbėjo klaipėdietė Virginija. O 
ir pieštuku kurto portreto kaina 
tebuvo simbolinė – vos keli eu-
rai.

Pakeliui į saldaininę, prie 
1933-ųjų amerikietiškojo „Ply-

mouth“ automobilio, grafų 
laukė jų vairuotojas ir šios eg-
zotiškos transporto priemonės 
savininkas Aidas Abraitis. Au-
tomobilių remontu užsiimantis 
kretingiškis pasakojo šį automo-
bilį pirkęs aukcione Amerikoje 
ir jo tobulinimui paskyręs daug 
laiko, energijos ir žinių. „Auto-
mobilis nėra visiškai origina-
lus: patobulinau, kad jis galėtų 
daugiau važiuoti. O keliauju su 
juo nemažai – šiemet ir Latvi-
joje, ir Lenkijoje, ir Ukrainoje, 
ir Baltarusijoje buvau. Tai nėra 
šiuolaikinė mašina, todėl reikia 
daug išmanyti. Tos žinios – iš 
praktikos, taip pat informacija 
dalinamės su bendraminčiais. 
Aplinkinių dėmesio šis auto-
mobilis visada sulaukia, kol kas 
džiugina ir mane patį“, – šypsojosi 

(Nukelta į 12 p.)

52 metų vyras, turintis BCE 
vairuotojo kategoriją gali dirbti 
su manipuliatoriumi. Sezoninio 
darbo nesiūlyti. 
Tel. 8 603 37203.
Užs. Nr. 728.

IEŠKO DARBO

VŠĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 
MOKYKLA KVIEČIA MOKYTIS:

• BAIGUSIUS 10 KLASIŲ, kartu gimnazijos skyriuje įgyjant vidurinį išsilavinimą, 
šių specialybių: 

automobilių mechaniko, papildomai mokoma B kategorijos  vairuotojo  ir trakto-
rininko kvali�kacijų;

technikos priežiūros verslo darbuotojo, papildomai mokoma B kategorijos vai-
ruotojo ir traktorininko kvali�kacijų;

dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo;
virėjo. 
BAIGUSIUS 10 klasių pagal individualizuotas programas: 
virėjo specialybės. Mokymosi trukmė – 3 metai. 
• BAIGUSIUS 12 klasių: logisto ekspeditoriaus, dekoratyvinio želdinimo ir 

aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo specialybių (papildomai mokoma B kategori-
jos vairuotojo ir TR1 traktorininko kvali�kacijų).   Mokymosi trukmė – 1 metai. 

• Turinčius profesiją pagal tęstinio mokymo programas: logisto ekspeditoriaus 
ir dekoratyvinio želdinimo verslo darbuotojo. 

Priėmimas vyksta internetinėje  LAMA BPO sistemoje.  
Atvykus į mokyklą suteiksime išsamią informaciją apie mokykloje ruošiamas speci-

alybes, padėsime užpildyti stojimo dokumentus. 
Kontaktai pasiteirauti: Kretingos r. Kretingsodžio k., Sodžiaus g 1C, el.paštas info@

kretvm.lt, telefonai (8 445) 79 308, (8 686) 21 651. 
NAUJIENA!

Norinčius mokytis 9 klasėje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. kviečiame jau dabar at-
vykti į mūsų mokyklą ir užpildyti prašymą. 

Užs. Nr. 708.

TELŠIUOSE
PARDUODA
Gyvenamąjį namą Navarėnuo-
se, Telšių rajone. 
Tel. 8~678 32066.

(Atkelta iš 10 p.)

Informuojame, kad 2019 
m. rugpjūčio 20 d. 10 val. bus 
vykdomi žemės sklypo, esan-
čio Klaipėdos r., Smilgynų k. 
kadastriniai matavimai. Kvie-
čiame dalyvauti žemės sklypo 
(kad. Nr. 5510/0002:134) nau-
dotojus. Dėl papildomos infor-
macijos prašome kreiptis į O. 
Krusos įmonę Savanorių g. 24, 
Kretinga. Tel. 8 600 28326.

Užs. Nr. 749.

INFORMUOJAME

Reklamos vadybininkas 
8 605 19300

Savaitgalį trumpam atgijo ankstesnysis Tiškevičių rezidencijos gyvenimas.



Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga

Laikraštis leidžiamas du kartus per 
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 2200 egz. per savaitę.

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, el. p.: svyturiolaikrastis@gmail.com, www.svyturiolaikrastis.lt

Skelbimų ir reklamos skyrius: 
Pardavimų vadybininkė
Edita Dargienė
Tel./faksas: 8 (445) 51045;  
mob. 8 605 19300; 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija neatsako. 
Straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos 
nuomone. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.

Korespondentai:
Irma Antanaitytė
Tel. 8 645 07462
Aistas Mendeika
Tel. 8 670 39791 

Redaktorė
Laima Stonkuvienė
Tel.: 8 (445) 51205, mob. 8 615 78 316. 

„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 28 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.
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A. Abraitis, savąjį „Plymouth“ 
turintis jau 6 metus.

Ne ką mažiau dėmesio susilaukė 
ir dvaro gyventojus įkūniję aktoriai. 

„Tarsi atsidūriau kitoje aplin-
koje – taip malonu ir taip jauku. 
Manyčiau, įspūdingas ir turtingas 
buvo dvaro gyvenimas. Ir rames-
nis, kaip mūsų. Aišku, be televizi-

Dvaro šventė – puiki proga pasišnekučiuoti... ...ir prieš objektyvą papozuoti.

Kol vieni gražinosi... ...kiti kilmingaisiais žavėjosi.

Šeštadienį damos gracingai vaikštinėjo Kretingos dvaro parke.

Dvaro šventėje netrūko egzotikos
(Atkelta iš 11 p.)

jos ir interneto... Ir kokie laimingi 
atrodo... Gal ir norėčiau tais lai-
kais pagyventi ar taip pasijusti“, – 
stebėdama sceninius grafų gyve-
nimo vaizdus svarstė palangiškė 
Liubovė.

Aštuntosios dvaro šventės metu 
taip pat vyko ir kraštiečių sueiga, 
Kretingos muziejuje atidarytos 

net 3 parodos, paskelbta rūmų 
verandos atstatymo pradžia, pri-
statytas ketinamo atkurti fontano 
„Nykštukas“ maketas. Susirinku-
sius iki pat vėlyvo vakaro linksmi-
no Palangos pušiamųjų orkestras, 
Lietuvos kariuomenės Karinių 
jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras 
ir kt.


