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Vilius kūrė iš nieko – iš Vilius kūrė iš nieko – iš 
griovių, melioracijos griovių, melioracijos 

išrautų medžių, lauko akmenų, 
bet visa filosofiškai ir perkeitė 

per save. Jis tarnavo ne pinigui, 
o – žmonėms ir Dievui, – apie 

Viliaus Orvido asmenybę 
kalbėjo akmenkalys Juozas 

Žilinskis.Žilinskis.

Kalbino Audronė GRIEŽIENĖ, fotografavo Rita NAGIENĖ

GATVĖS INTERVIU

Ar svarstote, kaip taupiau pasiruošti Rugsėjo 1-ajai? 

Užs. Nr. 852

Aina DARGĖ:
– Kodėl nepasinaudoti galimybe 

apsipirkti per akcijas, o jų kaip tik 
dabar parduotuvėse yra. Sūnus 
antrokas, nemažai priemonių, 
įskaičiuojant kuprinę, piešimo 
reikmenis ir kitas smulkmenas liko 
iš pernai. Vis tiek apie 100 eurų 
šiemet teks išleisti, nes reikės ir 
naujų drabužių, ir aplankalų dar 
neturime.

Vladas KIBILDA:
 – Žinoma, jau po truputį ruošia-

mės Rugsėjo 1-ajai. Benas mokysis 
šeštoje klasėje, tad kai kuriuos 
reikmenis turi iš praėjusių metų, 
kuprinė, kiek žinau, dar visai gera. 
Be abejo, ko dar trūksta, galbūt 
pigiau reikia paieškoti turguje. Ne-
žinau, kiek pinigų išleisime šiemet, 
čia jau žmona galėtų konkrečiau 
atsakyti.   

Aistė PAULAUSKIENĖ:
– Su mergaitėmis penktoke ir 

antroke laukėm to meto, kai, kaip 
kasmet artėjant Rugsėjo 1-ajai, 
mokymosi priemonėms bus taiko-
mos nuolaidos. Jos – 40 procentų, 
kaip tik šiandien išleidom apie 
40 eurų, bet mažajai dar reikės 
kuprinės. Iš pernai kai ką turime – 
uniformas, rašiklius, kuriuos visada 
perkame geros kokybės ir nepigius.  

Angelė BAUŽIENĖ:
– Šeimoje auga trys vaikai, Dar-

bėnų gimnazijoje  šiemet lankys 
kuris trečią, kuris ketvirtą, o kuris 
jau devintą klasę. Suprantama, 
visi, ypač paaugliško amžiaus, nori 
naujų mokymosi priemonių! Ko 
gi dėl vaikų nepadarysi – svarbu, 
kad gerai mokytųsi. Kita vertus, iš 
ankstesnių metų nelabai kas ir liko.

Bendruomenę šokiravo 
pridergtas Jauryklos parkas

Tokia žmogaus išmatomis apdergto suolo Jauryklos parke nuotrauka paplito ir socialiniuose tinkluose. 
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Į bendrą gerovę – per kryptingą 
matymą ir susikalbėjimą

Žingsniai, kuriais mes einame 
per gyvenimą, turi būti tvirti, 
darbai – prasmingi, o sprendimai – 
išmintingi. Tik taip galime pasiekti 
užsibrėžtų tikslų. Nuoseklus dar-
bas yra geresnės žmonių gyvenimo 
kokybės garantas, todėl priori-
tetas mums – darbų tęstinumas, 
o, atsižvelgę į žmonių lūkesčius, 
matome ir naujas galimybes.

Miestai ir miesteliai spren-
džia tas pačias problemas: ma-
žėjantis gyventojų skaičius, nu-
sidėvėjusi infrastruktūra, pras-
mingo užimtumo stoka. Esmi-
nis socialdemokratų tikslas –  
kad Kretingos rajono namai ne-
ištuštėtų. Kad miestas ir rajo-
nas būtų ne tik patogūs gyven-
ti, bet čia savo gyvenimus nu-
sprendę kurti žmonės rastų vei-
klos, gautų visas švietimo, medi-
cinos, socialines paslaugas, jaus-
tųsi saugūs. Visiems pokyčiams 
reikia laiko ir sistemingo darbo, 
kurį užtikrina tik politinis stabi-
lumas, gebėjimas vienodai ma-
tyti problemas ir suformuluoti 
aiškius jų sprendimo būdus. Ir 
tai turi būti rajono Savivaldybės 
tarybos politikų daugumos suta-
rimas, o ne politikavimas, intri-
gos ar rietenos. Politinė branda 

lemia konstruktyvų darbą.
Socialdemokratų partijos 

krypties pamatinės vertybės – 
įsipareigojimas ginti laisvę, ly-
gybę, brolybę, teisingumą. Vi-
suomeninę veiklą suprantame 
kaip moralinį apsisprendimą bū-
ti vienoje ar kitoje barikadų pu-
sėje. Socialdemokratija mums – 
ne tik pasaulėžiūra, bet paties 
gyvenimo poreikių pagimdy-
ta visuomeninė mintis, sakanti, 
kad laisvė, lygybė, brolybė ir tei-
singumas yra tie keturi elemen-
tai, kurie leidžia visuomenėje 
gerai jaustis visiems žmonėms. 
Socialdemokratijos neįsivaiz-
duojame be etikos, be tikėjimo, 
be vilties, be meilės žmogui, be 
altruizmo. Mums reikšmingiau-
si klausimai – laisvė, galimybių 
lygybė, socialinis saugumas ir 
teisingumas, solidarumas, oru-
mas ir lygiavertiškumas. Visuo-
meninio gyvenimo centre mato-
me žmogų. Rajono sėkmę verti-
name  ne pagal paminėjimus ži-
niasklaidos priemonėse ir ne pa-
gal paskubomis nulieto asfalto il-
gį. Pagrindinis vertinimo krite-
rijus – krašto žmonių gyvenimo 
kokybė, kurią lemia patogi viešo-
jo transporto infrastruktūra, me-
dicinos paslaugos be eilių, reno-

vuoti, šviesūs ir saugūs gyvena-
mieji kvartalai, užimtumas, įtrau-
kiantis į kultūrinį gyvenimą. Mū-
sų visų ateities garantas – išsila-
vinęs, sveikas žmogus, su išplėto-
ta pasaulėjauta, gebantis užmegz-
ti socialinius ryšius ir galintis pa-
sitikėti socialinėmis paslaugomis.

Esame savo krašto žmonės. 
Vieni čia gimėme ir augome, kai 
kuriuos į Kretingos kraštą atve-
dė gyvenimo keliai. Čia dauguma 
mūsų kuria savo namus, kurių 
darnioje ir harmoningoje erdvėje 
pailsime, pasisemiame įkvėpimo 
ir stiprybės. Ramus ir jaukus na-
mų užutėkis įkvepia kasdieniams 
darbams, ryžtingiems sprendi-
mams, ieškojimams. Džiaugia-
mės,  kai, vaikščiodami mies-
to gatvėmis, sutinkame grįžtan-
čius, gimtojo krašto neužmiršu-
sius žmones, didžiuojamės, galė-
dami ranką paspausti tiems, ku-
rie su šio krašto žeme suaugę nuo 
gimimo. 

Kretingos miestas ir rajonas 
palengva tampa tokiu, kuriame 
gerai jaučiasi visi: seni ir jauni, 
vietiniai ir atvykėliai, kuriame vie-
nijasi praeitis ir ateitis.

Lietuvos socialdemokratų partijos 
Kretingos skyrius

Naujas savivaldybių tarybų 
įstatymas – daugiau galių merui

 Julius SABATAUSKAS
Lietuvos Respublikos Seimo 

vicepirmininkas, socialdemokratas

Po beveik pusmečio darbo Sei-
mas priėmė naująją Vietos savi-
valdos įstatymo redakciją, kuria 
vadovausis ir darbą miestuose ir 
miesteliuose organizuos jau at-
einančiuose rinkimuose išrink-
ti merai ir savivaldybių tarybos. 
Įstatyme yra daug pakeitimų, ku-
rie sąlygoja gana rimtą mero ir sa-
vivaldybių tarybų atsakomybių ir 
politinių galių perskirstymą savi-
valdybių valdyme, šiame santyky-
je smarkiai išplečiant ir sustipri-
nant merų galias.  

Turbūt ryškiausiai matomas 
pasikeitimas yra tai, kad nuo šiol 
meras bus tiesioginis ir ofi cialus 
savivaldybių vykdomosios val-
džios vadovas.

Tai reiškia ne tik tai, kad me-
ras nebebus savivaldybės tarybos 
narys, bet pirmininkaus jos posė-
džiams, tačiau ir tai, kad jam bus 
perduota daugybė funkcijų ir at-
sakomybių, kurias šiuo metu vyk-
do savivaldybių tarybos ir admi-
nistracijos direktorius. 

Meras sudarys ne tik tarybos 
posėdžių darbotvarkes, bet ir pats 
organizuos savivaldybės strategi-
nio planavimo procesą, bus atsa-
kingas už savivaldybių biudže-
to projekto suformavimą, taigi 
ir fi nansavimo paskirstymą tarp 
prioritetinių sričių ir projektų ir 
šį projektą teiks tarybai tvirtinti.  
Jis bus atsakingas už savivaldybės 
pinigines lėšas ir savivaldybės ba-
lanse esantį turtą. Dar daugiau – 
meras ne tik teiks tvirtinimui sa-
vivaldybei pavaldžių įstaigų nuos-
tatus, bet ir pats asmeniškai pri-
ims ir atleis šių įstaigų vadovus, 
savivaldybės administracijos di-
rektorių, savo asmeninio pasiti-
kėjimo komandą ir savivaldybė-
je besidarbuojančius specialistus.  

Šioje vietoje labai svarbu stab-
telti ir atkreipti dėmesį į tai, kad, 
pagal naują įstatymo redakciją, 
keičiasi ne tik mero pavaduoto-
jo pareigybės pavadinimas į vice-
mero, bet ir jo funkcijos, kiti labai 
svarbūs politiniai veiksniai. Nuo 
kitų metų vicemerai, kaip dabar, 
nebegalės būti tarybos nariai, o 
tai gali tapti nemenku išbandy-
mu būsimoms koalicijoms suda-
ryti ir sklandžiai jų veiklai užti-
krinti. Jeigu į savivaldybės tarybą 
išrinktas politikas taps viceme-
ru, jis privalės atsisakyti savo ta-
rybos nario mandato, o, subyrė-

jus koalicijai, jis gali likti prie su-
skilusios geldos, kadangi nebetu-
rės nei politinio posto, nei tarybos 
nario mandato. 

Taryboms netekus teisės spręs-
ti dėl administracijos, įstaigų va-
dovų ir kitų funkcijų, joms buvo 
sukurtos galimybės ne rečiau kaip 
du kartus per metus (Seimui se-
sijos metu tokia galimybė sutei-
kiama kartą per savaitę) užduo-
ti klausimus merui, jo komandai 
ir valdančiosios daugumos atsto-
vams. Taip pat, nors ir nuo šiol 
yra atsiradusi naujovė dėl opozi-
cijos darbotvarkės.

Tarybų galių kontekste ypač 
išsiskiria merui suteikta galimybė 
vetuoti tarybos sprendimą. Vadi-
nasi, tarybai priėmus sprendimą, 
meras jį su pakeitimais ar be jų 
gali grąžinti svarstyti, o tam, kad 
sprendimas būtų priimtas, už jį 
turi balsuoti ne mažiau negu pu-
sė visų išrinktų tarybos narių. 

Taigi Konstitucinis Teismas da-
vė puikią progą ne tik atskirti me-
ro ir savivaldybių galias, bet ir su-
stiprinti vietos savivaldą, akty-
vių piliečių dalyvavimą savivaldy-
bių tarybų veikloje ir žmonių įsi-
traukimą į savo miestų ir mieste-
lių valdymą. Ar toks kelias, ku-
riuo buvo nueita ypač išplečiant 
vienasmenio valdymo organo, tai 
yra, mero galias yra teisingas? Ar 
jis labiau įtrauks dalyvauti politi-
koje, atsakingai rinkti savo atsto-
vus, o gal priešingai – gyvento-
jams visiškai numoti ranka į savi-
valdą? Tai parodys tik laikas. Aiš-
ku tik viena, kad toks galių pu-
siausvyros perskirstymas, nau-
ja savivaldos konjunktūra gali iš-
kelti ir naujų klausimų Konstitu-
ciniam Teismui.  

 PRAEITIES FAKTUS PRISIMENANT…
 *Prie LSDP ištakų stovėjo vos keletas entuziastų. Lietuviškoji socialdemokratų partija buvo įkurta 1896 
m. gegužės 1 d. Vilniuje, kai Lietuva vis dar priklausė Rusijos imperijai. Tuo laiku, kai formavosi lietuvių tautos 
sąmoningumas, būrėsi gausi inteligentija, o lietuvių kalba plėtojama kultūra pasiekė aukštosios kultūros 
slenkstį.
*Nepriklausomybės atkūrimo priešaušryje, sovietų okupacijos metu, LSDP atkūrimo idėja gimė dviem 
nepriklausomoms grupėms: pirmoji formavosi Maskvos lietuvių aspirantų disputuose (A. Bagdonas, 
D. Kirvelis, J. Šatas), antroji – V. Kutorgos Strazdelio laisvajame universitete. 1989 m. balandžio 27 d. Kaune 
susirinkusios abi grupės priėmė sprendimą atkurti LSDP.
*Algirdas Brazauskas tapo pirmuoju tiesiogiai išrinktu prezidentu.  Pirmasis LDDP pirmininkas buvo A. 
Brazauskas, bet 1993 m. tiesioginiuose rinkimuose politikas buvo išrinktas Lietuvos Prezidentu ir pagal LR 
Konstituciją turėjo stabdyti narystę partijoje. Už A. Brazauską prezidento rinkimuose balsavo apie 1,2 mln. 
Lietuvos rinkėjų. Tai – didžiausias gautas balsų kiekis prezidento rinkimuose.
*Dviejų partijų vienijimasis:  2001 m. sausį LDDP ir LSDP susivienijo į vieningą LSDP, o liepą prisiekė koali-
cinė LSDP ir Naujosios sąjungos Vyriausybė, vadovaujama LSDP pirmininko A. Brazausko.
*Pirmoji pirmininkė moteris.  Nauji pirmininko rinkimai vyko 2021 metų gegužės 3–9 dienomis. Naująja 
partijos pirmininke išrinkta Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. Tai pirmas kartas, kuomet prie 
Socialdemokratų partijos vairo stoja moteris.
*Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga (LSDMS) įkurta 1991 m., vienijanti LSDP nares bei rėmėjas.

IŠ LSDP KRETINGOS RAJONO SKYRIAUS ISTORIJOS
*Į Kretingą atvykęs 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos prezidiumo narys, 
Lietuvos fi losofas, politinis bei visuomenės veikėjas, signataras Bronislavas Genzelis kvietė
 entuziastus įkurti LSDP skyrių.
*1993 m. Kretingos rajono aktyvus visuomeninis veikėjas Jonas Tiškus įkūrė Kretingos rajono LSDP 
skyrių.
*Pirmuoju Kretingos rajono LSDP skyriaus pirmininku išrinktas Mindaugas Tamašauskas.
*LSDP Kretingos rajono skyriaus garbės pirmininkas, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys 
Valerijonas Kubilius 2000–2009 m. buvo Kretingos rajono savivaldybės meras.
*LSDP Kretingos skyrius vienija 148 bičiulius: 73 moteris ir 75 vyrus.

 LSDP SKAIČIAIS:
*LSDP yra didžiausia partija Lietuvoje – vienijanti 15 tūkst. 205 bičiulius.
*LSDP Lietuvoje turi 60 skyrių.
*Net 13 Lietuvos savivaldybių merais šioje kadencijoje išrinkti socialdemokratai.
*Lietuvos Respublikos Seime centro kairės ideologijos šalininkams atstovauja 13 išrinktų 
Seimo narių.
*Lietuvos rinkėjai 2 socialdemokratams – Vilijai Blinkevičiūtei ir Juozui Olekui – 
patikėjo Europos Parlamento narių mandatus.

Kretingos 
skyrius

Užs. Nr. 858

Kretingos socialdemokratai
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IŠ ŽURNALISTO BLOKNOTO

Audronė PUIŠIENĖ

Gal pamiršote 
UŽSIPRENUMERUOTI 

“Pajūrio naujienas”?

Redakcijoje galite 
užsiprenumeruoti laikraštį 

nuo bet kurios dienos.

Tel. 51397

Bendruomenę šokiravo 
pridergtas Jauryklos parkas

Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Per praėjusį ilgąjį savaitgalį į 
Jauryklos parką pasivaikščioti atė-
ję žmonės liko nustėrę – ant suolų 
pūpsojo žmogaus išmatų krūvos, 
piktino žolėmis apaugę upelio šlai-
tai. 10 ha ploto Jauryklos parkas 
yra vienas jauniausių Kretingos 
mieste – įkurtas 2019-aisiais, 
tačiau nuo vandalų nukenčia jau 
kelintąsyk – išdraskyti įrenginiai, o 
stendai pavasarį išterlioti dažais.

Jauryklos parko teritorija bu-
vo pradėta tvarkyti gyventojų 
iniciatyva, įkūrus asociaciją 
„Kretingos miesto Jauryklos par-
ko bendruomenė“.  Bendras ta-
kų ilgis – 2,6 km. Parke įrengti 
sveikatingumo, pažintiniai takai, 
amfi teatras bendruomenės ren-
giniams, vaikų žaidimo aikštelės, 
interaktyvūs įrenginiai. Šį natū-
ralios gamtos, pievų ir miško su-
pamą parką, per kurį vingiuoja 
Jauryklos upelis, išsyk pamėgo 
ne tik aplinkinių gatvių, bet vi-
so Kretingos miesto žmonės, de-
ja, – ir apsilankantys niokotojai.

Šienaujama tik palei takus
Kretingos miesto seniūnę pa-

vaduojanti Alma Patamsienė ne-
rado atsakymo, kodėl Jauryklos 
parke vyksta tokie dalykai: „Abie-
jose tako pusėse įrengti 2 biotu-
aletai, kuriuos dukart per mėne-
sį, o prireikus – ir dažniau, išva-
lo jų nuomotojai – įmonė „Bio-
renta“. Tad manyčiau, kad tvar-
ka ir sanitarija parke tikrai pasi-
rūpinta. Gal žmonėms reikia iš-
kreipto dėmesio, kad savo poel-
giais kitus šokiruotų.“ 

Seniūnės pavaduotojos žo-
džiais, kadangi šis parkas įreng-
tas natūralioje gamtoje, todėl ir 
siekiama išlaikyti jo natūralumą, 
kad žmogus jaustųsi laisvai, ga-
lėtų pailsėti, pasportuoti, pave-
džioti augintinius. Takai valomi, 
tačiau šienaujama tik po 2 m į 
abi puses nuo jo, kitur žolė pa-
liekama augti laisvai.

Dėl šio parko priežiūros se-
niūnija yra sudariusi sutartį su 
Raguviškių kaimo bendruome-
ne, kuri takus šienauja sykį per 
mėnesį, o vaikų žaidimo aikšte-
les – dukart per mėnesį. Jie taip 
pat rudenį nupučia lapus nuo 
takų. Už tai per metus jiems su-
mokama 12 tūkst. Eur. Taip pat 
įmonės „Kretingos komunali-
ninkas“ darbuotojai kartą per 
savaitę surenka šiukšles, išvalo 
šiukšliadėžes.

KRETINGOS RAJONO ŠVIE-
TIMO CENTRO PEDAGOGINĖS 
PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 
PSICHOLOGĖS VIKOS 
GRIDIAJEVOS KOMENTARAS:

– Kodėl žmonės piktybiškai 
dergia viešose vietose, nioko-
ja turtą? Galvočiau: pirma, kad 
tai yra vidinės kultūros daly-
kas, antra – ribų suvokimas, 
kiek žmogus gali sau leisti. Pa-
žiūrėkime, kaip auklėjame savo 
vaikus, koks milžiniškas skir-
tumas tarp to, kaip buvo anks-
čiau ir kaip yra dabar: anksčiau 
nieko nebuvo galima daryti, o 
dabar puolėme į kitą kraštuti-
numą – viskas yra galima. Jei-

gu anksčiau gyvenome nepri-
tekliuje, daug ko stigo, šian-
dieną esame perpildyti vis-
ko. Iš to perpildymo paau-
gliai leidžia sau viską, o vy-
resni taip elgiasi, stokodami 
vidinės kultūros.   

Vaizdo kameros – ne išeitis
Kretingos rajono meras An-

tanas Kalnius taip pat akcenta-
vo, kad nuo pat pradžių buvo 
siekiama išlaikyti Jauryklos par-
ko natūralumą: „Tai – ne mies-
to skveras, o natūralus palei 
upelio vagą vingiuojantis miš-
ko takas, kuriuo eidamas žmo-
gus gali pailsėti. Tačiau liūdina 
mūsų žmonių priešiškumo ap-
raiškos: pridergiant ar laužant 
siekiama akivaizdžiai tai paro-
dyti. Tarkim, nuniokotas nusi-
leidimo lynas, bet juk jo niekur 
buityje nė nepanaudosi. Vadi-
nasi, daroma piktybiškai. Kaip 
su tuo kovoti, būsiu atviras – 
nežinau. Jauryklos bendruome-
nė siūlė įrengti kameras, tačiau, 
manau, kad tai nėra išeitis. Juk  
žmogus tam ir išeina į laukinę 
gamtą, kad pabūtų vienas, nie-
kieno nestebimas.“

Pastebėjęs, kad vandalizmo 
atvejų šiemet rajone padažnė-
jo – Darbėnų seniūnijoje nu-
daužytas paminklas žydų žudy-
nių vietoje, Pastauninko parke 
nuspardyta rampa, Dvaro parke 
nuniokoti suolai – meras visgi 
vylėsi, kad žmonių sąmonin-
gumas augs, dėl to ir per vie-
šus miesto renginius atsaiky-
ta alkoholio. Kaip gėrio trium-
fo prieš blogį pavyzdį jis pami-
nėjo darbėniškį akmens meis-
trą, kuris savo iniciatyva ėmėsi 
sutvarkyti nuniokotą paminklą. 

A. Patamsienės žiniomis, pa-
vasarį dažais parko įrenginius 
išterlioję paaugliai buvo nusta-
tyti: policijos pareigūnai įparei-
gojo juos ir jų tėvus įrenginius 
nuvalyti, atnaujinti.

Šventės – iš nario mokesčio
Asociacijai „Kretingos miesto 

Jauryklos parko bendruomenė“ 
nuo pernai vadovaujantis Linas 
Jakumas sakė kas rytą išeinan-
tis pasivaikščioti ar pabėgioti po 
parką, tad pastebintis ir visas ne-
geroves – apie pastarąsias ir pra-
nešė policijai. Jam antrino žmo-
na rajono politikė Vaida Jakumie-
nė: „Matome rytais žmones su 
maišiukais praeinant, jie surenka 
svetimas iš po nakties išmėtytas 
šiukšles. Tai nėra vien mūsų ben-
druomenės poilsio vieta, tai – vi-
so miesto žmonių parkas. Skau-
da širdį, kai pamatai nuniokotas, 
o juolab – išmatomis apdergtas 
vietas. Kažkokia piktybinė mada 
– gal sąmoningai kažkas įjunko 
kenkti, terlioti.“

L. Jakumas sakė: kai buvo pri-
terliota grafi ti, nustatė, kad tai – 
paauglių darbas. Tačiau, jo ma-
nymu, negalima viso piktavališ-
kumo suversti vien ant paauglių: 
vakarais parke būna ir girtaujan-
čių kompanijų, gal kažkuris tokia 
„drąsa“, pritūpęs ant suolo, gebė-
jo prieš kitus pasirodyti.

„Parko bendruomenė tvarko 
teritoriją pagal išgales: organi-
zuojame pavasarines talkas, ren-
giame projektus. Esame visuome-
ninė organizacija ir lėšų iš niekur 
negauname. Ir iš aplinkinių ga-
tvių gyventojų lėšų nerenkame, 
kaip įsitikinę kai kurie socialinių 
tinklų komentatoriai. Asociaci-
jos nariai tik moka 10 Eur metinį 
mokestį, šias lėšas panaudojame 
bendruomenės šventėms, rengi-
niams“, – kalbėjo L. Jakumas, ap-
gailestaudamas, kad parko lanky-
tojams tenka išvysti nemalonius 
piktavalių paliktus vaizdus.

Darbas 
meistrą giria

Žmogaus prigimtis tokia, 
kad jam reikia teisingumo, ku-
rio dažnai tenka išsireikalauti. 
Be to visuomeninis gyvenimas 
būtų monotoniškas, nuobodus, 
nevyktų pokyčiai, nutoltume 
nuo pažangos.

Šiuo metu viskas pas mus 
labai jau sujaukta. Nežinia, 
kodėl, tačiau Lietuvoje meis-
triškai sugebama mūsų žmones 
atitraukti nuo svarbių spren-
dimų reikalaujančių proble-
mų. Pastarosiomis savaitėmis 
tam daug nereikėjo: meistrus 
nukreipti visuomenės dėmesį 
nuo rimtų dalykų gyrė skan-
dalai dėl ledo čiuožėjų, Naisių 
vasaros festivalio. Ar kas nuo to 
pasikeitė? Ką tai davė Lietuvos 
žmonėms? Na, nebent tai, kad 
žmonės išsišneka, išsilieja, tam-
pa sau reikšmingi nuomonės 
reiškėjai. Bet ar kas juos labai 
jau išgirdo? 

Blaiviai pamąsčius, ar ledo 
čiuožėjų Margaritos ir Povilo 
reikalai mums šiandien tokie 
jau svarbūs tautos skurdini-
mo ir psichologinio teroro fone. 
Psichologiniu teroru drįstu pa-
vadinti šiuo metu susidariusį 
konfl iktą tarp valstybės ir tau-
tos dėl priverstinio reikalavi-
mo pasirinkti elektros energijos 
tiekėją. Jau pamažu aiškėja šio 
proceso neigiami padariniai, 
pasijutome nesaugūs, savotiškai 
skriaudžiami, o mūsų aukščiau-
sioji šalies valdžia iš esmės nieko 
nedaro. O gal daro, tik mes nie-
ko nesuprantame? O gal jiems 
neleidžiama daryti, elgtis taip, 
kad tautai būtų geriau? Priemo-
nių užčiaupti ir neleisti dirbti 
dėl tautos gerovės yra kiek tik 
nori. Viena jų – pinigai, gal kas 
imasi ir pagąsdinimų. To pakan-
ka, kad mūsų išrinktieji šoktų 
pagal saujelės turčių, arba mo-
nopolininkų, užsakytą muziką.

Iš esmės valstybėje nebelikę 
moralės – mes esame nukrypę 
nuo tų dorovinio elgesio idealų, 
kurie žmogų pakylėja, leidžia 
jam jaustis saugiai, būti garan-
tuotam dėl ateities. Tenka tik 
apgailestauti, kad pastarąjį ir 
jau gana ilgoką laiką mūsų ša-
lyje galvojama, ne kaip išspręs-
ti žmones užklupusias bėdas, o 
kaip vieną neva skandalą pa-
keisti kitu. Nurimus Naisiams, 
čiuožėjams ir toliau imant di-
džiulius honorarus už savo pa-
sirodymus Lietuvai priešiškoje 
valstybėje, tuoj pat bus surastas 
kitas „kaltininkas“ – pastaro-
jo laiko visuomeniniai procesai 
labai aiškiai parodė, kad meis-
trų tam yra. Ir, kol mes lojamės, 
kažkas toliau ramiai dirba savo 
darbus ne tautos gerovei. 

LVŽS Kretingos skyriaus pir-
mininkė Dalia Martišauskienė, 
atsisakiusi rajono Savivaldybės 
tarybos narės mandato, teigė, 
kad ir toliau aktyviai dalyvaus 
politinėje veikloje.

Lietuvos Respublikos vyriau-
sioji rinkimų komisija, vadovau-
jama Jolantos Petkevičienės, sa-
vo sprendimu sustabdė Kretin-
gos rajono savivaldybės tary-
bos narės Dalios Martišauskie-
nės įgaliojimus, nutrūkusius ne-
suėjus terminui. Šis sprendimas 
įsigalioja nuo rugsėjo 1 dienos.

Likti ar ne Kretingos rajo-
no savivaldybės tarybos nare, 
D. Martišauskienei, išrinktai pa-
gal Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos (LVŽS) iškeltų kan-
didatų sąrašą, teko apsispręs-
ti po to, kai, prie jos vadovau-
jamo Klaipėdos Ernesto Galva-
nausko profesinio rengimo cen-
tro prijungus Kretingos techno-
logijos ir verslo mokyklą, Kre-
tingos rajono savivaldybė nu-
sprendė ir toliau likti šios mo-
kyklos dalininke. 

Kretingos rajono savivaldy-
bės taryboje atsiradus laisvai 
vietai, ją užims verslininkas Al-
gimantas Šoblinskas, išrinktas 
pagal LVŽS iškeltų kandidatų 
sąrašą, tačiau naujasis rajono 
tarybos narys po LVŽS skilimo 
šiuo metu atstovauja demokratų 
sąjungai „Vardan Lietuvos“.

„Pajūrio naujienoms“  
D. Martišauskienė teigė, kad po-
litinės veiklos ji neatsisako: „Ir 
toliau vadovausiu LVŽS Kre-
tingos skyriui, telksiu koman-
dą artėjantiems savivaldos rin-
kimams, su skyriumi dalyvausi-
me visuomeniniame politinia-
me Kretingos rajono gyvenime.“

„P. n.“ informacija

Sustabdė 
rajono 
Savivaldybės 
tarybos narės 
įgaliojimus

Jauryklos parko kūrėjų vizija – gamtos natūralumas su poilsiavietėmis, žaidimų aikštynais ir sporto 
įrenginiais. Ritos Nagienės nuotr.
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Prioritetas – skaidri Savivaldybė

Egidijus VISKONTAS
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Skaidrumas, viešumas ir realūs 
pokyčiai Savivaldybės valdomose 
įmonėse šią vasarą įgavo pagreitį. 
Nekalbant apie tai, kad visų komi-
sijų ir posėdžių transliacijos mūsų 
Savivaldybėje tapo viešos dar anais 
metais, šiemet buvo imtasi skaidru-
mo standartus atitinkančių pokyčių 
ir Savivaldybės valdomose įmonėse.

Kretingos šilumos tinkluose 
pradėjo dirbti naujai suformuo-
ta valdyba, sudaryta iš nepri-
klausomų valdybos narių, turėjo-
me Kretingos šilumos tinklų va-
dovo atranką, pasikeitė vadovy-
bė įmonėje „Kretingos komuna-
lininkas“, buvo pradėta formuoti 
nepriklausoma, skaidriais ir vie-
šais principais formuojama „Kre-
tingos vandenų“ valdyba. Natūra-
lu, kad tokia administracijos for-
muojama Savivaldybės valdomų 
įmonių transformacija neįpras-
ta mūsų ramiame rajono gyve-
nime, tačiau tai yra neatsiejama 
paslaugų sektoriaus pokyčių da-
lis, turinti atliepti gyventojų lū-
kesčius ir užtikrinti tokią pas-
laugų kokybę ir įmonių valdy-
mą, tenkinantį ne tik rajono gy-
ventojų poreikius, bet ir didin-
tų pasitikėjimą rajonui dirban-
čia Savivaldybės administracija 
ir jos darbuotojais. Mūsų rajono 
gyvenime pirmą kartą panaudo-
jome neįprastus principus, kurie 
ne tik leidžia dalyvauti ir suteik-
ti galimybę užimti vadovo postą 
visiems norintiems, bet ir mak-
simaliai leidžia informuoti vi-
suomenę apie galimybę dalyvau-
ti konkursuose, siekiant depoli-
tizuoti seniai „pasidalintas“ vei-
klos sritis tarp komitetų ar par-
tijų. Įgyvendinant pokyčius nori-
si pasidžiaugti ir tuo pačiu infor-
muoti apie tai, kokie procesai vy-
ko minėtose įmonėse. 

Pradėjęs eiti pareigas radau 
įmones, kuriose buvo panaikin-
tos tiek valdybos, tiek stebėtojų 
tarybos. Tai reiškia, kad įmonių 
kontrolė yra minimali. Ne kartą 
viešai akcentavau, kad mūsų stra-
teginėse įmonėse (UAB Kretin-
gos šilumos tinklai ir UAB „Kre-
tingos vandenys“) būtina turėti 
nepriklausomas valdybas. Tokių 
įmonių svarbą iliustruoja faktas, 
kad Ukrainos karo metu ir šiuo 
metu milijonai ukrainiečių neturi 
tinkamo vandens ar šilumos tie-
kimo... Labai gaila, bet, kuriant 
nepriklausomas valdybas, proce-
sas nėra trumpas, tačiau strategi-
nėse įmonėse be galo reikalingas.

Šilumos tinklų ilgamečiam 
vadovui Jonui Barzdžiui išėjus į 
užtarnautą poilsį, buvo sudaryta 
valdyba iš penkių asmenų, kurių 
net trys – visiškai nepriklauso-

mi. Jiems buvo pavesta užduotis 
rasti naują vadovą, atranką vyk-
dant ne taip „kaip buvo įprasta“, 
bet taip, kaip reikalauja įstatymai. 
Siekiant maksimalaus skaidru-
mo, buvo pasirinktas kelias eiti 
dar Kretingos rajone nenaudotu 
principu – kandidatų į vadovus 
atranką vykdyti ne patiems, bet 
per nepriklausomą agentūrą, kuri 
pateiks keletą atrinktų kandida-
tų nepriklausomai valdybai toli-
mesniems atrankos etapams. Na-
tūralu, kad tik taip per atskirus 
tris procesus yra galima atrink-
ti tikrai vertą dėmesio ir geriau-
siai pasirodžiusį kandidatą. Kaip 
ir minėjau, procesas ne tik nelen-
gvas, bet ir neįprastas, o skaidru-
mo standartai – aukščiausi. Po-
kalbiai su kandidatais, jų pasi-
sakymai, atrankos procesai bu-
vo fi lmuojami, o kandidatai tu-
rėjo ne tik išmanyti pageidauja-
mą sritį, bet ir esminius vadybos 
principus, pristatyti strategijas, 
kurios orientuotos į Savivaldybės 

lūkesčių rašte išdėstytus pageida-
vimus. Beje, Savivaldybės admi-
nistracija procesą galėjo tik ste-
bėti, o dalyvavimas vyko tik ste-
bėtojų lygiu. Tokiu būdu užker-
tama bet kokia galimybė, net te-
orinė, daryti įtaką vadovo atran-
kai bei reikšti kažkokias galimas 
preferencijas.

Džiugu, kad po ilgo proce-
so Šilumos tinklų valdyba, ku-
rios sudėtyje nepriklausomi na-
riai eina kolegialių valdymo or-
ganų narių pareigas ir labai stam-
baus masto ir svarbos nacionali-
nio bei tarptautinio lygio įmonė-
se, iš gausaus būrio pretendentų 
atrinko kandidatą, kuris pasiro-
dė stipriausias. Artimiausiu metu 
jis, žinoma, tik po Specialiųjų ty-
rimų tarnybos patikros, galės pra-
dėti eiti pareigas ir pradėti darbus. 

„Kretingos vandenyse“ šiuo 
metu taip pat vyksta pokyčiai – 
atliekama nepriklausomų val-
dybos narių atrankos procedū-
ra. Valdybą sudarys nepriklauso-

mą atranką praėję srities profesi-
onalai. Džiugina tai, kad apie at-
rankos procedūras buvo skelbia-
ma plačiai, t.y. ne tik, kaip bu-
vo įprasta, siauram žmonių ra-
tui, bet plačiai auditorijai įvai-
riausiais informaciniais kana-
lais. Taip ieškoma neutralių, pa-
tikimų ir skaidrumą vertinan-
čių žmonių. Labai tikiuosi, kad 
suformuota valdyba bus rimtas 
ramstis ir „Kretingos vandenų“ 
darbe. Juk visiems svarbu, kad 
paslaugos patenkintų vartotojų 
poreikius. Nors įmonės direkto-
riaus ataskaitos svarstymo metu 
kilo tarybos narių nepasitenkini-
mas dėl netinkamai valdomų fi -
nansų, tikiu, kad atrinktos val-
dybos narių įžvalgos padės su-
sitvarkyti ir tai. Svarbu reaguo-
ti laiku.

Žinoma, labiausiai šią vasa-
rą aistras kaitino ir dėmesio pri-
kaustė pokyčiai įmonėje „Kretin-
gos komunalininkas“. Neslėpsiu, 
kad dėmesį atkreipti į įmonės 
veiklą iššaukė mero Antano Kal-
niaus priekaištai rytiniuose pa-
sitarimuose dėl blogai tvarkomo 
miesto. Mero pastabos dėl ne-
šienaujamų teritorijų, šakų ne-
išvežimo, darbų kokybės, pro-
cesų valdymo įmonėje ir grei-
tų sprendimų nebuvimas leido 
giliau pažvelgti į susiklosčiusią 
padėtį įmonėje. Ypač sudomino, 
kodėl Lietuvos mastu išsiskiria-
me dėl stringančios renovacijos, 
kodėl nespėjamos tvarkyti mies-
to ir rajono viešosios erdvės, ko-
dėl tokia didelė atskirtis tarp va-
dovo ir paprasto darbuotojo at-
lyginimo. Įsigilinus tapo aišku, 
kad situacija įmonėje tikrai ne 
pati geriausia, tą nuolat akcen-
tavo ir tarybos nariai per vie-
šus posėdžius. Siekdamas, kad 
įmonės veikla nebūtų sutrikdy-
ta po įmonės vadovo pasitrauki-
mo, pakeičiau įmonės struktū-
rą ir ėmiausi visų neatidėliotinų 
veiksmų, kurie reikalingi neper-
traukiamam įmonės gyvavimui. 
Nuostabą sukėlė įmonės esamų 
darbuotojų griežtas atsisaky-
mas laikinai pavaduoti direkto-
rių, dėl priežasčių, kurios susi-
jusios su gausa prisikaupusių ir 
neįvykdytų/pradelstų darbų bei 
projektų.

Natūralu, kad renovacija ir 
miesto tvarkymas buvo sritys, 
kuriose tikrai radau problemų. 
Tokius priekaištus išgirdau ir me-
ro suorganizuotame pasitarime 
su tarybos nariais, kuriame net 
opozicijos atstovai palaikė mano 
idėją keičiant struktūrą sukurti 
du pavaduotojų etatus. Įsiklau-
sęs į pastabas sureagavau nedel-
siant – šiuo metu įmonės veikla 
stabilizuota, darbuojasi atsakingi 

asmenys už minėtas problemines 
sritis, o iki konkurso laikinai eiti 
pareigas paskirtas asmuo, turin-
tis ne tik ilgametę patirtį įmonėje, 
bet ir puikiai išmanantis įmonių 
valdymą. Ne paslaptis, kad Vy-
riausybės esame įpareigoti atsisa-
kyti tokio statuso, kaip „Savival-
dybės įmonė“, jis privalo būti pa-
keistas į UAB. Ši nelengva užduo-
tis taip pat taps prioritetu naujai 
paskirtai įmonės vadovybei.

Įmonių valdymo ir tvarkymo 
procese ši vasara buvo kaip nie-
kada darbinga ir vyko be didesnių 
užsikirtimų. Dėl to esu dėkingas 
ir tarybos nariams, kurie ne kar-
tą juokaudami pastebėjo, kad po-
kyčiai yra reikalingi, o kad būtų 
laimingas kiekvienas rajono gy-
ventojas, nuo vaiko iki senjoro – 
reikia pašalinti kiekvieną skau-
dulį. Juk gyvename 2022 metais, 
kuriais naujovės, kitokie veiklos 
principai ir skaidrumas – turi bū-
ti kiekvieno prioritetas.

Džiugina tai, kad įmonių val-
dymas savivaldybėje tampa įdo-
mesnis, gyvesnis ir labiau mato-
mas, o problemos sprendžiamos 
nelaukiant naujų rinkimų ar ka-
dencijos pabaigos. Gyventojams 
pokyčiai reikalingi čia ir dabar, 
nes strateginės paslaugos turi 
būti teikiamos nepertraukiamai. 
Kaip vadovas, davęs stiprų im-
pulsą pokyčiams, neatmetu ga-
limybės, kad tam tikrose įmonė-
se gali reikti atlikti veiklos audi-
tus, nes į rajono gyventojų nusis-
kundimus turi būti reaguojama 
nedelsiant, o tarybos nariai taip 
pat privalo būti informuoti apie 
tai, ar tinkamai veiklą vykdė savi-
valdybėje veikiančios įmonės bent 
trejus paskutinius metus. 

Įmonių skaidrinimas ir tamsių 
praeities debesų šalinimas, prasi-
dėjęs šią karštą vasarą, persikels ir 
į Savivaldybės administraciją, ku-
rioje po sekančio tarybos posė-
džio atsiras korupcijos prevenci-
jos pareigūno etatas. Įgyvendinant 
aukščiausius skaidrumo standar-
tus ir vadovaujantis naujos redak-
cijos Korupcijos prevencijos įsta-
tymu, pirmą kartą turėsime pa-
reigūną, kuris bus skirtas identi-
fi kuoti galimas korupcijos apraiš-
kas, turės tiesioginį kontaktą su 
Specialiųjų tyrimų tarnyba bei pa-
kels skaidrumo standartus mūsų 
Savivaldybėje į tą lygį, kuriame tu-
rėjome būti bent trejus metus at-
gal. Šiuo žingsniu linkiu kiekvie-
nam keisti požiūrį ir įgyti imunite-
tą veiksmams, kurie nėra toleruo-
tini pavyzdingiems ir autoritetin-
giems viešojo sektoriaus funkcijas 
vykdantiems atstovams.

Kretingos rajono savivaldybės 
informacija

Rengia rajono mokyklų vadovų sueigą
Kretingos rajono Švietimo 

skyrius kartu su Salantų gim-
nazija ir Salantų meno mokykla 
rugpjūčio 26 dieną 10 val. rajo-
no mokyklų vadovus pakvies į 
sueigą „Švietimas kaitos proce-
se: kur esame, kur link einame“.

Sveikinimo žodžius, be Sa-
lantų meno mokyklos ir Salan-
tų gimnazijos mokinių, suei-

gos dalyviams pasirengę išsa-
kyti rajono meras Antanas Kal-
nius, rajono Savivaldybės tary-
bos Švietimo komiteto pirmi-
ninkas Tomas Abelkis, viceme-
ras Dangiras Samalius.

Įžvalgomis apie investicijas į 
švietimą pasidalins rajono Savi-
valdybės administracijos direk-
torius Egidijus Viskontas, Kre-

tingos rajono savivaldybės švie-
timo būklės ir kaitos ypatumus 
iššūkių kontekste aptars Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministeri-
jos Švietimo kokybės ir regioni-
nės politikos departamento Re-
gioninės politikos analizės sky-
riaus vyriausioji specialistė Vir-
ginija Kazakauskienė, praneši-
mą „Nekasdieniška ugdymo(si) 

kasdienybė: patirtys, įžvalgos, 
siekiai“ rengia rajono Švietimo 
skyriaus vedėja Asta Burbienė.

Klaipėdos socialinių moks-
lų kolegijos vyresnioji mokslo 
darbuotoja dr. Julija Melnikova 
pranešime „Vadovavimas mo-
kyklai pokyčių perspektyvoje“ 
aptars mokslinių interesų sri-
tis: švietimo vadybą, švietimo 

įstaigų vadovų kompetencijas 
ir jų ugdymą.

Rajono mokyklų vadovų su-
eiga – tradicinis renginys, kas-
met rengiamas vis kitoje rajono 
mokykloje prieš Rugsėjo 1-ąją – 
naujuosius mokslo metus.

„P. n.“ informacija
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PRANCIŠKONAI TAU

Sekmadienio Evangelija: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“
Iš Evangelijos pagal Luką (13, 

22–24):
Jėzus ėjo mokydamas per mies-

telius ir kaimus ir keliavo į Jeruza-
lę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, 
ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasa-

kė jiems: „Pasistenkite įeiti pro 
ankštus vartus! Sakau jums, dau-
gelis bandys įeiti, bet neįstengs.“

Dvidešimt pirmojo eilinio 
sekmadienio Evangelijos 
ištrauką komentuoja 
kretingiškis pranciškonas 
kunigas Ramūnas Mizgiris. 

Verta atkreipti dėmesį, kad klau-
simas užduodamas Jėzui keliaujant 
į Jeruzalę, kur bus atbaigtas išgany-
mo darbas nusidėjėliams: tiek žy-
dams, tiek ir pagonims. Galutinis at-
sakymas duodamas Velykų slėpiny-
je: „Dievas panorėjo Kristuje apgy-
vendinti visą pilnatvę ir per jį visa su-
taikinti su savimi, darydamas jo kry-
žiaus krauju taiką, – per jį sutaikinti 
visa, kas yra žemėje ir danguje” (Kol 
1, 19–20).

Vilties dėka žinome, jog Viešpats 
nori savo gailestingumu galutinai iš-
gydyti sužeistas ir nužemintas širdis, 
visa tai, ką žmogus savo bedievys-
te sugadino, – ir kad taip jis atkuria 
naują pasaulį ir naują žmoniją, galu-
tinai sutaikindamas juos savo meile.

Viešpats Jėzus yra vartai, pro ku-
riuos patenkama į Dievo Karalystę. 
Ir šie vartai dabar jau visada atviri. 
Jėzaus Kristaus dėka mes pažinome 
Dievo meilę, taip sakant, prisiartino-

me prie dieviškos Karalystės tikrovės. 
Išganymas yra Dievo dovana, kurią 
jis dovanoja visiems žmonėms (1 Tim 
2, 4). Bandyti patiems, savo jėgomis, 
įeiti į Dievo Karalystę – neįmanoma.

Tik išmokę į viską žvelgti Švento-
sios Dvasios šviesoje, pažinsime, kad 
viskas yra malonė. Viskas yra dova-
na. Gerai įsimąsčius pasirodo, kad – 
istorijoje, taip pat mūsų gyvenime – 
veikiame ne tiek mes, bet visų pirma 
Dievas: „Meilė – ne tai, jog mes pami-
lome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir 
atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavi-
mą už mūsų nuodėmes“ (1 Jn 4, 10).

Dievas yra absoliučiai svarbiau-
sias veikėjas, kuriantis viską kaip ma-
lonės dovaną, audžiantis savo išgany-
mo planą ir įgyvendinantis jį dėl mū-
sų per savo Sūnų Jėzų. Iš mūsų kan-
triai viliamasi, kad mes visa tai pri-
pažintume, su dėkingumu priimtu-
me ir tai laikytume gyriaus ir didžiu-
lio džiaugsmo pagrindu.

Neįvardintas žmogus, ku-
ris gali reprezentuoti kiekvieną 
iš mūsų, užduoda Jėzui klausi-
mą: „Kas bus išganytas?“ Po šiuo 
klausimu slypi pamatinis žmo-
gaus troškimas – „būti su Dievu“. 
Taigi anksčiau ar vėliau kiekvie-
nas susiduria su šiuo klausimu.

Tris dienas vyksta Parapijos ben-

druomeniškumo dvasios atnaujinimo 

savaitgalis

Rugpjūčio 18–20 dienomis Kretin-

gos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Ma-

rijai parapija kartu su Kretingos Pran-

ciškoniškojo jaunimo tarnyba organi-

zuoja Parapijos bendruomeniškumo 

dvasios atnaujinimo savaitgalį. „Pa-

grindinė šio savaitgalio žinia, kad kie-

kvienas yra reikalingas. Svarbu, kad nė 

vienas nebūtų atstumtas, bet jaustųsi 

Bažnyčios bendruomenės dalimi. Kie-

kvienas, nepaisant amžiaus, gali prisi-

dėti: kas malda, kas tarnyste, kas drau-

gyste. Svarbiausia, kad nebūtų vienišu-

mo, kad neliktume kaip atskiros šake-

lės. Visi turime skirtingus talentus, ku-

riais galime dalintis, o dalijantis dova-

nomis Bažnyčia tampa visiškai kitokia,  

sakė vienas renginio organizatorių, pa-

rapijos Pastoracinės tarybos atstovas 

Rimantas Radzevičius.  Popiežius Pran-

ciškus pradėjo sinodinį kelią, kviesda-

mas visus įsitraukti į keliaujančią Baž-

nyčios bendruomenę. Kretingos para-

pija stengiasi eiti šiuo bendrystės keliu. 

Besirengiant Parapijos bendruomeniš-

kumo dvasios atnaujinimo savaitgaliui, 

keturis sekmadienius bažnyčios švento-

riuje veikė parapijos kavinė. Esame la-

bai dėkingi visiems prisidėjusiems ir au-

kojusiems, kurių akyse pamatėme dide-

lį bendrystės troškulį“.

Ypatingas šio savaitgalio svečias  ka-

talikų kunigas, misionierius Gareth 

Leyshon iš Jungtinės Karalystės. Iš Vel-

so kilęs tėvas G. Leyshon apgynė astro-

fi zikos mokslų daktaro disertaciją, dau-

giau nei dešimtmetį tarnavo kaip para-

pijų klebonas Kardifo arkivyskupijoje, o 

šiuo metu gyvena Anglijoje įsikūrusio-

je evangelizacinėje bendruomenėje „Sio-

nas“. „Labai laukiame susitikimo su misi-

onieriumi Gareth Leyshon, per kurį tiki-

mės gauti atsakymą – kokiu keliu toliau 

turime žengti kaip bendruomenė. Pan-

demijos laikotarpio izoliacija padarė di-

delę žalą bendruomenėms. Bažnyčia bu-

vo išbandyta. Nežinome, kokie dar iš-

šūkiai laukia krikščionių bendruome-

nės, todėl turime laikytis kartu. Kaip 

pirmieji krikščionys, kurie po eucha-

ristinio duonos laužymo toliau tęsdavo 

bendrystę prie stalo. Ši pirmųjų krikš-

čionių puota vadinosi „agapė“. Ir mes 

svajojame apie tokią bendrystę – gyvą 

meilės bendruomenę. Skaitydami laiko 

ženklus matome, kad šiandien vis dau-

giau atsakomybės už Bažnyčią tenka 

pasauliečiams. Kunigai yra labai svar-

būs, nes jie teikia sakramentus, laimina 

Dievo tautą. Tačiau neišvengiamai ma-

žėjantis kunigų ir pašaukimų skaičius  

tai ženklas, kad šiandien yra mūsų, pa-

sauliečių, laikas“,  sakė Pastoracinės ta-

rybos atstovas Rimantas Radzevičius

Tris dienas misionierius Gareth 

Leyshon šv. Antano rūmų salėje veda 

mokymus aktualiomis temomis: „Ko-

dėl parapijoms sekasi“, „Kaip sukur-

ti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapi-

ją“, „Kaip žmonės tampa katalikais“, 

„Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelan-

ko Mišių“, „Kaip pakviesti ir patrauk-

ti krikščioniškos patirties neturinčius 

žmones“. Visas tris dienas, 18 val., Kre-

tingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. 

Marijai bažnyčioje aukojamos šv. Mi-

šios už parapijos atnaujinimą. Šešta-

dienio vakarą vyks parapijos bendruo-

menės šventė  talentų vakaras, kurio 

metu prisistatys įvairios parapijos gru-

pės: pasauliečiai pranciškonai, „Marijos 

legionas“, „Motinos maldoje“, „Tikėjimas 

ir šviesa“, „Gyvasis rožinis“, šeimų ir ki-

tos maldos grupės, pašvęstojo gyvenimo 

broliai ir seserys. Bendruomenės šven-

tę vainikuos šlovinimo grupės „Gyvasis 

Vynmedis“ koncertas.

Užs. Nr. 732

Užs. Nr. 860

Tradicinė vasaros šventė 
„Kuo mes garsūs, kuo turtingi“ 
ir „Imbariečių draugijai-20!“

Atvėrę vartus į rugpjūtį, 
sulaukėme ir tradicinės Žvainių 
skyriaus bei „Imbariečių draugi-
jos“ vasaros šventės „Kuo mes 
garsūs, kuo turtingi“. Šiemet 
šventė – ypatinga, nes pirmoji 
rajone bendruomenė „Imbariečių 
draugija“ paminėjo savo veiklos 
20 metų jubiliejų.

Šventė pavyko: oras buvo pa-
sakiškas, nuotaika puiki, nuos-
tabūs mėgėjų meno kolektyvų 
– Žvainių skyriaus ansamblio 
ir instrumentinės grupės, Kar-
tenos skyriaus kapelos „Minija“ 
–  pasirodymai, smagus grupės 
„Husarai“ koncertas ir tranki ge-
gužinė su nuostabiais muzikan-
tais  „Granto vyrais“. 

Kad galėtume pasikviesti mu-
zikos atlikėjus į šventę, teko pa-
rengti ne vieną projektą. Labai 
džiugu, kad  Žemės ūkio minis-
terijai patekta paraiška sulau-
kė teigiamo įvertinimo ir bu-
vo gauta fi nansinė parama – 1 
tūkst. 998,8 Eur. Kadangi esame 
darni komanda su Salantų kul-
tūros centro Žvainių skyriumi ir 
jos vedėja Vitalija Valančiute, tai 
ir šventes rengiame kartu surė-
mę pečius ir fi nansus. 

Šių eilučių autorė „Imbarie-
čių draugijos“ pirmininkė Dai-
va Stonkuvienė pasidžiaugė nu-
veiktais darbais, išgražėjusia 
aplinka prie bendruomenės na-
mų, vis atrandamomis naujomis 
idėjomis, kad bendrystėje jaus-
tumėmės jaukiai, kad visi esa-
me svarbūs ir gerbiami, laukia-
mi renginiuose, išvykose ir, ži-
noma, bendruose darbuose. 

Gimtadienio proga bendruo-
menė visus dalyvius vaišino žir-
nių koše su spirgais. Buvo ga-
lima įsigyti įvairių medžio dir-
binių, kuriuos pagamino imba-
riškis Augustinas Zaleckis, o 
jo sūnus Egidijus vaišino čirvi-
niais blynais ir vedė edukaciją-
degustaciją paties gaminto na-
minio vyno, surengė nuotraukų 
parodą iš savo rengiamo muzie-

jaus Imbarės kaime. Šatiškis ba-
landininkas Tomas Stanius su-
teikė galimybę į dangų paleisti 
20 balandžių juos atveždamas į 
šventę. Kaip teigė bendruome-
nės pirmininkė – tai taikos sim-
boliai, kurie ją tegu neša į kie-
kvienų namus ir kiekvieną pa-
saulio kampelį.

Šurmulio netrūko visą šventę. 
Loterijos be pralaimėjimo vyk-
dytojai Alma Jašinskienė ir Jurgis 
Dvarionas ne tik smagiai vykdė 
loteriją, bet ir suorganizavo kai 
kurių daiktų aukcioną. Anot Vi-
talijos pašmaikštavimų, tai žmo-
nės su ilgalaike sutartimi organi-
zuoti „Loteriją be pralaimėjimo“.

Kiekvienas renginys įrodo, 
kaip mokame susiburti, kaip 
mokame džiaugtis bendryste, 
kokia esame darni komanda, 
kokius turime šaunius kaimynus 
bei kolegas ir pačius nuostabiau-
sius renginių dalyvius. 

Nuoširdžiai dėkojame už svei-
kinimus ir padėkos žodžius Sei-
mo nariui Antanui Vinkui,  Kre-
tingos rajono savivaldybės me-
rui Antanui Kalniui, tarybos na-
riams Viliui Adomačiui, Daliai 
Martišauskienei, Imbarės seniū-
nui Antanui Turauskiui, Salantų 
kultūros centro direktorei Sta-
sei Preibienei, Laivių, Barzdžių, 
Juodupėnų, Erlėnų kultūros dar-
buotojams ir bendruomenių at-
stovams. 

Labai ačiū už tvirtą komandą 
Žvainių skyriaus darbuotojoms 
Vitalijai ir Katrytei, ačiū pagalbi-
ninkams, rėmėjams ir mūsų šau-
niausiesiems renginių dalyviams 
– visų mūsų susitelkimas ir ben-
drystė duoda gražius rezultatus.

Daiva STONKUVIENĖ
Bendruomenės pirmininkė 

„Imbariečių draugijos“ branduolys
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Vos pakėlę, mažins savivaldybės būsto nuomą
Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Nuo liepos savivaldybės 
būstuose gyvenantys asmenys 
gavo kone 3,5 karto didesnes 
sąskaitas už nuomą negu buvo 
anksčiau. Dėl to kelios dešimtys 
nuomininkų kreipėsi į Kretingos 
rajono savivaldybę, kad mokestis 
būtų sumažintas. Šią situaciją 
apsvarstė rajono Savivaldybės 
tarybos Sveikatos ir socialinių 
reikalų komiteto nariai, kurie 
artimiausiame posėdyje siūlys 
tarybai pritarti, kad mokestis 
būtų sumažintas kone dvigubai 
– Vyriausybės nustatytą rinkos 
koeficientą sumažinti 
nuo 3,5 iki 2.

Siekė priartinti prie rinkos kainų
Sveikatos ir socialinių reika-

lų komiteto pirmininkas Juozas 
Mažeika pripažino, kad Kretin-
gos rajono savivaldybei sulau-
kus didelio Savivaldybės nuo-
mojamuose būstuose gyvenan-
čių rajono žmonių pasipiktini-
mo dėl gerokai padidėjusio nuo-
mos mokesčio, tenka muštis į 
krūtinę, kad taryba neįsigilinu-
si ir skubotai priėmė sprendimą 
padidinti nuomos mokestį pa-
gal maksimalų Vyriausybės dar 
prieš pandemiją  nustatytą 3,5 
dydžio koefi cientą tam, kad būs-
to nuoma būtų daugmaž orien-
tuota pagal šiandienines rinkos 
kainas. Vyriausybės sprendi-
mas laikinai – kone 2-jus metus 
– buvo atidėtas ir įsigaliojo nuo 
šios liepos. Todėl žmonės dabar 
piktinasi, gavę kone 3,5 karto di-

desnes sąskaitas: pagal plotą už 
būstą jie sumokėjo  nuo 130 ik 
240 Eur.

„Bendravau su žmonėmis, 
kurie net papildomai įsidarbi-
no, kad galėtų patempti šią naš-
tą. Manau, kad Savivaldybei ne-
būtų pernelyg didelis krūvis, jei 
sumažintume nuomos mokes-
čio koefi cientą iki 1,5–2“, – įsi-
tikinusi Augenija Juknevičie-
nė. Jai pritarė Antanas Puodys, 
kad geopolitinės ir ekonominės 
situacijos fone papildomas kai-
nų kilimas mažina žmonių gero-
vę, didina įtampą. 

J. Mažeika teiravosi Kretin-
gos rajono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus atstovės 
Lauros Rudienės, kokia būtų ga-
limybė antrąkart rengti projektą, 
kad būtų sušvelninta dabartinė 
situacija. Ji atsakė, kad sumažin-
ti koefi cientą iki 1,5 nėra galimy-
bės, nes tai prieštarautų Vyriau-
sybės sprendimams, tačiau yra 
reali galimybė sumažinti iki 2. 
O jei kažkam ir ši našta bus per 
sunki, tuomet žmonės galės in-
dividualiai kreiptis į jų skyrių dėl 
dar didesnės paramos. 

J. Mažeika išsyk kreipėsi į ra-
jono merą Antaną Kalnių ir Sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorių Egidijų  Viskontą, kad 
atsakytų į jiems adresuotus gy-
ventojų laiškus. „Nors dar šį bir-
želį manėme kainų nekeisti, bet, 
išsamiau susipažinę su situacija, 
galime pateikti tarpinį atsakymą, 
kad sprendimą artimiausiu metu 
priims rajono taryba, kuriai siū-
lysime kainų koefi cientą suma-

žinti iki 2 ir įgyvendinti naująją 
tvarką  nuo spalio 1 d., nes ligi 
tol seniūnijos nespės techniškai 
pasirengti“, – užtvirtino J. Ma-
žeika.  

GMP siūlo palikti dabartinėje vietoje
Savivaldybei iš Sveikatos ap-

saugos ministerijos gavus raš-
tą, kad nuo 2023-ųjų liepos 
Greitosios medicinos pagal-
bos (GMP) tinklas privalės bū-
ti bendras, iki šio rugsėjo pri-
valoma informuoti ministeriją, 
kaip Savivaldybė perduos Kre-
tingos ir Salantų skyrius – pa-
talpas ir turimą turtą. 

„Kadangi prašoma viską 
perduoti, mums iškyla keblu-
mų dėl GMP patalpų Kretin-
goje, nes jos priklauso Kretin-
gos PSPC, kuri yra Savivaldy-
bės įstaiga“, – teigė pirminin-
kas. Savivaldybės gydytoja Zita 
Abelkienė pasiūlė GMP palik-
ti toje pat vietoje, patalpomis 
leidžiant naudotis  pagal pa-
naudos sutartį su Savivaldybe, 
kol atsiras kitas sprendimas. 
Juolab, kaip tikino J. Mažeika, 
Sveikatos apsaugos ministerija 
akcentuoja, kad rūpestis rajono 
žmonių sveikata yra savivaldy-
bių kompetencija.

Tam pritarė A. Kalnius: „GMP 
liktų tame pačiame pastate, kur 
ir PSPC, ir, nors ne mums be-
priklausys, bet aptarnaus rajono 
žmones, todėl siūlau netaškyti pi-
nigų perkėlimui, o ir palikti ten, 
kur dabar yra, atskiriant šių įstai-
gų mokamus mokesčius.“

Pastebėjus, kad Sveikatos ap-

saugos ministerija gali būti ne-
patenkinta tuo, kad Savivaldybė 
neperduos GMP patalpų valsty-
bės nuosavybėn, J. Mažeika ma-
no, kad tai bus tarpinis varian-
tas, nes su ministerija teks ben-
dradarbiauti, galbūt ieškant ir ki-
tų sprendimų. 

A. Juknevičienė įsitikinusi, 

kad, nepaisant pertvarkos, dar-
bas turi vykti nepertraukiamai: 
nors PSPC ir GMP patalpos yra 
greta, tačiau praėjimą iš GMP į 
registratūrą galima ir uždaryti, 
o ligoniai nesimaišo, nes GMP 
juos veža tiesiai į Kretingos ligo-
ninės Priėmimo-skubios pagal-
bos skyrių.

DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
Vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi 
ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

š a u k i u 45-ąjį Kretingos ra-
jono savivaldybės tarybos posė-
dį 2022 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 
val. Kretingos rajono savivaldy-
bės posėdžių salėje, Savanorių g. 
29 A. Kretingoje.

Darbotvarkė: 
1. Dėl 45-ojo rajono savivaldy-

bės tarybos posėdžio darbotvar-
kės patvirtinimo.

2. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2022 m. gegu-
žės 26 d. sprendimo Nr. T2-161 
„Dėl strateginio planavimo Kre-
tingos rajono savivaldybėje orga-
nizavimo tvarkos aprašo tvirtini-
mo“ pakeitimo.

3. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2022 m. vasario 
24 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl 
Kretingos rajono savivaldybės 
2022–2024 metų strateginio vei-
klos plano tvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2022 m. vasa-
rio 24 d. sprendimo Nr. T2-48 
„Dėl Kretingos rajono savivaldy-
bės 2022 metų biudžeto tvirtini-
mo“ pakeitimo.

5. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės 2021 metų biudžeto 
vykdymo ataskaitų rinkinio tvir-
tinimo.

6. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės 2021 metų konsoliduo-
tųjų fi nansinių ataskaitų rinkinio 
patvirtinimo.

7. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2017 m. vasa-
rio 23 d. sprendimo Nr. T2-47 
„Dėl Kretingos rajono savival-
dybės administracijos struktū-
ros tvirtinimo, didžiausio leisti-
no valstybės tarnautojų pareigy-
bių ir darbuotojų, dirbančių pa-
gal darbo sutartis, skaičiaus nu-
statymo“ pakeitimo.

8. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2019 m. birželio 
27 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl 
komisijos Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos veiklos regla-
mento pataisoms rengti sudary-
mo ir komisijos nuostatų patvir-
tinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Egidijaus Viskonto tar-
nybinio nusižengimo.

10. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2022 m. vasario 
24 d. sprendimo Nr. T2-58 „Dėl 
Kretingos rajono savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo spe-
cialiosios programos 2022 me-
tų priemonių tvirtinimo“ pakei-
timo.

11. Dėl rašymo apsirikimo iš-
taisymo Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2022 m. birže-
lio 30 d. sprendime Nr. T2-192 
„Dėl Kretingos rajono savivaldy-
bės želdynų ir želdinių apsaugos 
taisyklių patvirtinimo“.

12. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2018 m. balan-
džio 26 d. sprendimo Nr. T2-130 
„Dėl UAB „Kretingos turgus“ kai-
nų nustatymo“ pakeitimo.

13. Dėl Lietuvos Respublikos 

2022 metų valstybės biudžeto lė-
šų, skirtų Kretingos rajono savi-
valdybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų tinklo stiprinimo iniciaty-
voms skatinti, naudojimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo.

14. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2017 m. birže-
lio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 
„Dėl Kretingos rajono savivaldy-
bės švietimo įstaigų didžiausio 
leistino pareigybių skaičiaus nu-
statymo“ pakeitimo.

15. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos 2022 m. ba-
landžio 28 d. sprendimo Nr. T2-
132 „Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų mokinių skaičiaus kiekvie-
nos klasės sraute ir klasių skai-
čiaus kiekviename sraute, moki-
nių, ugdomų pagal priešmokykli-
nio ugdymo programą, skaičiaus 
ir priešmokyklinio ugdymo gru-
pių skaičiaus 2022–2023 mokslo 
metams nustatymo“ pakeitimo.

16. Dėl apmokėjimo už pa-
grindinės sesijos valstybinių ir 
mokyklinių brandos egzaminų 
vykdymą, mokyklinių brandos 
egzaminų kandidatų darbų ver-
tinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, 
pakartotinės sesijos valstybinių 
ir mokyklinių brandos egzaminų 
vykdymą, kandidatų darbų ver-
tinimą ir apeliacijų nagrinėjimą 
tvarkos aprašo tvirtinimo.

17. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2019 m. gruo-
džio 19 d. sprendimo Nr. T2-342 
„Dėl Kretingos rajono savivaldy-

bės būsto ir socialinio būsto nuo-
mos mokesčio dydžio apskaičia-
vimo“ pakeitimo.

18. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2019 m. gruo-
džio 19 d. sprendimo Nr. T2-341 
„Dėl Kretingos rajono savivaldy-
bės būsto ir socialinio būsto nuo-
mos tvarkos aprašo ir sutarčių 
formų patvirtinimo“ pakeitimo.

19. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės gyvenamųjų patalpų 
nuomos mokesčio lėšų naudoji-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo.

20. Dėl pritarimo Kretingos 
rajono savivaldybės viešosios įs-
taigos Kretingos pirminės sveika-
tos priežiūros centro struktūrai.

21. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės viešųjų asmens svei-
katos priežiūros įstaigų veiklos 
ataskaitų formų patvirtinimo.

22. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės 2019 m. rugpjūčio 
29 d. Nr. T2-227 „Dėl skaidrios 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigos vardo suteikimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

23. Dėl Kretingos rajono sa-
vivaldybės atstovo delegavimo į 
Kultūros ministerijos formuoja-
mas regionines kultūros tarybas.

24. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2016 m. balan-
džio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 
„Dėl Kretingos muziejaus teikia-
mų paslaugų kainų nustatymo“ 
pakeitimo.

25. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2021 m. balan-
džio 30 d. sprendimo Nr. T2-164 

„Dėl renginių organizavimo Kre-
tingos rajono viešosiose vietose 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pa-
keitimo.

26. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės tarybos 2022 m. vasa-
rio 24 d. sprendimo Nr. T2-74 
„Dėl Kretingos rajono savivaldy-
bės infrastruktūros plėtros įmo-
kos mokėjimo ir atleidimo nuo 
jos mokėjimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“ pakeitimo.

27. Dėl privačių patalpų pirki-
mo, adresu Vilniaus g. 18, Kre-
tingoje.

28. Dėl negyvenamųjų patal-
pų, Jono Karolio Chodkevičiaus 
g. 10, Kretingoje, nuomos.

29. Dėl negyvenamųjų patalpų 
Daubėnų g. 4, Dimitravo k., Kre-
tingos sen., Kretingos r. nuomos.

30. Dėl ilgalaikio materialio-
jo, nematerialiojo ir trumpalai-
kio materialiojo valstybės turto 
nurašymo.

31. Dėl Kretingos rajono savi-
valdybės turto perdavimo valdy-
ti panaudos pagrindais.

32. Dėl rašymo apsirikimo iš-
taisymo Kretingos rajono savival-
dybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. 
sprendimo Nr. T2-86 „Dėl Kre-
tingos rajono savivaldybės vieti-
nės reikšmės kelių objektų prio-
ritetinių eilių 2022-2024 metams 
sąrašų patvirtinimo“ 2 priede.

33. Informacija.

Savivaldybės meras
Antanas KALNIUS

Bus siekiama Greitosios medicinos pagalbos tarnybą palikti dabar-
tinėse PSPC patalpose. Ritos Nagienės nuotr.
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Javapjūtę baigė miežių lauke
Audronė GRIEŽIENĖ

Iš viso 300 hektarų plotuose 
javus auginantis Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Kretingos rajono 
skyriaus pirmininkas Rimantas 
Paulikas praėjusį  antradie-
nį įdienojus Kukoriškių kaime 
kūlė vasarinius miežius. Tai jau 
buvo paskutinieji jo javapjūtės 
akcentai.

Anksti sėjęs nesigaili 
Anot pašnekovo, šiemet sąly-

gos darbams laukuose – idealios, 
nepalyginsi su ta Lietuvos dalimi, 
kurioje ūkininkai vargsta negalė-
dami derliaus nuimti dėl to, kad 
technika klimpsta į nuo lietaus 
įmirkusią žemę, pasėliai – sukri-
tę, grūdai genda, nors investuo-
tos didelės sumos pinigų ir į trą-
šas, ir į degalus.

R. Paulikas teigė, kad jo ūkyje 
javapjūtė, prie kurios darbų pri-
kibo ir giminaičiai, truko apie 
tris savaites. 

„Niekada nebūna taip, kad iš 
vakaro nusistatei, kelintą valan-
dą rytoj į laukus išvažiuosi, taip 
ir įvyks. Ūkyje yra daug kitų dar-
bų: didžiąją dalį grūdų mes patys 
džiovinam, patys į aruodus pilam 
– Šukėje esam pasistatę 700 to-
nų talpos sandėlį. O kartais juk ir 
technika gali pavesti“, – apie kas-
dienybę kalbėjo pašnekovas.

Kukoriškiuose išsidėsčiusiuo-
se  trijuose  laukuose R. Pauli-
ko vasariniai miežiai užima apie 
30 ha.  Derlius džiugina gausa, 
kombaine įmontuotas kompiute-
ris rodo, kad iš hektaro byra po 
7 tonas. 

 „Manau, neapsirikau surizi-
kavęs ir pavasarį pasirinkęs ga-
na ankstyvą laiką sėti“, –  teigė 

Rimantas. Svarstė, kad nuo šal-
nų, kurių buvo,  pasėlius galėjo 
užstoti iš vienos pusės miškas, iš 
kitos – čia pat esantis Kretingos 
miestas. 

Pastaraisiais metais Lietuvos 
ūkininkai miežius į žemę apskri-
tai beria nebe taip noriai, kaip 
anksčiau, nes, sako,  neapsimoka 
– vis mažiau laikant kiaulių, grū-
dų nebėra, kur dėti, mėsiniams 
galvijams šie pašarai irgi nela-
bai reikalingi. Kur kas populia-
resnės yra miežių veislės, aluda-
riams tinkamos salyklui gamin-
ti. Tokius miežius ir sėja Riman-
tas, nors  su jais ir „yra reikalų“. 
Grūdų kaskart tikimasi sveikų, su 
daug krakmolo ir mažai baltymų. 
O tai pasiekti įmanoma užtikri-
nus tinkamą mitybą ir apsaugojus 
augalus nuo ligų ir kenkėjų. Saly-
kliniai miežiai reikalauja mažiau 
azoto, bet daug kompleksinių trą-
šų, kurios yra ypač brangios. 

Po to, kai Lenkijoje buvo su-
mažintas pridėtinės vertės mo-
kestis trąšoms ir pesticidams, 
2–3 kartus pigesnių  chemijos 
priemonių iš kaimyninės šalies 
ūkininkams parsivežti draudžia-
ma, nes Lietuvoje rinkai tiekia-
mi ir naudojami tik mūsų šalyje 
registruoti augalų apsaugos pro-
duktai. Trąšų parsigabenti kad ir 
galėtų, bet irgi yra tam tikrų ri-
bojimų.

Trąšos – brangios, už derlių – mažiau
Kitų R. Pauliko ūkyje užaugin-

tų kultūrų, pavyzdžiui, žieminių 
rapsų, kurių byrėjo 2,5 t iš hekta-
ro, ir žieminių kviečių (5 t iš ha) 
derlingumas, palyginus su anks-
tesniais metais, kad ir mažesnis, 
bet pagal tai, kiek, įvertinus rizi-
kas, buvo investuota į trąšas bei 
chemijos produktus, –  taip pat 
pakankamai normalus. „Žinau 

ūkių, kur rapsus tręšė maksima-
liai, o gavo vos per 3 tonas iš hek-
taro“, – palygino  R. Paulikas.  

Tiesiai iš Kukoriškių laukų 
traktoriaus traukiamos priekabos 
vasarinių miežių, kuriuos ūkinin-
kas  šiemet laiko sėkmingiausia 
kultūra, keliavo į grūdų supirki-
mo punktą „Agrorodeo“, rapsai 
– į įmonę „Scandagra“ Kretingo-
je, o žieminiai kviečiai saugomi 
sandėlyje Šukėje, tačiau užvakar 
ir jie „pajudėjo“ – pradėti vežti į 
supirkimo įmones pagal sutartis.

R. Paulikas apie supirkimo kai-
nas kalbėti buvo nelinkęs. „Ir ką 
turėčiau sakyti, kai už senojo rap-
sų derliaus toną mokėjo po 900 ir 
daugiau eurų, o dabar – 650, kai 
kviečių tonos kaina buvo netoli 
600, dabar – 350 eurų, už mie-
žių toną mokėjo 400, dabar – 270 
eurų?“ – retoriškai  klausė pašne-
kovas.  Kita vertus, anot jo, jeigu 

įmonėms atsiranda galimybė pi-
giau grūdus supirkti – brangiau 
parduoti, tai jos tuo ir naudojasi. 

R. Paulikas teigė, jog darbyme-
čiu, kai ir akmuo kruta, rajono 
ūkininkai neturėjo laiko daugiau 
pabendrauti tarpusavyje. „Ne-
bent tie, kurie patys grūdus ga-
bena į elevatorius, laukdami, kol 
priims derlių, dar pasišnekučiuo-
davo,  o mes, savo aruodus turin-
tys, kartais atsitiktinai susitikda-
vom kur nors prie atsarginių da-
lių krautuvės“, – juokėsi R. Pau-
likas. 

Pirmininko žiniomis, prastu 
derliumi šiemet skundžiasi kai 
kurie kmynų augintojai. Bet po 
kurio laiko bus suorganizuotas 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Kre-
tingos rajono skyriaus valdybos 
susirinkimas, kuriame bus ap-
tarta šiųmetė javapjūtė ir rajono 
ūkininkų problemos. 

Ritos Nagienės nuotr.

Ugnis pasiautėjo: daug metų kurtą ūkį prarijo per pusvalandį

Degė kombainas, iš ūkinio pastato liko pamatai.

Audronė GRIEŽIENĖ

Pranešimų apie tai, kad, 
įsibėgėjus javapjūtei, laukuose 
užsiliepsnoja žemės ūkio tech-
nika, pleška pasėliai, pasitaiko, 
jie nestebina, tačiau, kad ugnis 
iškart nušluotų visą ūkininko 
ūkį, kaip atsitiko Sauseriuose, 
pasitaiko retai.

Be fi nansinės pagalbos neatstatys
Apie Sauserių kaime, kur tebe-

gyvena mama, gamybinius pas-
tatus turėjusį nuo 1995-ųjų ja-
vus tėviškėje auginantį kūlupė-
niškį Kęstutį Šimkų ištikusią ne-
laimę sužinojusios Kūlupėnų se-
niūnijos specialistės teigė buvu-
sios priblokštos.

„Labai gaila. Kęstutis – gera-
širdis, tvarkingas, darbštus  ūki-
ninkas, toks visuomeniškas. Kai 
būdavo organizuojamos kaimo 
šventės, nėra atsisakęs prisidėti 
tiek savo darbu, tiek pinigais“, – 
kalbėjo viena seniūnijos darbuo-
tojų. Anot pašnekovės, kai pats 
esi geras, tai ir kiti tau geri: dabar, 
kai Kęstučiui tokia bėda, ūkinin-
kai, baigę doroti savo derlių, daug 
nesvarstę, kas gali, sušoko padė-
ti, javus pjauna jau jo laukuose. 

Pranešimą, kad liepsnos ry-

ja ūkininko ūkį, Kretingos prieš-
gaisrinė gelbėjimo tarnyba ga-
vo rugpjūčio 12-osios rytą. Pa-
sak vyriausiojo specialisto Ar-
noldo Varačinsko, be kretingiš-
kių, į gaisravietę suvažiavo ugnia-
gesių pajėgos iš Darbėnų, Karte-
nos, Gargždų. 

„Mums atvykus, pastatas ir ša-
lia stovintis kombainas, prieka-
ba bei du traktoriai degė atvira 
liepsna, pastato stogas buvo su-
kritęs. Iš degančio pastato išne-
šėme tris dujų balionus“, – pasa-
kojo A. Varačinskas. Jo žodžiais, 
pasekmės skaudžios – sudegė 

viskas: technika, derlius, pavyko 
išsaugoti tik medinį vieno aukš-
to su mansarda gyvenamąjį na-
mą. Vakar gaisro priežastis dar 
nebuvo įvardinta.

Jautria žinute viešojoje erdvė-
je netrukus pasidalijo viena iš tri-
jų K. Šimkaus dukrų Eglė Galdi-
kienė. 

„Palaikydamos tėtį, mes krei-
piamės pagalbos į pažįstamus, 
draugus ir į visus geros valios 
žmones, nors sunku yra prašy-
ti... Dabar pats darbymetis, ta-
čiau nelaimė atsitiko nesirinkda-
ma laiko. Daug metų mūsų tėčio 

kurtas ūkis sudegė vos per pusva-
landį: nebėra pagrindinio ūkinio 
pastato su garažu, kuriame san-
dėliuojami grūdai, laikoma ir tai-
soma visa technika,  liko tik pa-
matai. Kombainas, vienas trakto-
rių ir viskas, kas buvo ūkiniame 
pastate bei šalia jo, taip pat sude-
gė arba buvo apgadinta. Nuosto-
liai dideli. Turtas, deja,  nebuvo 
apdraustas“, – rašė E. Galdikienė. 

Bet, jos žodžiais, darbai nesto-
ja, ne be gerų žmonių pagalbos 
gaisravietė tvarkoma, laukuose 
kuliami grūdai.

„Po vieną mes esam silpni, bet 
kartu – stiprūs, – teigė ūkininko 
dukra. – Nuslūgus emocijoms, 
turime galvoti, kaip ūkį atstatyti 
nuo nulio, o be fi nansinių išteklių 
to nepadarysi. Todėl tėčio vardu 
kreipiamės ir tų žmonių, kurie 
gali, prašome prisidėti lėšomis“.

Pinigus galima per-
vesi į nurodytą sąskaitą: 
LT147300010024056192, gavėjas 
Kęstutis Šimkus, paskirtis – pa-
galba ūkiui atstatyti. 

Degė kavinė ir miškovežis  
Per Žolinę  apie 12. 20 val. bu-

vo gautas pranešimas, kad Prie-
plaukos gatvėje Šventojoje de-
ga vieno aukšto medinis pasta-

tas, kuriame įsikūrusi kavinė-ba-
ras.  Į įvykio vietą buvo išsiųs-
tos 3 autocisternos. Kaip sakė A. 
Varačinskas, paaiškėjo, kad gais-
ro židinys – elektros skydinės pa-
talpoje. Ugnį pavyko numalšinti 
apie 12.50 val.  

Per gaisrą išdegė sandėliuko, 
elektros skydinės ir tualeto patal-
pos, aprūko virtuvės ir baro da-
lis, nudegė 25 kv. m stogo kons-
trukcijų. 

Virtuvėje buvo įrengti trys dū-
mų detektoriai. 

Rugpjūčio 9 d. Imbarės se-
niūnijoje, Tuzų kaime, prie už-
tvankos, atvirai liepsnojo įmonei 
priklausantis miškovežis. Pasak 
A. Varačinsko,  per gaisrą išde-
gė variklio skyrius, apdegė kabi-
na, padangos, hidraulinės žarnos. 
Priekaba neapgadinta, joje medie-
nos nebuvo.

O rugpjūčio 13-ąją ugniagesių 
gelbėtojų pagalbos prireikė  Kre-
tingos mieste – buvo gautas pra-
nešimas, kad automobilis įvažiavo 
į šulinį ir galimai prakirto karte-
rį, išsiliejo tepalai – 30 cm pločio 
ir 400 m ilgio juosta tęsiasi ruože 
nuo Žilvičių g. iki Malūno g.

 Panaudojus rankinį purkštuvą 
su dispergatoriumi, tepalai buvo 
neutralizuoti.

Rimantas Paulikas apgailesta-
vo, kad grūdų supirkimo kainos 
šiemet sumenko, o trąšų – gerokai 
išaugo. 

Vasarinių miežių derlius ūkininko nenuvylė.
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Tarptautinio turnyro 
aukso medalis – 
Matui Mackevičiui

Kretingiškiai – tarptautiniame badmintono turnyre Liepojoje: (š 
kairės) Toma Noreikaitė, Matas Mackevičius, Ugnė Drungilaitė ir 
Erika Žiaušytė. 

Rugpjūčio 11–13 diemonis 
Latvijos badmintono federaci-
ja Liepojos Olimpiniame centre 
suorganizavo tarptautines 
badmintono varžybas U-13, U-15 
ir U-19 amžiaus grupėms. Šiame 
turnyre tarp badmintonininkų 
iš Latvijos, Lietuvos, Estijos ir 
Ukrainos varžėsi ir Kretingos 
sporto mokyklos atstovai, treni-
ruojami Vaidos Slušnienės.

Pergalių tarptautiniame  tur-
nyre siekė: Kasparas Draukšas 
(U-13), Toma Noreikaitė (U-15), 
U-19 grupėje – Erika Žiaušytė, 
Ugnė Drungilaitė ir Matas Mac-
kevičius, kuris, nugalėjęs visus 
varžovus, iškovojo aukso medalį.

Merginų vienetų kategorijoje, 
kurioje  varžėsi 12 merginų, Eri-
ka Žiaušytė, būdama porą metų 
jaunesnė už savo varžoves, U-19 
grupėje pasiekė ne vieną perga-
lę ir užėmė IV v. Poroje žaidu-
sios kretingiškės E. Žiaušytė ir 
U. Drungilaitė merginų dvejetų 
kategorijoje buvo penktos. 

U-13 ir U-15 grupėse 
K. Draukšui ir T. Noreikaitei 

reikšmingų pergalių pasiekti ne-
pavyko, tačiau tai buvo gera pa-
tirtis dalyvauti tarptautiniame 
turnyre ir pasivaržyti su pajėgiais 
kitų šalių badmintonininkais.

Šiuo metu jaunieji badminto-
no žaidėjai vasarą leidžia akty-
viai: dalyvauja badmintono sto-
vyklose, rimtai treniruojasi. „To-
dėl džiugu matyti vis gerėjančius 
rezultatus“, – neslėpė V. Slušnie-
nė, kuri ir pati visą vasarą akty-
viai dirbo – kėlė kvalifi kaciją: ji 
buvo pakviesta į Badminton Eu-
rope suorganizuotą vasaros sto-
vyklą Suomijoje, kur dirbo tre-
nere kartu su dar 7 aukšto lygio 
treneriais iš visos Europos. 

„Visą savaitę intensyviai ve-
dėme treniruotes 64-iems U-15 
amžiaus grupės vaikams iš vi-
sos Europos. Tai buvo neįkai-
nojama patirtis, leidusi pato-
bulinti treniravimo įgūdžius“, – 
V. Slušnienė pasidžiaugė, kad 
Suomijoje įgytas žinias ji gali 
taikyti Kretingoje treniruodama 
savo auklėtinius. 

„P. n.“ Informacija

Kretingos sporto mokyklos auklėtiniui  badmintonininkui Ma-
tui Mackevičiui pavyko nugalėti visus varžovus, kas lėmė užlipti ant 
aukščiausios turnyro laimėjimų pakylos.

Kretingos motobolo klubo jaunimas 
Skuode problemų neturėjo

Turnyrinė čempionato lentelė

Skuode įvyko antrasis Lietu-
vos motobolo jaunimo mišraus 
čempionato etapas, kuriame 
toliau grūmėsi Kretingos moto-
bolo jaunimo klubas, Radviliškio 
„Žėrutis“ ir Skuodo „Bartuvos“ 
jaunimas.

Pirmosiose II etapo rungtynė-
se šeimininkai Skuodo „Bartuvos“ 
jaunuoliai išbandė jėgas prieš Ra-
dviliškio „Žėrutį“. Šeimininkai nu-
sinešė pergalę įtikinamu rezultatu 
– 5:0. Skuodiškiams 3 įvarčius pel-
nė Kipras Medvid, po vieną pridė-
jo Paulius Galdikas ir Elidijus Nar-
kus.

Antrosiose rungtynėse Kretin-
gos jaunuoliai etapą pradėjo prieš 
Radviliškio „Žėručio“ komandą. 
Kretingiškiai parodė dominuojantį 
žaidimą ir įspūdingu rezultatu 11:0 
įveikė naujai atsikūrusį Radviliškio 

klubą. Laimėtojų gretose 6 įvarčius 
pelnė Andrius Lukauskas, po 2 – 
Edvinas Drąsutis ir Žydrūnas Gri-
cius, vieną pridėjo Neilas Rimkus.

Paskutinės turo rungtynės 
tarp Kretingos motobolo klubo ir 
Skuodo „Bartuvos“ jaunuolių bu-
vo įtemptos iki pat pabaigos. Po 
Žydrūno Griciaus ir Pauliaus Gal-
diko įvarčių rezultatas buvo lygus 
– 1:1. Progų išsiveržti į priekį tu-
rėjo abi komandos, tačiau galuti-
nį tašką rungtynėse padėjo kretin-
giškis Edvinas Drąsutis, kuris pa-
skutinėmis minutėmis nuginklavo 
vartininką ir Kretingos motobolo 
klubo U-18 ekipai išplėšė pergalę 
rezultatu 2:1.

Kretingos motobolo klubo jau-
nuolių treneris Lukas Šimkus ko-
mandos žaidimu buvo patenkin-
tas: „Pirmosiose rungtynėse su Ra-
dviliškio komanda gavome progą 

priprasti prie Skuodo aikštės. Ti-
krai nemažas skirtumas tarp Kre-
tingos ir Skuodo aikščių, bet per-
gales skinti pavyko, – kalbėjo ko-
mandos vairininkas.  –  Su Skuo-
do „Bartuva“, kaip visada, reikė-
jo grumtis iki paskutinės minu-
tės, bet džiugu, kad sėkmė vėl ly-
dėjo mus.“

Kretingiškiai, laimėję abejas 
rungtynes šį etapą, garantavo savo 
vietą fi nale, tačiau komandos tre-
neris akcentavo, kad į III etapą Ra-
dviliškyje važiuos turėdami vienin-
telį tikslą – laimėti.

Kitas Lietuvos motobolo jau-
nimo mišraus čempionato etapas 
įvyks rugsėjo 3 dieną Radviliškyje. 
Finalinei dvikovai komandos su-
grįš į Kretingos motodromą rug-
sėjo 10 dieną.

Vygantas TUZAS

Senjorės ieškojo dvi paras
Be žinios dingusios kretingiš-

kės senjorės, gimusios 1937 me-
tais, paieškos truko apie dvi paras. 

Pirmadienį artimieji pareigū-
nams pranešė, kad su į Vaineikių 
kaimą išvykusia giminaite negali 
susisiekti nuo rugpjūčio 14-osios 
10 valandos. Dingusiosios ieško-
ti  nedelsiant leidosi policijos pa-
reigūnai, kinologas su tarnybiniu 
šunimi, buvo pasitelktas ir karinių 
jūrų pajėgų sraigtasparnis su ter-
movizoriumi. Tačiau tądien paieš-
kos nebuvo sėkmingos. Iš ryto žy-
gį atnaujinę Kretingos rajono poli-
cijos komisariato Veiklos skyriaus 
pareigūnai pagaliau – po maždaug 
dviejų parų – moterį rado netoli 
artimųjų minėtos sodybos, miške, 
brūzgynuose prie Akmenos upės. 
Matėsi, kad nusilpusiai moteriai 

reikėjo medikų pagalbos – vienas 
pareigūnas ją nedelsiant ant rankų 
išnešė iš miško, nes GMP  automo-
bilis į sunkiai pasiekiamą vietą įva-
žiuoti negalėjo. 

Pranešimų apie dingusius as-
menis kasmet padaugėja prasidė-
jus grybavimo sezonui,  todėl po-
licijos pareigūnai ragina ypač sen-
jorams priminti, kad, prieš einant į 
mišką, reikia atsakingai pasiruošti, 
aiškiai ir kuo tiksliau apie tai pra-
nešti artimiesiems.   Mobilusis te-
lefonas turėtų būti įkrautas – pa-
gal mobiliojo ryšio bokštų fi ksuo-
jamą signalą Lietuvos policija ga-
li nustatyti preliminarią dingusio-
jo buvimo vietą, o tai padeda su-
mažinti paieškos rajoną. Patariama 
rengtis ryškių spalvų drabužiais –
taip žmogų lengviau pastebėti ir 

vaikštant miške, ir žvalgant iš oro. 
Pasiklydus patariama būti kuo 

atviresnėje vietoje, turėti švilpuką, 
kuriuo galėtumėte pranešti apie sa-
vo buvimo vietą, taip pat  prožekto-
rių, žibintuvėlį ar degtukų. Žmonių 
ieškančiuose sraigtasparniuose  yra 
sumontuotos kameros, padedan-
čios aptikti šilumą skleidžiančius 
objektus, pilotai, skrisdami nak-
tį, naudoja naktinio matymo aki-
nius, tad mažiausias šviesos šalti-
nis paiešką gali labai palengvinti. 

Užpernai  vien per dvi pirmą-
sias  rugsėjo mėnesio savaites  Klai-
pėdos apskrityje policijos pagalbos 
reikėjo 12-ai miškuose pasiklydu-
sių žmonių.

Parengta pagal Klaipėdos apskrities 
VPK informaciją

JAUNUOLIAI 
ĮKLIUVO DĖL NARKOTIKŲ

Trečiadienį apie 21 val. Kluo-
nalių g. Kretingoje, šalia automo-
bilio „VW Golf“, policijos parei-
gūnai pastebėjo stovinčius tris 
jaunuolius, kurių vienas prisipaži-
no į mišką išmetęs paketą su nar-
kotinėmis medžiagomis. 

Apžiūrint įvykio vietą, ša-
lia automobilio rastos elektroni-
nės svarstyklės, penki permato-
mi paketai su biria baltos spalvos 
medžiaga ir du folijos lankstinu-
kai su augalinės kilmės medžia-
ga. Įtariama, kad tai narkotinės 
medžiagos. Įtariamieji – 2003 m. 
ir 2004 m. gimę vyrai – uždary-
ti į Klaipėdos apskr. VPK arešti-
nę, 2004 m. gimęs nepilnametis 
apklaustas. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 259 str. 1 d.

PASPIRTUKU VAŽIAVĘS 
VYRAS MIRTINAI 
SUSIŽALOJO?

Rugpjūčio 17-ąją apie 4.15 
val. Rubulių kaime rastas miru-
sio 1975 m. gimusio vyro kūnas 
sužalota galva. Įtariama, kad va-
žiuodamas elektriniu paspirtuku 
vyriškis krito ir mirtinai susižalo-
jo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

VAGYSTĖ DAKTARUOSE
Daktarų kaime laikotarpiu 

nuo rugpjūčio 12 iki 16 die-
nos iš kiemo dingo du trakto-
riaus „John Deere“ pakeliamie-
ji svarmenys bei du sunkiasvo-
rių transporto priemonių prie-
kabų pakeliamieji cilindrai. Ža-
la siekia 2 tūkst. 300 eurų. Pra-
dėtas vagystės tyrimas.

MIRUSIOJO  NAME – 
IR GINKLAI, IR ŠOVINIAI

Per Žolinę Vydmantų kai-

me tvarkant mirusio vyro gara-
žą rastas pneumatinis šautuvas 
su dėžute šovinių, 9 mm kalibro 
dujinis pistoletas „Ekol&Voltran 
Mod. 92“ su dėtuve ir 4 šovi-
niais. Šiuos daiktus paėmė po-
licijos pareigūnai. Surinkta me-
džiaga pagal LR BK 253 str. 1 d. 

VAIRAVO GALIMAI 
NEBLAIVUS 

Trečiadienį apie 16.50 val. 
gautas pranešimas, kad Palan-
goje, Šventojoje, Mokyklos g., 
galimai neblaivus BMW vairuo-
tojas nesaugiai manevravo, po 
to, aikštelėje palikęs automo-
bilį, bandė pasišalinti. 1965 m. 
gimusiam galimai automobi-
lį BMW vairavusiam vyrui nu-
statytas 2,79 prom. neblaivu-
mas. Pradėtas tyrimas pagal LR 
BK 281(1) str. 1 d. 

„P. n.“ informacija



Iš Viliaus Orvido įgiję 
neįkainojamus lobius

Irena ŠEŠKEVIČIENĖ

Šį rugpjūtį Kretingos krašto ir Lietuvos žmonės, kuriems svarbios asmenybės, nepriklauso-
mybės priešaušriu formavusios tautos laisvės siekį, meilę ir pagarbą Kūrėjui ir jo kūrinijai, mini 
Gargždelėje prie Salantų gimusio, brendusio ir į jos kapų žemę atgulusio labai savito ir gilaus 
požiūrio menininko pranciškono Viliaus Orvido atminimą: rugpjūčio 16-ąją jam būtų sukakę 70. 
Tačiau šį pasaulį jis paliko prieš 30 metų, rugpjūčio  5-ąją, likus kelioms dienoms iki 40-ojo gimta-
dienio.

Buvę V. Orvido bendramin-
čiai rugpjūčio 5-ąją susirinko 
Salantų bažnyčioje, kur brolis 
pranciškonas Astijus Kungys už 
jį aukojo šv. Mišias. 

Tauta dar neieško grynuolių
Vienas V. Orvido draugų ir 

mokinių, su kuriais jis nuo pra-
džių ieškojo laisvės ir išsilais-
vinimo iš sovietų priespaudos, 
o vėliau – tikėjimo tiesų, buvo 
klaipėdietis menininkas ikono-
grafas Borisas Jokubauskis, ku-
ris įvairiais būdais siekia įam-
žinti V. Orvido atminimą, yra 
daugkartinių plenerų Gargžde-
lės sodyboje organizatorius.

„Su Viliumi susipažinome 
1974-aisiais Klaipėdoje, vienoje 
būstinėje, kur gaudavome slap-
tos literatūros. Dievo tuomet 
dar neieškojome, siekėme išsi-
laisvinimo, jis – taip pat. Paskui 
atėjo suvokimas, kad sudėtingu 
priespaudos laikotarpiu išsilais-
vinti be tikėjimo – neįmanoma. 
Prasidėjo Dievo paieškos“, – pri-
siminė Borisas.

Jis atviravo visąlaik šalia Vi-
liaus buvęs stebėtojas to, kas vy-
ko su juo pačiu: „Žavėjo Viliaus 
pasiaukojimas, jo nuolankumas, 
gebėjimas neteisti, neapkalbėti, 
o tai ir yra išsilaisvinimo kelias. 
Jis buvo gyvas to pavyzdys. Tik 
reikėjo laiko, kad tai pajustum. 
Ir jo darbai liudijo išsilaisvini-
mą: juk nebūna taip, kad pati 
sodyba būtų traukos vieta, bet 
žmogus, iš jo širdies trykštan-
tis meilės šaltinis  traukė žmo-
nes: pas jį į Gargždelę atvykda-
vo visokių tikėjimų atstovai, li-
goniai, alkoholikai ir narkoma-
nai. Visiems užteko ir vietos, ir 
jo didelės širdies.“

B. Jokubauskis rugsėjį Ana-
pilyje, Palangos kurorto muzie-
juje, ketina surengti savo iko-
nų parodą, dedikuotą V. Orvi-
dui atminti. Jo manymu, šian-
dieną dar nedaugelis Lietuvo-
je suvokia, kokia tai buvo didi 
asmenybė: „Nelabai kas įverti-
na, kiek atsivertimų ir pašauki-
mų ten įvyko. Matyt, dar ne me-
tas. Dar tauta neieško grynuo-
lių. Vilius suspindėjo ir viską pa-

liko. Palieku formuoti gamtai tą 
vietą, kalbėjo jis apie savo ku-
riamą sodybą – laisvės, meno, 
fantazijos pasaulį, kuriame jis 
šlovino Kūrėją. Jis sakė: aš ne-
darau to žmonėms, aš čia šlo-
vinu Viešpatį. Matau, kaip šian-
dien sodyba nyksta, bet Viliaus 
širdis yra gyva.“

Vienas paskutiniųjų, Viliaus išly-
dėtų 

Vienas paskui Vilių, jo pa-
vyzdžio uždegtas, dvasinio au-
gimo keliu nuėjo buvęs  ilga-
metis Kretingos parapijos kle-
bonas brolis pranciškonas Juo-
zapas Marija Žukauskas.

„Vilius buvo labai atviras ir 
pakantus ieškantiems žmo-
nėms. Nesvarbu, kokio tikėji-
mo – jis priimdavo pas save ir 

slaptus vienuolius, ir budistus, 
ir jogus, ir menininkus, ir bena-
mius. Žmones, ieškančius Die-
vo“, – toks V. Orvidas išliko bro-
lio Juozapo Marijos atmintyje.

Jis pasakojo buvęs paauglys, 
kuomet jam pirmąsyk teko pa-
buvoti Gargždelės sodyboje ir 
pajausti jos dvasią: „Kai buvau 
paauglys, skautų stovykloje pa-
tyriau kojos traumą, teko reabi-
litacinį gydymą praeiti Palan-
goje. Ten susiorganizavo gru-
pelė žmonių, kurie ir mane pa-
kvietė vykti į Orvidų sodybą. 
Apie ją jau žinojau, su tėvais jo-
je lankėmės. Tuomet tebebuvo-
me Sovietų Sąjungos sudėtyje, o 
į Orvidų sodybą atvykdavo labai 
įdomių žmonių ne tik iš Lietu-
vos, bei ir kitų respublikų. Vi-
sokių tikėjimų – slapti vienuo-

liai, budistai, jogai. Tarp jų – ir 
aš, moksleivis, nieko nežinantis 
apie Dievą. Atkritusiu žandikau-
liu klausydavau jų kalbų, disku-
sijų.“

Po to sodyboje  pradėjo lan-
kytis vis dažniau, prasidėjo Die-
vo paieškos. Žmonės atvykdavo 
ir išvykdavo, visiems užtekdavo 
vietos, miegodavo klėtyje. Vi-
suomet būdavo padėta duonos, 
pieno, medaus. Darbo vietoje – 
kaltai, medis, akmuo, bandyk 
dirbti, kurti, jei nori.

„Vilius bendraudavo su visais: 
visiems užtekdavo ir laiko, ir dė-
mesio. Jis mane užaugino dva-
siškai, pats mane paruošė Pir-
majai Komunijai, atvežė į Kre-
tingą pas kunigą Tėveliuką  – 
Juozapą Pudžiumelį. Dalijosi su-
manymu sukurti sodyboje Sau-
lės miestą, jo sodyba iš paukščio 
skrydžio atrodo trikampio for-
mos, jis ketino ją plėsti. Į tą Sau-
lės miestą įstatėme ąžuolinius 
vartus. Vieną savaitgalį turėjau 
grįžti namo į Šiaulius, Vilius pa-
lydėjo mane iki tų vartų, paragi-
no – gal dar pabūk. Grįžtu na-
mo, pasitinka mama ir sako: gir-
dėjai, kad ką tik Vilius mirė, pra-
nešė per radiją“, – brolis Juoza-
pas Marija prisiminė buvęs vie-
nas paskutiniųjų Viliaus išlydė-
tų iš Saulės miesto ir jo žemiš-
kosios kelionės liudytojas.

Brendo akmenkalių giminės 
aplinkoje 

Salantuose gimęs, augęs ir sa-
vo protėvių, taip pat – akmenta-
šių – giminės žemėje tvirtai įlei-
dęs šaknis, 62-ų Juozas Žilinskis 
todėl ir vadina save akmenoriu-
mi. Vasaras jis leisdavo savo  se-
nelio Kazimiero Orvido sodybo-
je, atokiame Gargždelės kaimo 
vienkiemyje, kuris savo paslap-
tingumu ir grandioziniais mas-
teliais traukė Plungės–Skuo-
do plentu keliaujančiųjų dėme-
sį. Sovietmečiu šį vienkiemį su 
šokiruojančia akmenų ir me-
džio derme, kur ąžuolai net ik 
virto, bet ir šaknimis dangų sie-
kė, žmonės vadino meno ir lais-
vės meka, Dievo karalyste žemė-
je art tiesiog – Absurdo muzie-
jumi.

Livija GRAJAUSKIENĖ

„Nuo seno tikima: jeigu neateisi 
švęsti Žolinės, jeigu nepasidžiaugsi 
bendryste su giminėm ir kaimynais, 
jeigu neparagausi naujo derliaus 
duonos, tai visus metus būsi vienas 
ir biednas. Matyt, dar ir todėl tiek 
žmonių suvažiuoja pas mus, į Lauk-
žemę, į tradicinę Žolinės šventę“, 
– stebėdama  šurmuliuojančius itin 
gausiai susirinkusius 21-ą kartą 
surengtos šventės svečius liaudies 
išmintį priminė Kretingos rajono 
kultūros centro Laukžemės skyriaus 
vedėja ir kaimo bendruomenės vado-
vė Aida Mikutienė.

Šventę „augino“ ne vienerius metus
Pasak 32 metus Laukžemė-

je dirbančios A. Mikutienės, 
seniau laukžemiškiai švęsdavo 
įvairias šventes: ir vasaros pra-
džią, ir užbaigtuves, ir Škaplie-
rinę.

„Neturėjome konkrečios 
šventės, kasmet vis kažką sugal-
vodavome ir nežinojome, prie 
kurios datos „prisirišti“, kol ne-
sugalvojome, kad gražu būtų 
švęsti Žolinę: pradėjome į baž-
nyčią nešti žolynus, šventinti 
naujo derliaus duoną, ja dalintis. 
Iš pradžių žmonių nelabai daug 
būdavo – kiekvieną renginį rei-
kia „užauginti“. Ir nors visus dvi-
dešimt metų, palyginus su kitais 
renginiais, Žolinė sutraukdavo 
daugiausiai žmonių, kad suva-
žiuotų tiek, kaip šiemet, reikė-
jo 21-erius metus šventę augin-
ti“, – sakė A. Mikutienė.

Nuo pat pirmųjų švenčių 
Laukžemėje jose dalyvaujantis 
Egidijaus Radžiaus teatro vyr. 
režisierius Nerijus Gedminas, 
A. Mikutienės pavadintas vie-
nu svarbiausių šventės simbolių 
– dažniausiai padedantis pra-
vesti ofi cialiąją renginio dalį, o 
jei ne, būnantis šalia scenos, – 
taip pat prisiminė, kad pirmai-
siais metais susirinkdavo negau-
sus būrelis žmonių. Dabar gi, kai 
šventė pradėjo skaičiuoti trečią 
dešimtį gyvavimo metų, ji jau ta-
po viena labiausiai svečių lanko-
ma rajone.

Prakalbus apie šventės scena-
rijų – o jis Laukžemėje niekada 
nesikartoja, kasmet renginys turi 
naują temą, jos sumanytoja sakė, 
kad mintis ir idėjas kitiems me-
tams pradeda dėlioti tik šventei 
pasibaigus. 

Anksti  – vos 40-ties – dėl širdies smūgio iškeliavęs laisvasis meni-
ninkas fi losofas vienuolis pranciškonas Vilius Orvidas buvo itin plačių 
pažiūrų, gilaus tikėjimo Kūrėju ir jo kūrinija. Jo sodyboje save ir Dievą 
atrasdavo bet koks žmogus – kiekvieną jis priėmė ir buvo pavyzdys 
savuoju gyvenimu.

žmonėsžmonė9 p.
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Smiltys

Kunigaikščių Masalskių giminės pėdsakai Kr
Antroje XVIII a. pusėje Kretin-

goje šeimininkavo kunigaikščiai 
Masalskiai. Jų valdymas tetruko tik 
pusšimtį metų, tačiau per tą laiką 
dvaro šeimininkai pakeitė socialinę 
ir urbanistinę valdos raidą, Kretingą 
pavertė mūriniu miestu, kuriame 
įkūrė pirmąją Vakarų Žemaitijoje 
vidurinę mokyklą.

Masalskių giminė priklauso 
Kijevo įkūrėjo Riuriko palikuonių 
dinastijos Černihivo šakai. Gimi-
nės pradininku tapo Karačevo 
kunigaikščio Sviatoslavo ir Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Algirdo 
dukters Teodoros sūnus Jurijus, 
gyvenęs XIV a. antroje pusėje–
XV a. pradžioje. Paveldėjęs iš tė-
vo Mosalsko miestą su aplinkinė-
mis žemėmis, savo valdoje jis su-
formavo savarankišką dalinę Mo-
salsko kunigaikštystę ir pasivadi-
no Mosalskiu. 1492 m. prijungus 
ją prie Maskvos kunigaikštystės, 
dalis Jurijaus palikuonių persikė-
lė į Lietuvos Didžiąją Kunigaikš-
tystę (LDK), kurioje, lenkų kalbai 
darant įtaką, buvo pavadinti Ma-
salskiais. Laikui bėgant jie priėmė 
katalikybę, tapo LDK ir Lenkijos 
Karalystės magnatais, įtakingais 
valstybės, karo ir katalikų bažny-
čios veikėjais.

Kretinga kunigaikščiai Masals-
kiai pirmąkart susidomėjo dar 
1623 m., kai jos savininkas Jonas 
Stanislovas Sapiega iš žmonos 
Onos Scholastikos Chodkevičiū-
tės gautą naująją šeimos valdą 
užstatė Kauno maršalkai Alek-
sandrui Masalskiui ir jo žmo-
nai Apolonijai Jasinskaitei. Šiedu 
Kretingą tevaldė porą metų, kol 
Jonas Stanislovas Sapiega susi-
mokėjęs skolą 1625 m. dvarą su-
sigrąžino.

Kunigaikščių Masalskių val-
dų dalimi Kretinga tapo Jurgio 
Stanislovo Sapiegos dukrai Kris-
tinai Rozalijai 1745 m. ištekėjus 
už Valkavisko seniūno Kazimie-
ro Adrijono Masalskio (1724–
1777). Valdydamas Kretingą, 
Kazimieras Adrijonas tapo Lie-
tuvos didžiuoju stovyklininku, o 
vėliau – didžiuoju pataurininkiu. 
Jo valdymo laikais miestas atsi-
gavo nuo Šiaurės karo, Didžiojo 
maro ir badmečio laikais patir-
tų negandų, 1751–1756 m. buvo 
sutvarkytos avarinės būklės baž-
nyčios išorinės sienos ir karnizai, 
išbalintos vidaus sienos, sutaisyti 
skliautai ir rūsiai, atnaujinti Švč. 
Mergelės Marijos, Šv. Pranciš-
kaus ir Jėzaus Kristaus altoriai, 
remontuotas bažnyčios priean-
gio stogas.

Iš bevaikio sūnaus Kretingą 
1756 m. už 100  tūkst.  auksinų 
nupirko tėvas Mykolas Juozapas 
Masalskis (1700–1768). Tai bu-
vo didžiausią karjerą valstybinė-
je tarnyboje padaręs ir aukščiau-
siai iškilęs į valdžios olimpą Ma-
salskių giminės atstovas. Lemtin-
gi jo karjeroje buvo 1737–1744 
m., kai, remiamas karaliaus Au-
gusto III, tapo Mstislavlio vaiva-
da, vėliau – Lietuvos Vyriausiojo 
Tribunolo maršalka, Trakų vaiva-
da ir kaštelionu. Valstybinės tar-
nybos karjeros piką pasiekė 1744 
m., tapęs Vilniaus kaštelionu ir 
Lietuvos etmonu, o 1762 m. bu-

vo paskirtas Lietuvos didžiuoju 
etmonu.

Mykolas Juozapas Masalskis 
Kretingoje nerezidavo, o dva-
rą nuomojo. Nežiūrint to, kuni-
gaikštis pripažino, kad Kretin-
ga yra viena svarbiausių jo val-
dų, todėl titulavo save Kretin-
gos, Muišės ir Liachavičų grafu, o 
Kretingos dvaro valdas (valsčių) 
jo laikais imta vadinti grafyste.

Jis rūpinosi miestu ir jo gyven-
tojais. 1761 m. kovo 30 d. magis-
tratui išsiuntė raštą, kuriame rei-
kalavo neapkrauti papildomais 
mokesčiais mieste apsigyvenu-
sių vokiečių amatininkų. Ten pat 
jis priekaištavo magistratui, kad 
namai iki šiol mieste be mūrinių 
kaminų, o stogai tebėra deng-
ti šiaudais. Todėl reikalavo, kad 
„kaminai virš stogo turi būti iš-
vesti, gink, Dieve, kad neatsitik-
tų gaisras.“

1760 m. kunigaikštis patvirti-
no Jono Karolio ir Sofi jos Chod-
kevičių 1619 m. fundaciją ber-
nardinų vienuolynui. Tęsdamas 
sūnaus Kazimiero Adrijono pra-
dėtus bernardinų bažnyčios re-
monto darbus, pasirūpino, kad 
jo ir kitų rėmėjų lėšomis 1763 
m. būtų atnaujintas pagrindinis 
altorius ir išmūrytas pasauliečių 
choro balkonas, 1764 m. naujai 
perstatyta ir raudona skarda ap-
kalta bokšto viršūnė ir signatū-
rinio bokštelio kupolas.

Mirus karaliui Augustui III ir 
įsiplieskus didikų tarpusavio ki-
virčams, tarpuvaldžiu 1764 m. 
Mykolas Juozapas įkūrė Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kon-
federaciją, kuri, remiama į ša-
lį įžengusios carinės Rusijos ka-
riuomenės, 1765 m. Abiejų Tau-
tų Respublikos valdovu išsirin-
ko Stanislovą Poniatovskį. Sei-
mui nutarus panaikinti etmono 
pareigas ir įkurti Karo komisiją, 
įsižeidęs kunigaikštis iki mirties 
liko Rusijos imperatorės Jekate-
rinos II sąjungininku.

Mykolas Juozapas 1724 m. 
buvo vedęs Prancišką Oginskai-
tę, su kuria susilaukė sūnų Kazi-
miero Adrijono, Juozapo Adrijo-
no, Ignoto Jokūbo, Jono Myko-
lo bei dukterų Marijonos, Tere-
sės ir Kotrynos. Iš jų Kretingos 
valdą paveldėjo Vilniaus vysku-
pas Ignotas Jokūbas Masalskis.

Manoma, kad Kretinga vys-
kupui atiteko 1769 m., nes tų 
metų rugpjūčio 28 d. jis pasira-
šė dekretą, kuriuo išsprendė už-

Dešinėje – didysis Masalskių-Mosalskių giminės herbas (patvirtin-
tas 1892 m.), kairėje – Lenkijos ir Lietuvos didikų Masalskių herbas 
(dail. Tadeusz Gajl, 2007 m.)

Vilniaus kašteliono ir Lietuvos 
didžiojo etmono Mykolo Juo-
zapo Masalskio portretas. Než. 
dailininkas. XVIII a. Krokuvos 
nacionalinis muziejus

Vilniaus vyskupo Ignoto 
Jokūbo Masalskio portretas. 
Dail. Pranciškus Smuglevičius. 
1785–1786 m. Lietuvos nacionali-
nis dailės muziejus

Austerija – Ignoto Jokūbo Masalskio rūpesčiu dvaro lėšomis pasta-
tytas pirmasis tinkuoto mūro namas Kretingos turgavietės ir gatvės 
link katalikų bažnyčios kampe. Fot. Alfonsas Survila. Apie 1930 m. 
Kretingos muziejus

Elena Apolonija Masalskaitės-
de Lin portretas. Dail. Adelaidė 
Labil-Giar. 1779–1792 m. Varšu-
vos nacionalinis muziejus

sitęsusį miesto piliečių – brolių 
Kazimiero ir Domininko Saka-
vičių ginčą, padalindamas jiems 
po lygiai dalį sklypo Kretingoje 
ir miesto daržų žemėje.

Vyskupo pakviestas Lydos 
apskrities matininkas Pranciš-
kus Jodka 1771 m. sudarė išsa-
mų kunigaikščio Ignoto Jokūbo 
Masalskio paveldėtosios Kretin-
gos grafystės inventorių su že-
mių planais, žemdirbių sąrašais 
ir prievolėmis, grafystės valdy-
mo nuostatais ir pan. Invento-
rius liudija, kad miestas ir dvaro 
sodyba buvo mediniai, jų trobe-
siai dengti šiaudais, daugelis na-
mų dūminiai, be kaminų. Mieste 
mūriniai buvo tik rotušė, svečių 
namai, prieglauda ir bernardinų 
vienuolyno pastatų kompleksas. 
Dvarą juosė aukšta medinė tvo-
ra, o miestą saugojo akmenų py-
limas.

Pradėjęs valdyti Kretin-
gą, Akmenos slėnio saloje ša-
lia miesto vyskupas užbaigė tė-
vo pradėtą statyti tinkuoto mū-
ro vandens malūną, o dvaro so-
dyboje pastatė akmenų mūro 
spirito ir alaus daryklą (bravo-
rą). Abu šie pastatai buvo įreng-
ti naujoviškai, turėjo kaminus, o 
stogai buvę dengti čerpėmis. 

Ėmęsis pertvarkyti dvaro so-
dybą, 1771 m. vyskupas įsa-
kė pirmiausia remontuoti ir ant 
mūrinių pamatų pakelti visus 
ūkinius-gamybinius pastatus, 
pastatyti akmens mūro arkli-
des, ratinę, svirną, vandens ma-
lūną, palivarke – tvartus, kluoną 
ir daržinę. Prie senųjų medinių 
rūmų ties abiem jų galais pasta-
tė po medinę ofi ciną ant aukštų 

tinkuoto mūro pamatų. Vieno-
je jų, ties tvenkiniu, įrengė dva-
ro virtuvę ir kamaras produk-
tams laikyti, o kitoje apgyvendi-
no dvare dirbusius tarnautojus. 
Kai kurie praeities tyrinėtojai 
teigia, kad Ignotas Jokūbas Ma-
salskis atvežė į Kretingą pirmuo-
sius šiltųjų kraštų augalus, kurie 
vėliau davė pradžią Žiemos so-
dui. 1778 m. jis sutvarkė ir lie-
pomis apsodino kelią nuo dva-
ro iki bernardinų bažnyčios, t. y. 
dabartinę Vilniaus gatvę.

Minėtą 1771 m. inventorių pa-
pildė vyskupo nurodymu surašy-
ti Grafystės tvarkymo nuostatai. 
Juose nurodyta, kad „Karolšta-
to [Kretingos] miestas visas pri-
valo būti mūrinis.“ Namus reika-
lauta statyti pagal projektus, su-
derintus su dvaro administra-
cija. Manoma, kad dalį pastatų 
galėjo projektuoti vyskupo glo-
botinis, architektas Laurynas 
Stuoka-Gucevičius, 1793 m. pa-
rengęs Ignoto Jokūbo Masalskio 
namų Kretingoje abrisus. Mūri-
nei statybai paspartinti vyskupas 
įsakė šalia senosios dvaro plyti-
nės, veikusios dabartiniuose Pa-
dvariuose, pastatyti dar vieną, 
kad „iš abiejų plytinių per me-
tus mažiausiai būtų pagamina-
ma 3 mln. plytų.“

Pirmiausia mūrinius na-
mus buvo įsakyta statyti aplin-
kui Turgaus aikštę (dab. Rotušės 
aikštės pietinė pusė) ir prie Baž-
nyčios gatvės (dab. Rotušės aikš-
tės važiuojamoji dalis tarp pre-
kybos centro „Maxima“ ir J. K. 

Chodkevičiaus g.). Visuose ketu-
riuose aikštės kampuose numa-
tyta dvaro lėšomis išmūryti po 
dviaukštį namą. Pirmasis pasta-
tas – austerija vadinami pagrin-
diniai miesto užvažiuojamie-
ji nakvynės namai, vietoje se-
nosios medinės smuklės aikštės 
kampe, su bernardinų bažnyčia 
jungiančios gatvės pradžios de-
šinėje pusėje privalėjo iškilti per 
metus, t. y. 1771–1772 m. Kituo-
se aikštės kampuose namus pla-
nuota pastatyti 1773–1776 m. 
Mūrinių namų statybą paspar-
tino 1788 m. balandžio 6 d., ge-
gužės 4 d. ir birželio 12 d. vienas 
po kito praūžę didžiuliai gaisrai.

Naujai pastatytoji austeri-
ja buvo tinkuoto mūro, dvie-
jų aukštų, dvigalė, su mansarda 
palėpėje, olandiškų čerpių sto-
gu ir nuo aikštės pusės virš pa-
grindinio įėjimo ties fasado vi-
duriu įrengtu balkonu. Joje ap-
sistodavo į Kretingą atvykę pir-
kliai, o vėliau patalpas nuomojo-
si valdinės ir privačios įstaigos. 
Austerijos kompleksui priklau-
sė į dešinę nuo jos, už įvažiavi-
mo į kiemą, kitas dvaro lėšomis 
pastatytas panašios architektū-
ros dviaukštis pastatas su balko-
nu ir mansarda.

Apie Ignoto Jokūbo Masalskio 
pradėtos mūrinės statybos rezul-
tatus sužinome iš 1833 m. statis-
tinių duomenų. Tuo metu mies-
to centre aplinkui aikštę ir prie 
pagrindinių gatvių stovėjo jau 
31 mūrinis namas. Jų skaičiu-
mi Kretinga nusileido tik Vilniui 
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retingos istorijoje

Dešinėje atviruko pusėje matosi pailgas, dvigalis Kretingos aukš-
tesniosios (vidurinės) mokyklos pastatas su bendrabučiu, pastatytas 
1788–1790 m. dvaro lėšomis. Fotografės Paulinos Mongirdaitės išleis-
tas atvirukas. Apie 1912 m. Kretingos muziejus  

(742 namai), Kaunui (66 namai) 
ir Kėdainiams (48 namai). Mūri-
niai namai sudarė 19 proc. visų 
pastatų, o Kretinga šiuo rodikliu 
po Vilniaus (55,8 proc.) buvo an-
tra, lenkdama Kauną (12,2 proc.), 
Kėdainius (9,5 proc.), Jurbarką (4 
proc.) ir Ukmergę (2,9 proc.).

1771 m. grafystės valdymo 
nuostatuose vyskupas nurodė 
vaitui užtikrinti miesto piliečių 
teisių ir nekilnojamojo turto ap-
saugą, o piliečius įpareigojo lai-
kytis privilegijų ir miesto valdy-
mo nuostatų, skatino pasinaudo-
ti patogia miesto geografi ne pa-
dėtimi ir visas pastangas versle 
skirti užsienio prekybai su Prū-
sijos ir Kuršo kunigaikštysčių 
miestais, ragino nebijoti pre-
kybos verslui skolintis pinigų iš 
valstybės iždo ir imti kreditan į 
užsienį vežamas lietuviškas pre-
kes. Magistratui liepta „neleis-
ti mieste apsigyventi žmonėms, 
kurių turtas pinigais arba pre-
kėmis nesudaro mažiausiai 100 
muštų talerių.“ Pirkliams ir ama-
tininkams šis turto cenzas nebu-
vo taikomas. Daugėjant miestie-
čių skundų ir ieškinių dėl įsisko-
linimų, Ignotas Jokūbas Masals-
kis nurodė magistrato teismui 
pirmiausia nagrinėti tuos sando-
rius, kurie buvo sudaryti rotušė-
je ir įregistruoti magistrato kny-
goje.

Kretingos miesto gyventojai 
XVIII a. privalėjo nuolat prižiū-
rėti ir tvarkyti dalį užmiesčio ke-
lių. Miestiečių pareigas šių kelių 
priežiūrai Ignotas Jokūbas Ma-
salskis patvirtino atskiru 1772 
m. raštu. Pagal jį, miestui pri-
klausė Kartenos kelio ruožas 
nuo Kretingos iki Rubulių kai-
mo bei dalis Gargždų kelio nuo 
miesto iki Babrūnių (Jokūbavo) 
kaimo. Abipus kelio jie privalėjo 
iškasti griovius, pakraščius ap-
sodinti medžiais, kasmet taisy-
ti važiuojamąją dalį. 

Abiejų Tautų Respublikos sei-
mui 1776 m. nutarus panaikin-
ti miestų Magdeburgo teisę, pa-
liekant ją tik didžiausiems mies-
tams, konstitucija leido priva-
čiose valdose esančių miestų 
likimą nuspręsti savininkams. 
Ignotas Jokūbas Masalskis pa-
sinaudojo šia teise ir Karolštato 
magistratas veikė iki pat 1795 
m., t. y. iki Lietuvą aneksuojant 
Rusijos imperijai.

Magdeburgo teisės suteiki-
mo Kretingai privilegija drau-

dė mieste gyventi žydams. Su-
vokdami tą naudą, kurią mies-
to ir dvaro iždui atneša verslūs 
šios tautos atstovai, Masalskiai 
leido žydams kurtis už mies-
to sienos prie vandens malūno, 
kur netruko atsirasti Žydų Nau-
miestis su savo turgaus aikšte. 
Jei iš pradžių čia gyveno tik ke-
lios žydų šeimos, tai Ignoto Jo-
kūbo Masalskio laikais 1771 m. 
jų buvo trylika, t. y. beveik 10 
proc. miesto gyventojų. Vysku-
pas toleravo jų kūrimąsi mieste, 
tačiau stengėsi tai reglamentuo-
ti. Jis nebeleido žydams gyventi 
Vokiečių (dab. Birutės) gatvėje, 
uždrausdamas čia nuomotis vo-
kiečių amatininkams skirtus na-
mus. Tačiau leido keltis į dabar-
tinę Mėguvos gatvę, už miesto 
sienos, kur jie galėjo pasistaty-
ti sinagogą.

Vyskupo globotiniu ir reika-
lų patikėtiniu tapo Kretingo-
je gimęs žydas, pirklys Berekas 
Joselevičius (1764–1809). Per 
T. Kosciuškos sukilimą jis su-
formavo žydų kavalerijos pul-
ką ir jam vadovavo ginant Var-
šuvą nuo Rusijos kariuomenės. 
Vėliau tarnavo Napoleono armi-
jos lenkų legionierių pulke, buvo 
Varšuvos kunigaikštystės armi-
jos pulkininku, ulonų eskadro-
no vadu.

Ignotas Jokūbas Masalskis 
rūpinosi Kretingos bernardinų 
vienuolynu ir bažnyčia, 1794 m. 
gruodžio 29 d. patvirtino ber-
nardinų vienuolyno žemės skly-
po ribas, kurias vietoje išmata-
vo ir pažymėjo matininkas Jokū-
bas Gineita.

Vyskupas globojo ir rėmė me-
ną, mokslą ir švietimą. Jis orga-
nizavo ir fi nansavo Vilniaus ar-
kikatedros rekonstrukciją ir Ver-
kių rūmų statybą, Vilniaus vys-
kupijoje steigė pradines moky-
klas valstiečių ir miestelėnų vai-
kams, siekė, kad lietuviškose pa-
rapijose kunigai su tikinčiaisiais 
bendrautų gimtąja jų kalba, at-
naujino Vilniaus kunigų semina-
rijos programą.

Siekiant, kad kuo daugiau jau-
nuolių gautų vidurinį išsilavini-
mą, Ignoto Jokūbo Masalskio 
rūpesčiu Edukacinė komisija, 
kuriai vyskupas tuo metu vado-
vavo, 1775 m. Kretingoje atida-
rė šešiametę aukštesniąją moky-
klą. Jai vyskupas paskyrė du mū-
rinius namus ir medinę arklidę, 
stovėjusius palei miesto aikštės 

vakarinį kraštą. Tai buvo pirmo-
ji vidurinė mokykla Vakarų Že-
maitijoje, o artimiausia kita to-
kia mokykla veikė tik Kražiuose. 
Kretingoje vidurinio mokslo ži-
nių siekė ne tik artimiausių apy-
linkių, bet ir kitų Žemaitijos vie-
tovių miestiečių, bajorų, mieste-
lėnų ir valstiečių vaikai. 

Mokyklos pastatai per 1788 
m. gaisrą sudegė. Jiems atstatyti 
vyskupas paskyrė statybinę me-
džiagą ir įpareigojo dvaro vieti-
ninką pradėti statybos darbus, 
kurie buvo baigti 1790 m. Deja, 
naujajame pastate mokykla vei-
kė trumpai, nes 1793 m. Eduka-
cinė komisija ją perkėlė į apskri-
ties centrą Telšius.

Įsiplieskus didikų grupuo-
čių kovoms dėl politinės įtakos 
Abiejų Tautų Respublikoje, vys-
kupas, kaip ir jo tėvas, tapo Ru-
sijos imperatorės Jekaterinos II 
ir jos sąjungininko Lenkijos ka-
raliaus Stanislovo Augusto Po-
niatovskio šalininku, prisijungė 
prie Targovicos konfederacijos, 
sugriovusios Ketverių metų Sei-
mo pasiekimus, nepalaikė 1794 
m. kilusio sukilimo prieš rusus. 
Todėl sukilėlių vado Tado Kos-
ciuškos įsakymu už tėvynės iš-
davystę Ignotas Jokūbas Masals-
kis 1794 m. birželio 28 d. Varšu-
voje buvo suimtas ir viešai tur-
gavietėje pakartas. Sukilimą nu-
malšinus, 1795 m. jo palaikai bu-
vo parvežti į Vilnių ir palaidoti 
arkikatedros rūsyje. 

Vyskupo turtus paveldėjo 
dukterėčia Elena Apolonija Ma-
salskaitė (1763–1815), kuria jisai 
rūpinosi anksti mirus jos tėvams 
– vyskupo broliui, Lietuvos ka-
riuomenės generolui leitenan-
tui Juozapui Adrijonui Masals-
kiui ir jo žmonai Antaninai Ra-
dvilaitei. Našlaitė augo Paryžiu-
je, išlaikoma vienuolių bernar-
dinių (cistersių). 1779 m. liepos 
29 d. ten pat ištekėjo už Austri-
jos kunigaikščio Karlo Juozapo 
Emanuelio de Lin. 1788 m. pa-
likusi šeimą persikėlė į Varšuvą, 
joje susipažino su Lenkijos ka-
rūnos didžiuoju pakamariu Vin-
centu Gavelu Potockiu, už kurio, 
pirmajam vyrui mirus, 1792 m. 
ištekėjo.

Telšių apskrityje 1795 m. ko-
vo 28 d. Elenai Apolonijai buvo 
perduoti Darbėnų, Grūšlaukės, 
Kretingos, Palangos, Plungės 
dvarai ir Tarvydų kaimas. Dar-
bėnų ir Palangos dvarus, vykdy-
dama dėdės testamente išreikštą 
valią, ji perleido pusbroliui, te-
tos Kotrynos Masalskaitės-Nie-
siolovskos sūnui, generolui Ksa-
verui Pranciškui Niesiolovskiui. 
Kretingos, Grūšlaukės, Plungės 
dvarus ir Tarvydų kaimą užrašė 
naujajam vyrui Vincentui Gave-
lui Potockiui, kuriam nuosavy-
bės teisę į naująsias valdas 1796 
m. sausio 30 d. patvirtino Rusi-
jos imperatorė Jekaterina II. To-
kiu būdu po pusę amžiaus tru-
kusio kunigaikščio Masalskių 
valdymo Kretingos grafystė su 
dvaru ir miestu atiteko grafų Po-
tockių giminei.

Julius KANARSKAS
Kretingos muziejus

„Beveik kasdien – ant dviračio 
ir pirmyn į kaimą pas bočių Kazi-
mierą. Vasarą ten nokdavo obuo-
liai, kriaušės, trešnės, buvo gausy-
bė akmenų, visokių žmonių, vyko 
nuolatinis judėjimas. Senelis buvo 
tikras akmentašys, stiprus vyras, 
turėjo tvirtą charakterį. O jo sū-
nus Vilius, mano mamos Laimu-
tės Kazimieros Žilinskienės brolis, 
dirbo žmonėms ir Dievo garbei. 
Dėdė mane, paauglį, nemačiomis  
auklėjo. Atnešk obuolių, parnešk 
pieno, Salantų pyrago. Tai nebuvo 
įsakmus auklėjimas, ne aiškinimas 
ar įsakinėjimas, bet mokymas sa-
vo gyvenimo pavyzdžiu. Galvoju, 
kad tai, ką įgijau ir turiu šiandie-
ną, yra jo perduotos vidinės jėgos 
impulsas, atėjęs iš protėvių – ma-
no proseneliai Ona ir Jonas Orvi-
dai buvo Salantų bažnyčios staty-
tojai. Ta stiprybė, nušviestas Vi-
liaus dvasingumo šviesa, perduota 
kitoms giminės kartoms“, – kalbė-
jo Viliaus sūnėnas akmens meis-
tras J. Žilinskis.  

Įvykdė pažadą sau ir Viliui
Su Viliumi jiedu gimę tą pa-

čią – rugpjūčio 16-ą – dieną, 
juos skyrė 8-erių metų skirtumas. 
„Tuomet tai atrodė daug. Jaunys-
tėje galvodavau, kad būdamas 
tarp akmenorių Orvidų pralošiau 
laiko, iššvaisčiau jį. Tačiau šian-
dieną, perkopęs 60 ir tapęs raukš-
lėtesniu, suvokiu, kokį lobį įgijau. 
Žvelgiu į dangų siekiančias sida-
brines egles, kurias sodinome sy-
kiu su Viliumi mano sodyboje, ne-
toli Gaidžio koplyčios, ir galvoju: 
praėjo 30 metų kaip Viliaus nebė-
ra, tačiau niekas negali nukirsti 
tų genetinių šaknų, iš kurių aš ir 
šiandieną maitinuosi.“

J. Žilinskis pasakojo, kad trejus 
metus tarnavo sovietiniame lai-
vyne Sevastopolyje, ir ten jį ap-
lankė Vilius. Tuomet jis pasidali-
no savo vizija – iš akmens, meta-
lo, melioracijos šalinamų galingų 
ąžuolų – viso to, kas turi išlieka-
mąją vertę, sukurti kažką didingo. 
Ir jam pavyko: už antkapinius pa-
minklus užsidirbo pinigų, bet juos 
skyrė tam, kad šie tarnautų žmo-
gui, o ne atvirkščiai.

Salantiškio meistro J. Žilins-
kio meniški darbai iš akmens iš-

Iš Viliaus Orvido 
įgiję neįkainojamus 
lobius

keliavę po pasaulį, tačiau vienas 
jų –  skulptūra „Bangpūtys“, sto-
vinti Salantų parke, – ypatinga. 
„Ją sukūriau Viliui Orvidui at-
minti, tai – tarsi jo darbų tęstinu-
mas per mane. Lyg ir pagoniškas 
bangpūtys pučia į mus savo dva-
sią ir kūrybinę jėgą. Tuo aš lyg ir 
įvykdžiau pažadą sau pačiam ir 
Viliui, kuris buvo atviras visoms 
religijoms. Nors buvo davęs vie-
nuolio pranciškono įžadus, pasi-
rinkęs Gabrieliaus vardą ir gyve-
no atsiskyręs nuo bendruome-
nės, jo mąstymas gerokai peržen-
gė krikščionybės-pagonybės ri-
bas ir ėjo Dievo link per kiekvie-
no žmogaus sielą“, – akcentavo gi-
minaitis.

Borisas Jokubauskis ir 
V. Orvidas buvo išsilaisvinimo 
siekę bendraminčiai  nuo jaunys-
tės dienų.

Pranciškonui Juozapui Marijai 
Žukauskui V. Orvidas buvo dvasi-
nis vedlys į kunigystę.

Juozui Žilinskiui, augusiam 
dėdės V. Orvido aplinkoje, šis 
išliko ne tik meistrystės, bet ir 
gyvenimo išminties mokytoju.

Tokią, sunkiai apibūdinamą sodybą iš akmenų, skulptūrų  ir išraus-
tų medžių, turėdamas unikalią viziją, savo tėvų žemėje kūrė Vilius 
Orvidas. 
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Žolinė Laukžemėje – trečią dešimtį 
skaičiuojanti tradicija

Su idėjomis važiuojama pas 
N. Gedminą, kuris padeda jas 
išgryninti ir įpinti į scenarijų. 
Rišamasi ir prie jubiliejinių da-
tų, ir prie istorijos įvykių. Šiemet 
šventėje buvo daug kuršių mo-
tyvų, ir tai esą natūralu: Lauk-
žemė – kuršių kraštas. Žemai-
tiškais ir lietuviškais akcentais 
renginį papuošė Kretingos rajo-
no kultūros centro Darbėnų sky-
riaus vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Okata“ ir Salantų kultū-
ros centro vyresniųjų liaudiškų 
šokių grupė „Salanta“.

„Gal kas šiemet pagalvojo, 
kad mūsų šventė buvo labiau 
pagoniška negu katalikiška, ta-
čiau juk vasaros pabaigos, der-
liaus šventės ištakos – pagony-
bėje. Mūsų šventėje dera viskas: 
ir senosios liaudies tradicijos, ir 
dabarties akcentai, ir naujo der-
liaus duona, kuria visi vaišina-
mės linkėdami, kad jos netrūk-
tų visus metus, ir žolynų puokš-
tės, kad saugotų ir globotų mū-
sų namus“, – vardino A. Miku-
tienė, pridūrusi, kad tradicinis 
renginys įgyvendintas vykdant 
du projektus: Laukžemės ben-
druomenės projektą „Tradicijų 
puoselėjimas“ ir Kretingos rajo-
no kultūros centro Laukžemės 
skyriaus kultūrinės veiklos pro-
jektas „Žolinė“. 

Neapsieinama be talkininkų
Paklausta apie šventės daly-

vius,  kurie pradėjo ir padėjo 
kurti tradicijas ar naujai įsijun-
gė į Žolinę Laukžemėje, A. Mi-
kutienė sakė, kad šventė neįsi-
vaizduojama be darbėniškės Vi-
dos Viskontienės iškeptos nau-
jo derliaus duonos. Toli gražu ne 
pirmi metai per Žolinę dosnūs 
būna Viktoro Botino vadovauja-
mo Šventosios medžiotojų klu-
bo nariai: šįkart medžiotojai vai-
šino ne tik tiršta daržovių ir šer-
nienos sriuba, bet ir rūkyta stir-
niena.

Treti metai šventėje dalyvau-
ja ir žada, kad tai taps tradicija, 
palangiškės Jolita Rapalavičie-
nė, Daiva Skersinskienė ir joms 
talkinusi Zita Beniušytė iš gėlių 
salono „Ieva“. Moterys ne tik ri-
šo ir dovanojo Žolinės puokštes, 
bet ir padėjo jas susirišti tiems 
šventės svečiams, kurie norėjo 
patys gėles ir žolynus sukompo-
nuoti.

„Turime ir rožių – jos buvo 
auginamos darželiuose prie na-
mų ir į puokštes komponuoja-
mos, – ir kitų darželio gėlių, taip 
pat ir pievų bei vaistinių augalų: 
rykštenių, paprastų lauko smil-
gų, diemedžio šakelių, raudonė-
lio, mėtų. Ir, žinoma, baltųjų ba-
landų ir kiečių“, – dėliodama žo-
lynus į puokštę pasakojo J. Rapa-
lavičienė.

Prie gėlininkės priėjusi V. Vis-
kontienė žemaitiškai pridūrė, 
kad kiečiai Žolinės puokštėje 
yra būtini, o dar reikėtų pridėti 
bitkrėslių, kadarkulių, dygolda-
gių ir srevų. Bet pastarieji žoly-
nai, lietuviams pažįstami krauja-

žolės vardu, šiemet nevykę – tik 
pražysta ir iškart nugenda.

„Per Žolinę puokštė būtina. 
Tegu ne tokia graži, bet bent ke-
lias šlameles surištas reikia turė-
ti, jei ne – šėtonas tau uodegą į 
rankas įkiš. Kaip ir per Verbas, 
jei verbos neturėsi“, – senolių 
posakį priminė V. Viskontienė.

Pagerbė saviškius, džiugino svečius
Dar viena Žolinės Laukže-

mėje tradicija – pasveikinti tuos 
laukžemiškius, kurie tais metais 
švenčia jubiliejinius gimtadie-
nius. Šįkart sveikinimai skam-
bėjo Irenai Bružienei, Salomėjai 
Eglinienei, Angelei Mateliūnie-
nei, Audronei Vičiulienei, Dai-
vai Butkuvienei, Editai Mažonie-
nei, Almantui Danieliui, Edmun-
dui Rupšui, Daivarui Petrėčiui ir 
Eglei Bakūnienei. Tiesa, tai – ne 
visi jubiliatai: gimusieji rudenį 
ir žiemą bus pasveikinti lapkri-
čio mėnesį, kai Laukžemės kai-
mo bendruomenė susirinks pa-
minėti 15 veiklos metų sukaktį.

Gausiai susirinkę šventės 
svečiai ir namiškiai, kas susėdę 
ant suolų, kas pasitiesę užtiesa-
lus ant vejos prie šv. Andriejaus 
skulptūros, o gudresni atsine-
šę sulankstomas kėdutes, vienu 

balsu tvirtino, kad Žolinė Lauk-
žemėje – pati gražiausia vasaros 
šventė, kurioje netrūksta nieko. 
Čia – ir mugė, ir kulinarinio pa-
veldo patiekalai, ir, žinoma, sma-
gūs koncertai.

„Prieš septynerius metus per-
sikėlėme iš Palangos gyventi į 
Laukžemę ir nepraleidome nė 
vienos Žolinės. Ne tik patys su 
vaikais ateiname, bet ir gimi-
nių, ir svečių pasikviečiame. La-
bai gražu, kad tęsiamos lietuviš-
kos tradicijos, o šventė kasmet 

vis kitokia“, – įspūdžiais dalijosi 
Vaida ir Andrius Buivydai.

„Jau sunku ir suskaičiuoti, 
kelintą kartą atvažiuojame čia 
švęsti Žolinės. Šventė Laukže-
mėje ir jauki, ir graži, ir smagi, 
yra kuo pasidžiaugti. Visa mū-
sų kompanija čionai susirenka: 

vieni iš Kretingos, kiti iš Klibių, 
treti iš Pryšmančių“, – išvardino 
kretingiškė Ona Rupšienė, o jos 
bičiuliai pridūrė, kad kasmet jų 
kompanija vis didesnė, mat pasi-
klausę įspūdžių ir kiti užsimano 
patys šventėje dalyvauti.

Palangiškė Jolita Rapalavičienė (sėdi) kartu su kolegėmis mokė 
sukomponuoti Žolinės puokštę.

Kokie žolynai privalo būti 
puokštėje, paaiškino duonos šven-
tei prikepusi Vida Viskontienė.

Šventosios medžiotojų klubo vyrai išvirė katilą daržovių ir šernie-
nos šiupinio.

Šoka vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Okata“ iš Darbėnų.

Šventės sumanytojai Aidai Mikutienei jau 21 metai talkina Nerijus 
Gedminas.

Žolinė Laukžemėje neįsivaizduojama be dalijimosi naujo derliaus 
duona.

Svečiai būriavosi ir prie scenos, ir ant vejos prie šv. Andriejaus 
skulptūros.
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Užs. Nr. 461

Tel.: 8 600 17933,
8 600 17936.

 PARDUODA

Nekilnojamasis 
turtas

Užs. Nr. 239

8 65 7 9 63 8 0

Užs. Nr. 843

Užs. Nr. 842

Užs. Nr. 462

Užs. Nr. 547

Užs.Nr. 581

Užs. Nr. 604

Užs.Nr.  844

(Nukelta į 14 p.)

Užs.Nr.  862

4 kambarių 87 kv. m BUTĄ Kar-
tenoje Kretingos r. Yra plastiki-
niai langai, šarvo durys, gara-
žas, 2 a žemės, iki parduotuvės 
ir poliklinikos – 100 metrų. Na-
mas mūrinis, yra rūsys, šildo-
mas kietu kuru. Išsamesnė in-
formacija tel. 8 602 72407. Užs. 
3440

„MEMELHAUS“ 
TARPININKAUJA perkant 

ir parduodant bet kokį 
nekilnojamąjį turtą. 

Tel. 8 608 54937, 
www.memelhaus.lt . 

Užs. Reg. 392

2 kambarių BUTĄ su patogu-
mais Kretingos r. (iki Palangos 
23 km). Tel. 8 670 63387. Užs. 
3594

Kretingoje – pusę NAMO ir KO-
TEDŽĄ nebrangiai, Palangoje – 
30 a žemės SKLYPĄ (kaina – 35 
tūkst. Eur) ir 2 kambarių BUTĄ. 
Tel. 8 698 23646. Užs. Reg. 147

1 ha žemės ūkio paskirties 
SKLYPĄ gražioje vietoje Lauk-
žemės k. (ribojasi su upeliu, yra 
elektra). Tel.: 8 645 01501, 8 685 
25771. Užs. 22/1400

GARAŽĄ su duobe ir rūsiu 
(elektra neįvesta) Kretingoje, J. 
Pabrėžos g. Kaina – 7 tūkst. 500 
Eur. Tel. 8 685 33713. Užs. 3558

Įvairios prekės

Parduoda naudotus 
geros būklės 
fi ksuoto ryšio 

TELEFONO APARATUS 
„Cisco” IP phone 303. 

Kaina – 25 Eur. 
Tel. 8 603 85566. 

Užs. Reg. 125

Naujus įvairius KLAUSOS APA-
RATUS (60 Eur), ELEKTROŠO-
KĄ APSAUGAI (40 Eur) ir VIETI-
NĘ SIGNALIZACIJĄ pastatui (30 
Eur). Siunčia. Tel 8 646 04605. 
Užs. Reg. 134

Prekiauja PLASTIKINĖMIS DU-
RIMIS, LANGAIS Kretingoje ir 
aplink. Sumontuoja ir atlieka 
apdailą. Tel. 8 617 07171, www.
pvcdurys.lt . Užs. 22/1479

Prekyba DUJINIAIS, GEOTERMI-
NIAIS, DYZELINIAIS KATILAIS, 
ŠILUMOS SIURBLIAIS ORAS-
VANDUO, ORAS-ORAS, KON-
DICIONIERIAIS, REKUPERATO-
RIAIS. Įrangos montavimas, 
servisas. Dujotiekio projek-
tavimas, įrengimas. VISI SAN-
TECHNIKOS DARBAI. Tel. 8 686 
29345, www.sildymasjums.lt . 
Užs. 22/1386

STATYBINĘ MEDIENĄ, lauko, vi-
daus DAILYLENTES, tvorų RUO-
ŠINIUS, terasines LENTAS (im-
pregnavimas), MEDIENOS 
GRANULES, ATRAIŽAS ir PJU-
VENAS. Atveža. Nidos g. 15, 
Kretinga. Tel.: 8 675 27002, 8 
683 68492, 8 675 46285. Užs. 
22/1469

Beržo ir kitų lapuočių MAL-
KAS rąstais po 3 m, supjautas 
kaladėmis ir suskaldytas. At-
veža. Tel. 8 614 14111, www.
jonomalkos.lt . Užs. 22/1010

Beržines, ąžuolo, uosio ir kt. la-
puočių MALKAS po 3 m, ka-
ladėmis, skaldytas. Tel. 8 636 
03704. Užs. 3291

PIGIAI – drebulės MALKAS rąs-
tais 2,5–5 m ilgio. Tel. 8 605 
10908. Užs. 3638

Parduoda beržo, 
juodalksnio MALKAS 
(turi ir sausų, galima 

rąsteliais), PJUVENAS. 
Tel. 8 670 23004. 

Užs. 22/0171

Beržo, ąžuolo, alksnio MAL-
KAS po 3 m, skaldytas kala-
dėmis (turi sausų) ir PJUVE-
NAS. Tel. 8 601 00925, www.
vakarumalkos.lt . Užs. Reg. 60

Skaldytas ir 3 m ilgio rąsteliais 
drebulės, juodalksnio, ąžuo-
lo, beržo MALKAS. Tel. 8 616 
46407. Užs. 22/1336

Pigiau – skaldytas lapuočių 
MALKAS, MALKAS RĄSTELIAIS, 
PJUVENAS, PJAUSTYTAS ATRAI-
ŽAS, įvairią STATYBINĘ MEDIE-
NĄ. Atveža nemokamai. Tel. 8 
648 83487. Užs. 22/1337

MALKAS trimetrines ir skaldy-
tas (turi SAUSŲ), PJUVENAS. Tel. 
8 611 16757. Užs. 3381

Geros kokybės juodalksnio, 
beržo, ąžuolo skaldytas arba 
po 3 m ilgio MALKAS (pakuoja 
į padėklus), ATRAIŽAS, PJUVE-
NAS. Atveža NEMOKAMAI. Tel. 
8 630 64435. Užs. 22/1453

Skaldytas beržo, ąžuolo, uosio 
ir kt. lapuočių MALKAS (atve-
ža ir mažais kiekiais). Tel. 8 652 
47231. Užs. 3593

Ąžuolo-uosio BRIKETAI, A1 kla-
sės GRANULĖS, ANGLIS, DUR-
PIŲ BRIKETAI. Nemokamas pri-
statymas! Tel. 8 637 22227. Užs. 
22/1477

Įmonė parduoda pjuvenų ir 
durpių BRIKETUS, AKMENS AN-
GLĮ, granulinę AKMENS ANGLĮ, 
saulėgrąžų lukštų GRANULES. 
Tel. 8 699 99937. Užs. 22/1387

AKMENS ANGLIS, 
anglies GRANULĖS, 

durpių BRIKETAI. 
Kuro sandėlis. 

Tel. 8 612 37686. 
Užs. 22/1123

KVIEČIUS ir VALGOMAS BUL-
VES. GALI ATVEŽTI. Tel. 8 610 
11804. Užs. Reg. 131

Šiųmetinius KVIEČIUS, TRAK-
TORIŲ „JUMZ" su PIEKABA (4 
t), PURKŠTUVĄ CHEMIKALAMS 
(12 m) ir kitus PADARGUS. Tel.: 
(8 445) 76876, 8 605 48691. 
Užs. 3651

Parduoda GARSTYČIAS, RIDI-
KUS, daugiamečių ŽOLIŲ SĖ-
KLAS, išvalytus žieminius MIE-
ŽIUS, KVIETRUGIUS, KVIEČIUS, 
RUGIUS. Beicuoja, valo grūdus. 
Atvyksta į namus. Tel. 8 652 
23732. Užs. 3642

Parduoda MELASĄ, DIDMAI-
ŠIUS, rankinę ŽOLĖS SĖJAMĄ-
JĄ, 200, 600 ir 1000 litrų TALPAS, 
220–380 V MALKŲ SKALDY-
KLES, grūdų MALŪNUS, TRAIŠ-
KYTUVUS, burokų TARKAS, IN-
KUBATORIUS, SVIESTAMUŠES, 
pieno SEPARATORIUS, paka-
binamas SVARSTYKLES 1–3 t, 
daugiamečių ŽOLIŲ SĖKLAS, 
pašarinius GRŪDUS, MILTUS, 
traiškytus MIŠINIUS, KUKURŪ-
ZUS, ŽIRNIUS, GARSTYČIAS, RI-
DIKUS. Tel. 8 658 97372. Užs. 
3642

IŠVALYTUS GRŪDUS: 
kviečius „Tobakk“, 

kvietrugius „Capricia“, 
miežius, rugius „Doniai“, 

rapsus „Invigor“, 
garstyčias, daugiamečių 

žolių įsėlius. 
Tel. 8 687 98682. 

Užs. Reg. 144

Kasdien prekiauja 
pradedančiomis dėti 

įvairių spalvų 
dedeklėmis VIŠTAITĖMIS. 

Žibučių g. 3, Padvariai. 
Šeštadieniais – 

Kretingos turguje. 
Tel. 8 682 57634. 

Užs. Reg. 145

D. Domarko paukščių 
ūkis kasdien prekiauja 6 

mėn. dedančiomis 
rudomis ir baltomis 

VIŠTOMIS, 4 mėn. 
įvairių spalvų 
VIŠTAITĖMIS. 

Didesnį kiekį atveža. 
Nemuno g.13, Kretinga. 

Tel. 8 687 08174. 
Užs. 3677

KIAULES skersti. Galima rinktis 
iš kelių. Tel. 8 611 14496. Užs. 
3663

14 melžiamų KARVIŲ (iš jų 6 
greitai vesiančios). Tel. 8 619 
15323, Grūšlaukė. Užs. Reg. 146

PERKA

ĮVAIRIAS SENIENAS: knygas, pa-
veikslus, įvairias skulptūrėles, 
eglutės žaisliukus, nebenaudo-
jamus papuošalus, monetas ir 
banknotus, fotografi jas, atviru-
kus ir kt. Tel. 8 645 45724. Užs. 
Reg. 529

BUTUS, BENDRABUČIUS, NA-
MUS, SODUS, SODYBAS ir KITĄ 
TURTĄ (gali būti neremon-
tuoti). Tel. 8 655 23554. Užs. 
22/1403

Skubiai ieško pirkti 1–2 kamba-
rių BUTĄ Kretingos mieste. Ne 
agentūra. Tel. 8 616 77996. Užs. 
22/1585

Brangiausiai – Lietuvoje MIŠ-
KUS (brandžius, jaunus, mal-
kinius, iškirstus), ŽEMĖS, SO-
DYBAS. Apmoka už notaro 
paslaugas. Tel. 8 676 41155. 
Užs. 21/2383

Brangiai perka MIŠKĄ su žeme 
arba išsikirsti. Tel. 8 616 46407. 
Užs. 22/1336

PERKA MIŠKUS VISOJE LIETU-
VOJE aukštomis kainomis. Atsi-
skaito iš karto, apmoka notaro 
išlaidas. Įvertina miško kainą. 
Tel. 8 687 71663. Užs. Reg. 86

Perka SENAS SODYBAS, AP-
LEISTUS ŽEMĖS SKLYPUS. Tel.: 
8 645 01501, 8 685 25771. Užs. 
22/1400

Brangiai MIŠKĄ su ŽEME arba 
išsikirsti, EGLĖS RĄSTUS. Atsi-
skaito iš karto. Tel.: 8 683 68492, 
8 675 46285. Užs. PN 22/1468

Brangiai perka MIŠKĄ su žeme 
arba išsikirsti. Atsiskaito iš kar-
to, apmoka notaro išlaidas. Tel. 
8 646 86900. Užs. 22/0601

Brangiai superka įvairius AU-
TOMOBILIUS, MIKROAUTOBU-
SUS, VISUREIGIUS, MOTOCI-
KLUS, KETURRAČIUS, VANDENS 
TRANSPORTĄ. Tel. 8 602 71093. 
Užs. Reg. 875

Superka įvairius AUTOMOBI-
LIUS (gali būti ir su defektais). 
Išsiveža, sutvarko dokumentus. 
Dirba ir savaitgaliais. Tel. 8 613 
52386. Užs. Reg. 105
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Užs. Nr. 597

Rugpjūčio 23 d. (antradienį) prekiaus 5,5 mėn. 
pradedančiomis dėti kiaušinius rudomis 
VIŠTOMIS. 4,5 mėn. raibomis, juodomis, 
baltomis, pilkomis VIŠTAITĖMIS. 
Priima užsakymus 3–4 sav. ir 2 kg sveriantiems 
mėsiniams viščiukams įsigyti.

www.pakerai.lt
Plungė

Juodupėnuose – 11.10 val., Salantuose – 11.20 val., Grūšlaukė-
je – 11.30 val., Kumpikuose – 11.40 val., Darbėnuose – 11.50 val., 
Lazdininkuose – 12.00 val., Rūdaičiuose – 12.10 val., Vydmantuose
– 12.20 val., Kretingsodyje – 12.30 val., Kurmaičiuose – 12.40 val., 
Tūbausiuose – 12.50 val., Kretingoje (prie turgaus) – 13.10 val., 
Jokūbave – 13.20 val., Raguviškiuose – 13.30 val., Baubliuose – 
13.40 val., Budriuose – 13.50 val., Kartenoje – 14.10 val., Kūlupė-
nuose – 14.20 val., Nasrėnuose – 14.30 val.

Tel. 8 612 13291.

VIŠTOS, VIŠTAITĖS
Rugpjūčio 26 d. (PENKTADIENĮ) prekiaus Kai-
šiadorių r. paukštyno vakcinuotomis rudomis gerai 
kiaušinius dedančiomis VIŠTOMIS ir 3–4–5–6 mėn. 
įvairių spalvų VIŠTAITĖMIS. 
Priimami užsakymai UAB Rumšiškių paukštyno 2–3 

Užs. Nr. 847

sav. ir 1 kg sveriantiems vakcinuotiems COBB-500 mėsiniams 
viščiukams, mėsiniams pekino ir mulardo ANČIUKAMS įsigyti. 
Prekiaus LESALAIS.
Dauginčiuose – 12.55 val., Kartenoje – 13.05 val., Kūlupėnuose – 
13.15 val., Salantuose – 13.35 val., Erlėnuose – 13.45 val., Juodupė-
nuose – 13.55 val., Grūšlaukėje – 14.10 val., Plokščiuose – 14.20 val., 
Darbėnuose – 14.40 val., Laukžemėje –  14.50 val., Lazdininkuose – 
15.05 val., Kretingoje (prie turgaus) –15.40 val., Jokūbave – 15.55 val.

Tel. 8 699 26517.

(Atkelta iš 13 p.)

Superka NAUDOTUS 
AUTOMOBILIUS. 
Išrašo utilizacijos 

pažymas. 
Pasiima savo transportu. 

Tel. 8 614 67714. 
Užs. 22/0533

Kretingos rajone superka AU-
TOMOBILIUS ARDYTI. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys, be 
techninės apžiūros. Tel.: 8 679 
70706, 8 616 31719. Užs. 2700

Brangiai PERKA VISŲ MAR-
KIŲ AUTOMOBILIUS. Atvyksta 
į vietą, sutvarko dokumentus. 
Dirba savaitgaliais. Tel. 8 609 
56621. Užs. Reg. 33

Perka visų markių AUTOMOBI-
LIUS: tvarkingus, daužtus, ne-
važiuojančius, be techninės 
apžiūros, sutvarko utilizacijos 
pažymas. Tel. 8 602 62149. Užs. 
3242

SUPERKA ĮVAIRIUS AUTOMO-
BILIUS. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. Dirba be 
išeiginių. Tel. 8 611 40030. Užs. 
Reg. 77

SUPERKA visų markių 
AUTOMOBILIUS 

(gali būti su defektais). 
Mokės nuo 100 iki 

10 tūkst. Eur. 
Tel. 8 614 67714. 

Užs. 22/0533

UAB „Miprima“ brangiai 
PERKA SPALVOTŲJŲ 

METALŲ LAUŽĄ. 
Ąžuolų aklg. 3, Kretinga. 

Tel. 8 686 20524. 
Užs. Reg. 44

UAB „Už bokšto“ 
Melioratorių g. 8 perka 

JUODOJO ir 
SPALVOTOJO METALO 

LAUŽĄ. 
Gali demontuoti ir 

pasiimti savo 
transportu. 

Dirba ir šeštadieniais 
9–14 val. 

Tel.: 8 616 15114, 
8 682 41438. 
Užs. 22/0105

JUODOJO ir SPALVOTOJO ME-
TALO LAUŽĄ, AUTOMOBILIUS 
(išrašo pažymas), AKUMULIA-
TORIUS. Gali demontuoti ir pa-
siimti savo transportu. UAB 
„DARAMAS“ Verslo g. 21 (įva-
žiavimas iš Tiekėjų g., prie „Kre-
tingos santechnikos“). Tel.: 8 
698 45769, 8 672 33713. Užs. 
Reg. 93

KIAULES. Tel. 8 600 25081. Užs. 
Reg. 117

UAB „Žemaitijos galvijai“ 
perka mėsinius BULIUS 

virš 630 kg 
(1 kg – 2,30 Eur), 

juodmargius BULIUS 
virš 630 kg 

(1 kg – 2,10 Eur), 
TELYČIAS virš 600 kg 

(1 kg – 1,90 Eur), 
KARVES virš 600 kg 

(1 kg – 1,60 Eur), 
KARVES virš 700 kg 

(1 kg – 1,80 Eur). 
Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 698 07968. 

Užs. Reg. 771

Įmonė perka GALVIJUS: karves 
– iki 1,80 Eur, telyčias – iki 2,10 
Eur; BULIUS: mėsinius – iki 2,30 
Eur, juodmargius – iki 2,10 Eur. 
Tel. 8 676 31700. Užs. Reg. 772

Įmonė – VERŠIUKUS augin-
ti; BULIUS, TELYČIAS ir KARVES 
skersti. Atsiskaito vietoje. Tel.: 
(8 445) 58812, 8 682 19481. 
Užs. 22/1126

KEIČIA

Keičia 1 kambario BUTĄ Vilniu-
je į BUTĄ Palangoje. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 656 10929. 
Užs. Reg. 148

Paslaugos

UAB „Kartografi niai 
projektai“ atlieka: 

vandentiekio ir buitinių 
nuotekų projektavimą, 

inžinerinių tinklų 
kontrolines nuotraukas, 

ūkininko ūkio 
sodybvietės formavimo 

projektus, formavimo 
pertvarkymo 

projektus, geodezinius 
žemės matavimus, 

kadastrinius pastatų 
matavimus, 

topografi nius brėžinius, 
pastatų projektavimą, 

pastatų pridavimą, 
pastatų energetinio 

efektyvumo sertifi katus. 
Tel. 8 676 42777, 

el. p. info@
kartografi niaiprojektai.lt 

Užs. Reg. 60

STOGŲ DENGIMAS, senų namų 
RENOVACIJA. Lietaus sistemų, 
terasų, tvorų MONTAVIMAS. At-
liktiems darbams suteikia ga-
rantiją. Išrašo sąskaitas. Tel. 8 
604 52767. Užs. 3012

VERTIMAI ĮVAIRIOMIS KALBO-
MIS. Tvirtina biuro antspaudu ir 
notariškai. Kretinga, V. Nagevi-
čiaus g. 5 (II a.), prie Užimtumo 
tarnybos. Tel. 8 678 37171, el. 
p. privatusturtas@gmail.com . 
Užs. 22/1033

BURIA taro kortomis iš nuo-
traukos. NUSAKO asmeninį gy-
venimą, sveikatą ir verslą. Tel. 8 
645 98038. Užs. 3650

SKALBIMO MAŠINŲ REMON-
TAS. ATVYKSTA į namus. Atlik-
tiems darbams suteikiama GA-
RANTIJA. Tel. 8 600 83557. Užs. 
0551

Langų meistras REMONTUO-
JA ir REGULIUOJA LANGUS bei 
DURIS, KEIČIA sulūžusias dalis, 
tarpines ir stiklo paketus. Tel. 8 
656 33515. Užs. 22/0114

ŠALDYTUVŲ ir ŠALDIKLIŲ RE-
MONTAS. Atvyksta į namus. 
Suteikia garantiją. Tel. 8 682 
41878 (Sigitas). Užs. 3345

ŠALDYTUVŲ, skalbimo maši-
nų, indaplovių, orkaičių RE-
MONTAS ir PREKYBA. Atvažiuo-
ja į namus. Tel.: (8 445) 71238, 8 
609 90921. Užs. 3469

PALYDOVINĖS ir VIETINĖS SKAI-
TMENINĖS TV ANTENOS MON-
TAVIMAS, REGULIAVIMAS. Ka-
nalų sąrašo atnaujinimas, 
sudėliojimas pagal kliento pa-
geidavimus. Palydovinė TV be 
abonentinio mokesčio. Tel. 8 
680 38756. Užs. 22/1567

VALO LANGUS, BUTUS, NAMUS 
po nuomos, remonto darbų. 
Periodinis ir generalinis VALY-
MAS. Tel. 8 677 38241. Užs. Reg. 
142

MONTUOJA TERASAS, medi-
nes, segmentines, skardines 
TVORAS, STOGŲ DENGIMAS. 
Tel. 8 606 34305. Užs. Reg. 106

STATYBOS DARBAI: tvorų tvė-
rimas, stogų dengimas, terasų 
montavimas, klinkerio mūriji-
mas. Tel. 8 646 01335. Užs. Reg. 
69

Meistras, neturintis žalingų 
įpročių, atlieka įvairius VIDAUS 
ir LAUKO APDAILOS DARBUS. 
Tel. 8 607 55138. Užs. Reg. 142

ATLIEKA FASADO ŠILTINIMO 
DARBUS putų polistirolu, koky-
biškai TINKUOJA dekoratyviniu 
tinku. Patirtis – 11 metų. Turi 
savo pastolius, naudoja vokiš-
kas medžiagas „Caparol“ ir „Sa-
kret“. Tel. 8 698 81849. Užs. Reg. 
919

SIENŲ ŠILTINIMAS, 
užpildant oro tarpus 

(1 kv. m – nuo 1,40 Eur). 
Tel. 8 628 70999. 

Užs. 2468

Senų STOGŲ KEITIMAS, nau-
jų DENGIMAS. Skardinimo ir 
lankstymo darbai. PASTATŲ 
STATYBA. Tel. 8 646 43605. Užs. 
3653

STOGŲ DENGIMAS, PAKALI-
MAI, SKARDINIMAS, LIETAUS 
SISTEMOS, KAMINŲ SKARDI-
NIMAS, FASADAI. Tel. 8 636 
59311. Užs. 3640

Greitai ir kokybiškai KLOJA trin-
keles. Ilgametė patirtis, atlik-
tiems darbams suteikia GA-
RANTIJĄ. Tel.: 8 676 21471, 8 
678 82827. Užs. 22/0976

Greitai ir kokybiškai KLOJA 
GRINDINIO TRINKELES. Pagrin-
dus tankina 500 kg vibroplokš-
te. Patirtis – 10 metų. Darbams 
suteikiama garantija. Palan-
kiausiomis kainomis parduoda 
lietuviškas ir latviškas grindinio 
trinkeles. Atvyksta į vietą, su-
daro sąmatas. Tel. 8 684 29667. 
Užs. Reg. 919

TRINKELIŲ KLOJIMO DARBAI. 
Ruošia pagrindus, daro kelius, 
montuoja drenažo, lietaus sis-
temas, BOBCAT/EKSKAVATO-
RIAUS paslaugos, išveža staty-
binį laužą. Tel. 8 674 70048. Užs. 
Reg. 132

Autoservisas „Vairukas“ 
Darbėnuose 

REMONTUOJA 
lengvųjų ir 

mikroautobusų 
VAŽIUOKLES, ruošia 

TECHNINEI APŽIŪRAI 
(atiduoda su 

galiojančia TA). 
Atlieka dujų įrangos 

MONTAVIMO bei dujų 
PATIKROS DARBUS. 
Išrašo dokumentus. 

SUPERKA įvairių markių 
AUTOMOBILIUS, išrašo 

utilizacijos dokumentus. 
Klientų pageidavimu, 

gali pasiimti ir pristatyti. 
Miško g. 2, Darbėnai. 

Tel.: 8 684 41928, 
8 604 66873. 
Užs. 22/1614

SANTECHNIKOS DARBAI. Grin-
dinis šildymas, katilų sistemų 
prijungimas, vandentiekio, ka-
nalizacijos ir valymo įrenginių 
montavimas. Lietaus drenažo 
įrengimas. Medžiagų pristaty-
mas. Tel. 8 677 13232. Užs. Reg. 
113

ŠILUMOS SIURBLIAI, 
ORAS-ORAS, 

ORAS-VANDUO, 
KONDICIONIERIAI 

„Panasonic“, „Niebe“, 
„Ande“ ir kt., DUJINIAI 

KONDENSACINIAI 
KATILAI. 

Prekiauja, montuoja, 
servisas, santechnikos 

darbai. 
Tel. 8 604 57966. 

Užs. 3199

Autoelektrikų autoservisas 
UAB „Raja auto“ 

Klaipėdoje teikia šias 
paslaugas: 

AUTOMOBILIŲ 
KOMPIUTERINĖ 
DIAGNOSTIKA; 

GEDIMŲ ŠALINIMAS; 
ELEKTROS SISTEMŲ 

REMONTAS; 
VALDYMO BLOKO 

PERPROGRAVIMAS-
REMONTAS; 

KODAVIMAS-
PROGRAMAVIMAS; 
MULTIMEDIJOS bei 

GARSO APARATŪROS 
MONTAVIMAS; 
DPF-FAP ir EGR 

IŠPROGRAMAVIMAS. 
Adresas – 

Priestočio g. 8A, 
Klaipėda. 

Tel. 8 601 22176. 
Užs. 22/1550

„BOBCAT“ paslaugos: žemės 
LYGINIMAS, NUKASIMAS, PA-
KROVIMAS į sunkvežimius, 
palečių PAKROVIMAS/IŠVEŽI-
MAS, medžių ROVIMAS. Tel. 8 
605 05724. Užs. 3569
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Užs. Nr. 839

Užs. Nr. 840

Užs. Nr. 706

EKSKAVATORIAUS-KRAUTUVO 
(yra šakės) PASLAUGOS: lygina, 
kasa, atveža visus gruntus. Išra-
šo sąskaitas. Tel. 8 698 45894. 
Užs. 22/1583

KASIMO DARBAI mini ekskava-
toriumi. Tel. 8 679 21880. Užs. 
Reg. 138

ATVEŽA nuo 1 iki 5 kub. m žvy-
rą, juodžemį, durpes, smėlį, at-
sijas, maltą betoną, skaldą, 
gruntą. Kelių ir privažiavimų 
tiesimas. RATINIO ir VIKŠRINIO 
EKSKAVATORIAUS NUOMA. Tel. 
8 610 07226. Užs. 22/1402

SAVIVARČIO PASLAUGOS. VEŽA 
smėlį, žvyrą, juodžemį, grun-
tą. IŠKELIA SKLYPUS. Tel. 8 608 
37809. Užs. 22/0976

ATVEŽA nuo 1 iki 5 kub. m žvy-
rą, juodžemį, skaldą ir kt. Savi-
varčio su kranu paslaugos, kro-
vinių pervežimas. Tel. 8 604 
37930. Užs. Reg. 52

PRISTATO ŽVYRĄ, smėlį, juo-
džemį, skaldą, atsijas, asfal-
to drožles, maltą betoną ir kt. 
KLOJA TRINKELES. MINIKRAU-
TUVO BOBCAT NUOMA. Tel. 8 
679 92043. Užs. 3088

VEŽA ŽVYRĄ (gamtinis, kelinis, 
sijotas), SMĖLĮ, skaldą, juodže-
mį, maltą betoną, atsijas, dur-
pes. Kelių ir privažiavimų tiesi-
mas, sklypų iškėlimas, pastatų 
griovimas, statybinio laužo iš-
vežimas. Tel. 8 648 18441. Užs. 
Reg. 66

Be tarpininkų 
PRISTATO SMĖLĮ, ŽVYRĄ, 

SKALDĄ, JUODŽEMĮ. 
Tiesia kelius, įrengia 

aikšteles, iškelia sklypus. 
Tel. 8 606 12270. 

Užs. 22/1222

Įvairiais kiekiais (1–10 kub. m) 
PRISTATOMAS ŽVYRAS, skalda, 
akmenukai, juodžemis, atsijos, 
smėlis. Tel. 8 658 12078. Užs. 
22/1224

ATVEŽA nuo 1 iki 5 kub. m ŽVY-
RĄ, smėlį, juodžemį, skaldą, 
žvirgždą, atsijas, molį, maltą 
betoną. BOBCAT NUOMA. Tel. 8 
675 26985. Užs. Reg. 87

Atveža ŽVYRĄ (ir sijotą), SMĖLĮ, 
SKALDĄ, AKMENUKUS, ŽEMĘ ir 
kt. nuo 2 iki 6 kub. m. Tel. 8 672 
59382. Užs. Reg. 3385

VEŽA ŽVYRĄ, SMĖLĮ, JUODŽE-
MĮ, DURPES, MEDIENĄ. Atveža 
ir mažais kiekiais. IŠVEŽA STA-
TYBINES ATLIEKAS. SAVIVAR-
ČIO su kranu PASLAUGOS. Tel. 
8 680 49812. Užs. Reg. 111

Įvairiais kiekiais PRISTATO žvyrą 
(ir sijotą), smėlį, juodžemį, molį, 
gruntą, asfalto drožles, skaldą, 
atsijas. IŠKELIA sklypus, ĮREN-
GIA kelius bei privažiavimus, 
GRIAUNA pastatus, IŠVEŽA sta-
tybinį laužą. NUOMOJA rati-
nius ekskavatorius (račiokus), 
savivarčius. Tel.: 8 658 23588, 8 
652 22849. Užs. 22/1597

DUJŲ BALIONŲ PRISTATYMAS 
Palangoje, Klaipėdos ir Kretin-
gos rajonuose. Pasiimant pa-
tiems – pigiau. Tel. 8 638 79407. 
Užs. 22/0160

Kiekvieną savaitę važiuoja 
maršrutu LIETUVA–DANIJA–
VOKIETIJA. Veža keleivius, siun-
tas! Tel. 8 610 30916, www.li-
tred.lt . Užs. 22/0174

GĖLYNŲ PRIEŽIŪRA Jūsų kie-
me: tinkamų AUGALŲ PARINKI-
MAS, APŽELDINIMAS. Atvyksta 
į vietą Jums tinkamu laiku. Tel. 
8 671 26062. Užs. 3641

ŠIENAUJA PIEVAS ir SKLYPUS. 
Tel. 8 675 26985. Užs. 22/1201

MEDŽIŲ-KRŪMŲ PJOVIMAS ir 
IŠVEŽIMAS, APLEISTŲ SKLYPŲ 
TVARKYMAS. Tel. 8 655 91507. 
Užs. 22/1453

Žoliapjove (trimeriu) PJAUNA 
ŽOLĘ, genėja sodą, pjauna gyva-
tvores. PJAUNA ir SKALDO MAL-
KAS. Tel. 8 621 77136. Užs. 3631

PAMINKLAI, KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS 

(dengimas plokštėmis, 
skalda, plytelėmis). 

PAMATŲ BETONAVIMAS. 
Tel. 8 623 06415. 

Užs. 22/0315

PAMINKLŲ GAMYBA, KAPA-
VIEČIŲ DENGIMAS GRANITO 
PLOKŠTĖMIS. Pamatų LIEJI-
MAS, raidžių KALIMAS. Skalda, 
akmens atraižos, plytelės. Tel. 8 
698 71969. Užs. 22/1279

Nuomoja

1 kambario BUTĄ Kretingos 
centre su dalinais patogumais, 
28 kv. Skambinti tel. 8 612 
37356. Užs. Reg. 137

1 kambario BUTĄ . Tel. 8 653 
89320. Užs. 3685

Vieną KAMBARĮ dviejų kamba-
rių bute vieneriems metams 
Lapyne, Kretingoje. Tel. 8 675 
53149. Užs. 3673

2 kambarių BUTĄ su baldais 
renovuotame name Vytauto 
g. Kaina – 250 Eur. Tel. 8 683 
63103. Užs. 3698

2 kambarių BUTĄ renovuota-
me name Laisvės g. Kretingoje. 
Tel. 8 686 34157. Užs. 3686

Dirbančiai tvarkingai ŠEIMAI ar 
ASMENIUI NEMOKAMAI – nuo-
savą 260 kv. m NAMĄ Mėguvos 
g. Tel. 8 689 39183. Užs. 3628

Vikšrinio MINI KRAUTUVO 
„Bobcat“ NUOMA (yra maišy-
klė, grąžtas, vikšrai, paletinės 
šakės). Tel. 8 608 37809. Užs. 
22/0976

Išsinuomoja

Ūkininkas – ŽEMĖS Žalgirio 
sen. ir aplink. Moka brangiai. 
Tel. 8 607 52920. Užs. 3509

Įvairūs

GYVENTOJŲ DĖMESIUI! Vyk-
dant projektą „Lazdininkų tven-
kinio hidrotechninio statinio ir 
melioracijos statinių rekonstra-
vimo darbus” ir vadovaujantis 
Aplinkos apsaugos agentūros 
2022 m. 08 mėn. 18 d. išduotu 
leidimu pažeminti vandens lygį 
Nr.A4E-9330, informuojame, kad 
Lazdininkų tvenkinio, Lazdinin-
kų k., Darbėnų sen., Kretingos r. 
sav. vandens lygio pažeminimo 
darbai bus pradėti vykdyti nuo 
2022 m. rugpjūčio mėn. 18 d. 
12.00 val. iki 2023 m. kovo mėn. 
10 d. Rangos darbus atlieka – 
UAB „Ežerūna“, Sedos g. 34c, Tel-
šiai. El. p. info@ezeruna.lt , tel. (8 
444) 53073. Užs. 22/1626

Siūlo darbą

UAB Kretingos autobusų 
parkui laikinam darbui 

reikalinga 
DISPEČERĖ (-is). 

Atlyginimas – 
nuo 1370 Eur 

neatskaičius mokesčių. 
Reikalavimai: 

atsakingumas, 
kruopštumas, 

komunikabilumas, 
mokėti dirbti 
kompiuteriu. 
Informacija 

tel. 8 670 31 582. 
Užs. 22/1629

Palangos baseino Bistro 
nuolatiniam darbui ieško 

BARMENO-
PADAVĖJO (-os). 
Tel. 8 682 19159. 

Užs. 22/1620

UAB RASA Kurmaičių k. 
Kretingos r. siūlo 
nuolatinį darbą 

TUNELINĖS SKALBIMO 
MAŠINOS OPERATORIUI 

(-ei), atlyginimas – 
1000 Eur bruto; 

SIUVĖJAI-LYGINTOJAI 
(-ui), atlyginimas – 

900 Eur bruto. 
El. p. skalbykla.rasa@

gmail.com . 
Tel. 8 676 92024. 

Užs. 22/1544

Ieško patyrusių vaikiškų ginta-
ro KAROLIŲ VĖRĖJŲ dirbti na-
muose. Tel. 8 682 33503. Užs. 
22/1568

Žemės ūkio bendrovėje Kretin-
gos r. reikalingi LINIJOS OPERA-
TORIAI. Atlyginimas – nuo 1218 
Eur neatskaičius mokesčių. Tel. 
8 615 59388 (Erikas). Užs. 3481

Siūlo nuolatinį darbą 
SANDĖLIAVIMO 

STELAŽŲ 
MONTUOTOJAMS 
komandiruotėse 

ES šalyse. 
Patirtis nebūtina, 

bet būtų pranašumas. 
Darbo pobūdis: 

sandėliavimo įrangos 
(stelažų, platformų) 

surinkimas, montavimas, 
demontavimas 

komercinės paskirties 
objektuose. 

Atlyginimas – 
nuo 2000 Eur/mėn. 

į rankas. 
Skambinti 

tel. 8 609 65373. 
Užs. 22/1579

UAB „Mida LT“ – vienintelė ga-
mykla Baltijos šalyse, gami-
nanti bitumines stogo dangas, 
plečia savo veiklą Gargžduo-
se ir ieško: GAMYBINĖS LINI-
JOS OPERATORIŲ, KRAUTUVO 
VAIRUOTOJŲ. Darbo pobū-
dis: technologinių procesų ir 
įrengimų valdymas, priežiūra. 
Darbas pamaininis po 12 val. 
Apmoko darbo vietoje. Atlygi-
nimas nuo 1000 Eur į rankas. 
Tel. 8 636 86107. Užs. 22/1595

Lengvo pobūdžio darbas 
gamyboje Klaipėdoje! 

Nemokamas transportas 
į/iš Kretingos bei kitų 

apylinkių. 
Atlyginimas – 

629–790 Eur/mėn. 
į rankas. Susisiekite 

tel. 8 667 42239. 
Užs. 22/1630

Baldų įmonei, gaminančiai ne-
standartinius korpusinius ir 
minkštus baldus, reikalingas 
DARBUOTOJAS. Atlyginimas – 
950–1800 Eur. Tel.: 8 687 17234, 
8 650 50299. Užs. 22/1612

Norvegijos įmonė siūlo 
darbą PLATAUS 

PROFILIO 
STATYBININKAMS. 

Darbas nuolatinis, visos 
socialinės garantijos. 

Pasirūpina kelionėmis ir 
apgyvendinimu. 

Atlyginimas – nuo 3500 Eur. 
Tel. +370 691 31813. 

Užs. Reg. 139

UAB „Revasta“ – APDAILININ-
KAMS atlikti „LIDL“ parduotu-
vių remonto darbus visoje Lie-
tuvoje. Tel. 8 657 93690. Užs. 
22/1615

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 
– PAGALBINIAM DARBININKUI 
prie šiukšliavežio (terminuota 
darbo sutartis). Atlyginimas – 
nuo 742 Eur neatskaičius mo-
kesčių. Mokamas priedas už 
darbą lauko sąlygomis. Kreiptis 
tel. (8 445) 43805. Užs. 22/1602

Ieško PAGALBINIŲ DARBI-
NINKŲ atlikti aplinkos tvarky-
mo darbus. Atlyginimas – 800 
Eur (su perspektyva didėti). 
Kreiptis tel. 8 652 22849. Užs. 
22/1618

Įmonėje reikalingas 
PAGALBINIS 

DARBININKAS. 
Atlyginimas 750–1000 

Eur. Kreiptis 
tel. 8 602 34693 

(tik darbo valandomis). 
Užs. 22/1616

Reikalingi TRINKELIŲ KLOJĖ-
JAI, TECHNIKOS OPERATORIAI, 
APLINKOS TVARKYMO ir PA-
GALBINIAI DARBININKAI. Geros 
darbo sąlygos. Tel. 8 676 79660. 
Užs. 22/1473
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RENGINIAI

TUOKIASI

RUGPJŪČIO 19 D. 
(PENKTADIENĮ) 
Marius Eidėjus ir 
Erika Paltanavičiūtė 14.00 val.
Darius Pikturna ir 
Žeivida Kupčiūnaitė 15.00 val.

RUGPJŪČIO 20 D. 
(ŠEŠTADIENĮ) 
Vytautas Kazlauskas ir 
Irma Venckutė 12.15 val.
Lukas Grišmanauskas ir 
Žydrūnė Lutinskaitė 13.00 val.
Mindaugas Norvilas ir 
Jurgita Steckytė 14.00 val.
Simonas Šamonskis ir 
Monika Pavasarytė 14.30 val.
Rolandas Raminas ir 
Aušra Joskaudaitė 15.00 val.

Meilės, laimės, santarvės linkim 

Jums, mieli jaunavedžiai!

Informacija skelbiama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2015 m. liepos 9 d. įsakymu 
Nr. 1R–191.

SUTEIKTI VARDAI

Liepa Tamošauskaitė
Ieva Lukošiūtė
Izabelė Kubiliūtė
Gabija Pranevičiūtė
Joris Kelpšas
Oskaras Januška

Sveikiname mažylius ir jų tėvus! 

VARDADIENIUS ŠVENČIA

PENKTADIENĮ
Emilija, Argaudas, Tolvina, Boles-
lovas, Balys

ŠEŠTADIENĮ
Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas

SEKMADIENĮ
Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana 
Kazimiera, Medeinė

PIRMADIENĮ
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, 
Zygfridas

KRETINGOS RAJONO 
KULTŪROS CENTRO 
RAJONO KULTŪROS CENTRE
08  21 d. 19.00 val. – šokių vakaras 
„Kam per 40“.
KRETINGOS KULTŪROS CENTRO 
FEISBUKO PUSLAPYJE
08  23 d. 9.00 val. – rubrika „#Mu-
zikiniai pusryčiai“.
PARODŲ SALĖJE 
Iki 08  31 d. – klaipėdiečio foto-
menininko Vidūno Kulikauskio 
nuotraukų paroda ,,Tik detalės“. 
VITRAŽO SALĖJE
Iki 08  31 d. – kretingiškės Janinos 
Budrienės tapybos paroda ,,Naivu-
sis menas 2“.
ANTRO AUKŠTO FOJĖ
Iki 08  31 d. – dailininkės Auksės 
Drazdienės grafi kos darbų paroda 
,,Mistinės gėlės“. 

RAJONO KULTŪROS CENTRO 
SKYRIŲ

KARTENOS
08  19 d. 15.00 val. – kūrybinės te-
atrinių žaidimų dirbtuvės vaikams 
Kartenos miestelio parke.
08  20 d. 14.00 val. – Teatrų šventė 
„Teatras – mano gyvenimas“, 
skirta Kartenos teatro 115-osioms 
metinėms.

JOKŪBAVO
08  25 d. 16.00 val. – tradicinės 

šaškių varžybos „Nepasiduok“.
RAGUVIŠKIŲ

08  23 d. 18.00 val. – fotografi jų 
parodos atidarymas „Žvilgsnis į 
vasarą“.

MOTIEJAUS VALANČIAUS 
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
PARODŲ ERDVĖJE II AUKŠTE
Iki 08  31 d. – Vilijaus Vaišvilos 
tapybos darbų paroda „Minčių 
kronikos“.
SUSITIKIMŲ ERDVĖJE
08  23 d. 18.00 val. – Knygų klubo 
„9 puslapis“ susitikimas. Būtina 
registracija el. p. paulina.sutkute@
kretvb.lt

BIBLIOTEKOS FILIALŲ
SALANTŲ

Iki 08   30 d. – dokumentų paroda 
„Vilius Orvydas savo odę iškalęs 
akmeny“ iš renginių ciklo „Vilius 
Orvydas – mūsų širdyse“, skirta 
kraštiečio menininko, skulptoriaus 
70-osioms gimimo metinėms.
Iki 08  30 d. – dokumentų paroda 
„Mano gyvenimo ataskaita“, skirta 
kraštietės poetės, Kretingos rajono 
Garbės pilietės Marijos Meilės Ku-
darauskaitės 90-ies metų jubiliejui.
08  19 d. 15.00 val. – išvyka „Būkite 
mūsų svečiu“ į Viliaus Orvydo 
sodybą-muziejų iš renginių ciklo 
„Vilius Orvydas – mūsų širdy-

se“, skirta kraštiečio menininko, 
skulptoriaus 70-osioms gimimo 
metinėms.
08  25 d. 10.00 val. – skaitymo ska-
tinimo iššūkio „Vasara su knyga“ 
renginys – garsiniai pasakų skaity-
mai vaikams „Vasaros rytmetėliai 
su knyga“.

BAUBLIŲ
08  19 d. 15.00 val. – edukacinės 
vaikų skaitymo skatinimo pro-
gramos „Knygų šuolis: spalvomis 
išmatuota vasara“ renginys – 
kūrybinės dirbtuvės „Šokoladinių 
debesų skonis“.

DARBĖNŲ
Iki 08  30 d. – dokumentų paroda 
„Lazdininkų kaimo šviesuoliai“, 
skirta kraštiečių sukaktims pami-
nėti.
Iki  08  19 d. – plungiškės Irenos 
Stražinskaitės-Glinskienės (Eire-
nės) tapybos darbų ir 
iki 30 d. – spaudinių „Žemaite Lie-
tovuo ėr pasaulie“, skirta Žemaičių 
kalbos metams Kretingos rajono 
savivaldybėje, parodos.
08  21 d. 14.30 val. – kraštiečių su-
kaktims skirta popietė „Lazdininkų 
kaimo šviesuoliai“ Lazdininkų 
kaimo koplyčioje.

GRŪŠLAUKĖS
Iki 08  30 d. – Indrės Jonušaitės 
fotografi jos darbų paroda „Ten 

skrenda paukščiai“.
08  23 d. 15.00 val. – viktorina vai-
kams „Vienas juokas atsakyti, jeigu 
moki tu skaityti“.

JOKŪBAVO   
Iki 08  30 d. – Ingos Idaitės ir Rasos 
Linkovės tapybos darbų paroda „Ir 
atrasti tylą“.  

JUODUPĖNŲ
Iki 08  30 d. – spaudinių ir nuo-
traukų paroda „Retos dvasinės 
šviesos asmenybė“, skirta meninin-
ko, pranciškono Viliaus Orvydo 
70-osioms gimimo metinėms.   

KARTENOS
Iki 30 d. – Aldonos Bagdonavi-
čiūtės (1931–2019 m.) archyvo 
dokumentų paroda „Išgelbėjęs vie-
ną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“, 
skirta Darbėnų žydų gelbėtojams 
atminti.    

KŪLUPĖNŲ
Iki 08 30 d. – Viktorijos Puido-
kaitės fotografi jos darbų paroda 
„Kanados žirgai“.

LAUKŽEMĖS
Iki 08  30 d. – laukžemiškės Valės 
Baužienės kūrybos darbų ir vaikų 
taškeliais dekoruotų akmenėlių 
„Kalba akmenėliai“ parodos.
08  22 d. 10.00 val. – kūrybinė 
edukacija vaikams „Vilnos magija“ 
iš kūrybinio renginių ciklo vaikams 
„Kūrybos formos“ Darbėnų teksti-

lės amatų centre.
RAGUVIŠKIŲ

08  24 d. 14.30 val. – edukacinė 
popietė „Gražioji plunksna“, skirta 
Gandrų išskridimo dienai.

RŪDAIČIŲ
Iki 08  26 d. – dailininko Gintauto 
Grušo tapybos darbų paroda „NE-
pažintos“, įamžinanti Kretingos 
kraštą garsinusias moteris.

VYDMANTŲ
08  19 d. 13.00 val. – renginių ciklo 
vaikams „Vasarojimas su knyga“ 
literatūrinė popietė – Selemono 
Paltanavičiaus knygos „Gandriuko 
metai“ pristatymas bibliotekos 
lauko erdvėje.

„VANDENIO“ MUZIKOS KLUBE 
PALANGOJE (BIRUTĖS AL. 47)
08  19 d. 20.00 val. – aktoriaus, 
dainų autoriaus ir atlikėjo Aido 
Giniočio autorinis koncertas.
08  20 d. 20.00 val. – Monikos 
Marijos akustinis koncertas. 
08  21 d. 20.00 val. – Eglės Jakštytės 
-ELEY akustinis koncertas, daly-
vauja pianistas Edgaras Sabilo.
08  24 d. 20.00 val. – Manto 
Jankavičiaus akustinis koncertas, 
dalyvauja Domas Bajorūnas (gita-
ra, vokalas).
08  25 d. 20.00 val. – Jurgos akusti-
nis koncertas.

MIRĖ
Danutė Viršilienė, gim. 1957 m., gyveno Kretingoje. Mirė rugpjū-
čio 13-ąją, palaidota rugpjūčio 15 d. Kretingos senosiose kapinėse.

Ona Gintvainienė, gim. 1944 m., gyveno Kretingoje. Mirė rugpjū-
čio 13-ąją, jos urna palaidota rugpjūčio 16 d. Lėbartų kapinėse.

Aldona Vaitkuvienė, gim. 1939 m., gyveno Kretingoje. Mirė rug-
pjūčio 14-ąją, palaidota rugpjūčio 18 d. Kartenos kapinėse.

Janina Dzindzeletienė, gim. 1939 m., gyveno Kretingoje. Mirė 
rugpjūčio 15-ąją, palaidota rugpjūčio 17 d. Kretingos kapinėse.

Birutė Kniukštienė, gim. 1952 m., gyveno Padvarių k. Mirė rug-
pjūčio 16-ąją, palaidota rugpjūčio 18 d. Kretingos kapinėse.

Amilija Šlimienė, gim. 1928 m., gyveno Kretingoje. Mirė rugpjū-
čio 12-ąją, palaidota rugpjūčio 14 d. Darbėnų miestelio kapinėse.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius

Įmonei reikalingas EKSKAVA-
TORININKAS. Daugiau infor-
macijos tel. 8 684 03611. Užs. 
22/1613

UAB Kretingos autobusų 
parkui reikalingas 

AUTOBUSO 
VAIRUOTOJAS. 
Bazinis darbo 
užmokestis –

nuo 1250 iki 1600 Eur. 
Informacija 

tel. 8 670 31 582. 
Užs. 22/1629

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB (toliau – Bendrovė)  pakartotinai 
viešina informaciją dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeri-
jos ministro 2022 m. birželio mėn. 22 d. įsakymu Nr. 3-319 patvir-
tinto plano „Telia tinklo apsaugos zonos planas Kretingos rajono sa-
vivaldybėje“. Sklypų savininkai, kuriems nepavyko įteikti registruoto 
laiško, su plano sprendiniais gali susipažinti Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministerijos svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-
sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos. Informuoja-
me, kad turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl Specialiųjų žemės naudo-
jimo sąlygų įstatyme numatytų sąlygų įgyvendinimo, įskaitant, bet 
neapsiribojant  11 str., 13 str., 141 str. ir kt. 
Jeigu turėtumėte klausimų dėl apsaugos zonų nustatymo, maloniai 
prašome apsilankyti Bendrovės interneto svetainės skiltyje  https://
www.telia.lt/apsaugos-zonos

Užs. Nr. 863

UAB „BABRUNA“ dirbti Lietuvo-
je reikalingas SKIEDROVEŽIO VAI-
RUOTOJAS. Būtina CE kategorija ir 
95 kodas. Darbo užmokestis – nuo 
2000 Eur neatskaičius mokesčių. 
Siūlo laiku mokamą darbo užmo-
kestį, socialines garantijas. Dėl iš-
samesnės informacijos skambinti 
tel. 8 656 66255. Užs. 22/1617

Ieško darbo

VAIRUOTOJAS, turintis A, B, C, CE 
kategorijas ir autopakrautuvo, 
manipuliatoriaus pažymėjimus 
IEŠKO NUOLATINIO DARBO Kre-
tingoje ar Klaipėdoje tik po rajo-
ną. Tel. 8 649 73951. Užs. 3616

UŽUOJAUTOS

Sunku rasti žodžius, kuriais 
galėtume išreikšti padėką 
gydytojui-traumatologui 
Juozui Bartusevičiui. 
Ačiū tariame už žmogiškumą, 
rūpestį, nuoširdų bendravimą, 
dėmesingumą, išsamų 
ištyrimą ir gydymą. 
Tegul kantrybė ir stiprybė Jus 
lydi gyvenimo kelyje.

Irena Liutkienė ir 
Albina Žalpienė

...mes neturime teisės sakyt:
Gimiau per anksti!
Ir neturime teisės sakyt:
Gimiau per vėlai!
Mes visados gimstam pačiu laiku.
Tik mirštame –
Ar tai būta prieš tūkstantį metų –
Ar tai būtų po tūkstančio metų –
Mirštame visados ne laiku...

           /Algimantas Baltakis/

Dėl Martyno Algimanto 
Raudžio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą ir 
artimuosius. 

DNSB „Pajūris“ gyventojai 

Man atleisk, aš mirsiu tiktai 
vieną kartą,
Tiktai vieną kartą... 
Ir todėl atleisk.
Vėl rugius kaip tąsyk ant kalvelių 
kerta,
Vėl ruduo ateina vasaros keliais.
Aš dabar išeisiu, kur kiti išėjo,
Kur jau nebegelsta lapai niekada...

                        /Stasys Jonauskas/

Dėl mamos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 
Gintautę Lukauskienę, jos 
šeimą ir artimuosius. 
Būkite stiprūs skaudžios 
netekties valandą.

Padvarių kaimo bendruomenės 
„Trys tvenkiniai“ nariai

PADĖKA

skaitykite
   www.pajurionaujienos.com
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Šeštadienis, rugpjūčio 20 d. 

19.30  Veiksmo nuotykių komedija 
„Monstrų ratai“.

22.00  Fantastinis nuotykių f. 
„Tarp žvaigždžių“.

Penktadienis, rugpjūčio 19 d. 

06.00  Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02  Labas rytas, Lietuva.
08.55  Ser. „Pagalbos šauksmas“.
09.40  Ser. „31-oji nuovada“.
10.30  Ser. „Tarnauti ir ginti“.
11.30  TV laida „Dviračio žinios“. 

Vasara.
12.00  TV laida „Pusryčiai pas 

kaimyną“.
12.30  TV laida „Gimę tą pačią 

dieną“.
13.30  TV laida „Euromaxx“.
14.00  Žinios. Orai.
16.30  Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“.
17.15  Ser. „Ponių rojus“.
18.00  TV laida „Kas ir kodėl?“.
18.30  TV laida „Svarbi valanda“.
19.30  TV laida „Nekasdienė 

duona. Tomas Rimydis“.
20.30  Panorama.
21.00  TV laida „Auksinis protas“.
22.15  Kriminalinė drama 

„Žemadugnių automobilių 
parkas“.

23.55  Drama „Balčiausi yra 
pelenai“.

02.05  TV laida „Gimę tą pačią 
dieną“.

03.05  TV laida „Kas ir kodėl?“.
03.35  TV laida „Mano geriausias 

draugas“.
04.00  TV laida „Išpažinimai“.
04.30  TV laida „Šventadienio 

mintys“.
05.05  TV laida „Kūrybingumo 

mokykla“.
05.15  Ser. „Ponių rojus“.

06.00  Ser. „Lemties paslaptys“.
07.00  TV laida „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
08.00  Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00  Ser. „Monikai reikia meilės“.
10.30  TV laida „Keičiu žmoną“.
12.00  Vidurdienio žinios.
13.20  TV laida „Turtuolė 

varguolė“.
14.30  Ser. „Pabelsk į mano širdį“.
15.30  Ser. „Lemties paslaptys“.
16.35  Labas vakaras, Lietuva.
18.30  Žinios.
19.30  TV laida „KK2 

penktadienis“.
21.00  Veiksmo trileris „Džekas 

Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas“.

23.05  Veiksmo trileris „Kulka į 
galvą“.

00.55  Biografi nė drama „Švytinti 
tamsoje“.

03.00  Trileris „Išlikimo žaidimas“.
04.25  Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

06.00  Ser. „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06.30  Animac. ser. „Didvyrių 
draugužiai“.

07.00  Animac. ser. „Monstrų 
viešbutis“.

07.30  Animac. ser. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

08.00  TV laida „Sveiki atvykę“.
08.25  Ser. „Mano meilė 

karantinas“.
08.55  Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00  Ser. „Mažoji našlė“.
11.00  Ser. „Graikė“.
12.00  Ser. „Nuodėminga žemė“.
14.00  Ser. „Ir turtuoliai verkia“.
15.00  Ser. „Simpsonai“.
16.00  TV3 žinios.
16.30  TV pagalba.
18.30  TV3 žinios.
19.30  Vyrų krepšinio kontrolinės 

rungtynės. Lietuva – 
Nyderlandai. Tiesioginė 
transliacija.

21.30  Veiksmo komedija 
„Deadpool“.

23.50  Siaubo drama „Antebellum. 
Išrinktoji“.

02.00  Veiksmo trileris „Kietas 
riešutėlis. Kerštas su 
kaupu“.

04.35  Ser. „Skubi pagalba“.

06.00  Ser. „FTB“.
07.00  TV laida „Mano virtuvė 

geriausia“.
08.25  Ser. „Teisingumo agentai“.
09.25  Ser. „Kalnietis“.
10.35  Ser. „Čikagos policija“.
11.35  Ser. „Mentalistas“.
12.35  Ser. „FTB“.
13.30  TV laida „Mano virtuvė 

geriausia“.
14.50  Ser. „Teisingumo agentai“.
16.00  Ser. „Kalnietis“.
17.00  TV laida „Infodiena“.
17.30  Ser. „Mentalistas“.
18.30  Ser. „Čikagos policija“.
19.30  Amerikietiškos imtynės.
21.30  Kriminalinė komedija 

„Susikaupk“.
23.40  Veiksmo trileris 

„Porininkai“.
01.35  Ser. „Strėlė“.

06.30  Ser. „Įspūdingasis Žmogus 
Voras“.

07.00  Ser. „Šeimyninės 
melodramos“.

08.00  Ser. „Juodvarnis“.
09.00  Ser. „Sužeista širdis“.
10.05  Ser. „Kandisė Renuar“.
11.10  Ser. „Alpių gelbėtojai“.
12.15  Ser. „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
13.20  Ser. „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20  Ser. „Mirtis rojuje“.
15.35  Ser. „Anupama“
16.45  Ser. „Šeimyninės 

melodramos“.
17.45  Ser. „Sužeista širdis“.
18.50  Ser. „Kandisė Renuar“.
20.00  Ser. „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00  Detektyvinis f. 

„Žmogžudystės 
Sandhamno saloje. 
Mėlynas melas“.

22.55  Detektyvinis f. „Ponas 
ir ponia farai. Mirtis 
kaimynystėje“.

00.50  Ser. „Juodieji smėlynai“.
03.05  Ser. „Mirtis rojuje“.

05.15  TV laida „Nauja diena“.
06.15  TV parduotuvė.
06.30  TV laida „Pokalbiai prie 

jūros. Atostogų ritmu“.
07.00  TV laida „Reali mistika“.
08.00  Ser. „Juvelyrų klanas“.
09.00  Ser. „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
10.05  Ser. „Žudikų pėdsakais“.
11.10  Ser. „Pėdsakas“.
12.15  TV parduotuvė.
12.30  TV laida „Neatrasta Rusija“.
13.00  TV laida „Nauja diena“.
14.00  Ser. „Teisingumo agentai“.
15.00  TV laida „Reali mistika“.
16.00  TV laida „Reporteris“.
16.30  Ser. „Laukinis“.
17.30  Ser. „Aiškiaregė“.
18.00  TV laida „Reporteris“.
18.30  TV laida „Klausimėlis“.
19.00  TV laida „Reali mistika“.
20.00  TV laida „Reporteris“.
20.50  Ser. „Aiškiaregė“.
21.25  Ser. „Pėdsakas“.
22.30  TV laida „Reporteris“.
23.00  TV laida „Klausimėlis“.
23.30  Ser. „Laukinis“.
00.30  Ser. „Teisingumo agentai“.
01.30  TV laida „Reali mistika“.
02.30  TV parduotuvė.
02.45  TV laida „Mažos mūsų 

pergalės“.
03.00  Ser. „Žudikų pėdsakais“.
03.55  Ser. „Laukinis“.
04.35  TV laida „Reali mistika“.

06.00  TV laida „Pasaulis pagal 
moteris“.

07.00  Ser. „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

07.30  Ser. „Skraiduoliai“.
08.00  TV pagalba.
10.00  Ser. „Ponia Fazilet ir jos 

dukterys“.
12.00  Ser. „Motinos širdis“.
13.00  Ser. „Meilės galia“.
15.00  Ser. „Partneriai“.
16.00  Ser. „Likimo karuselė“.
17.00  Ser. „Lemties vingiai“.
18.00  Ser. „Palikimas“.
20.00  Labanakt, vaikučiai. 
20.30  Ser. „Skraiduoliai“.
21.00  Drama „Visa tiesa apie 

divą“.
23.15  Ser. „Palikimas“.
01.15  TV pagalba.
02.55  TV laida „Namas“.

06.00  Lietuvos Respublikos himnas.
06.02  TV laida „7Kauno dienos“.
06.30  TV laida „Praeitis ateičiai“.
07.30  TV laida „Nekasdienė duona. 

Tomas Rimydis“.
08.30  TV laida „Mes iš Ukrainos“.
09.00  Labas rytas, Lietuva.
11.50  Dokumentinis f. „Naujoji 

Zelandija iš paukščio 
skrydžio“.

12.45  Dokumentinis f. „Banginių 
išmintis“.

13.40  Detektyvinis f. „Komisaras 
Montalbanas. Balsas naktyje“.

15.30  Žinios. Orai.
15.45  Sveikinimų koncertas.
17.30  Dokumentinis f. „Žmogus, 

kurio neįstengė nužudyti 
Putinas“.

18.30  Žinios. Sportas. Orai.
19.00  TV laida „Euromaxx“.
19.30  TV laida „Stilius“.
20.30  Panorama.
21.00  TV laida „Mano daina“.
22.25  Komedija „Melo išradimas“.
00.05  Kriminalinė drama 

„Žemadugnių automobilių 
parkas“.

01.40  Dokumentinis f. „Naujoji 
Zelandija iš paukščio 
skrydžio“.

02.30  Dokumentinis f. „Banginių 
išmintis“.

03.20  TV laida „Daiktų istorijos“.
04.10  Detektyvinis f. „Komisaras 

Montalbanas. Balsas naktyje“.

06.20  Animac. ser. „Kikumba. Kovos 
dėl karūnos“.

06.50  Animac. ser. „Bunikula“.
07.20  Animac. ser. „Deksterio 

laboratorija“.
07.50  Animac. ser. „Šaunusis 

Skūbis-Dū“.
08.20  Animac. ser. „Tomo ir Džerio 

šou“.
08.50  Animac. ser. „Beprotiškos 

melodijos“.
09.20  Animacinis f. „Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas žiedas“.
10.30  Animacinis f. „Piratai! 

Nevykėlių kompanija“.
12.15  Nuotykių f. „Laikrodžių 

stabdytojai“.
14.10  Nuotykių komedija 

„Džiumandži“.
16.20  Romantinė drama „Merginos 

juodais drabužiais“.
18.30  Žinios.
19.30  Veiksmo nuotykių komedija 

„Monstrų ratai“.
21.35  Romantinė komedija 

„Suvaidink mano žmoną“.
23.55  Komedija „Įbroliai“.
02.10  Veiksmo trileris „Džekas 

Rajanas. Šešėlių užverbuotas“.

06.00  Animac. ser. „Monstrų 
viešbutis“.

06.30  Animac. ser. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

07.00  Animac. ser. „Bakuganas. 
Šarvų sąjunga“.

07.30  Animac. ser. „Bailus 
voveriukas“.

08.00  Animac. ser. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

08.30  Animac. ser. „Simpsonai“.
09.00  TV laida „Skaniai ir paprastai“.
09.30  TV laida „Maisto kelias“.
10.30  TV laida „Penkių žvaigždučių 

būstas“.
11.00  TV laida „Sveiki atvykę“.
11.30  Dok. ser. „Škotija. Metai 

laukinėje gamtoje“.
12.40  Dok. ser. „Gyvenimas“.
13.50  Nuotykių drama „Robinzonas 

Kruzas“.
16.05  Fantastinis nuotykių f. „Piteris 

Penas“.
18.30  TV3 žinios.
19.30  Komiška romantinė drama 

„Auklė pagal iškvietimą“.
21.25  Drama „Kafarnaumas“.
00.00  Fantastinis siaubo f. 

„Tasmanijos velniai“.
01.50  Mistinis f. „Angelai ir 

demonai“.
04.45  Ser. „Elementaru“.

06.30  TV laida „Infokomentarai“ su 
Arnu Mazėčiu.

07.00  Dok. ser. „Kova už būvį“.
08.00  TV laida „Pričiupom!“.
09.00  TV laida „Varom!“.
09.30  Dok. ser. „Neįtikėtini gyvūnai“.
10.40  Dok. ser. „Nykstantys gyvūnai. 

Sėkmės istorijos“.
11.50  Dok. ser. „Kova už būvį“.
12.55  Dok. ser. „Paranormalūs 

reiškiniai. Užfi ksuota vaizdo 
kamera“.

14.00  TV laida „Gordono Ramsay 
virtuvės košmarai“.

15.05  TV laida „Ekstrasensų mūšis“.
17.30  TV laida „Nacionaliniai darbo 

ypatumai“.
18.30  TV laida „Iškvietimas“.
19.30  TV laida „Muzikinė kaukė“.
22.00  Fantastinis nuotykių f. „Tarp 

žvaigždžių“.
01.25  Amerikietiškos imtynės.
03.15  Kriminalinė komedija 

„Susikaupk“.

06.25  TV laida „Istorija gyvai“.
07.00  TV laida „Sodininkų pasaulis“.
08.20  Ser. „Alpių gelbėtojai“.
10.20  Ser. „Tėvas Motiejus“.
11.30  TV laida „Iš mergiotės į 

damas“.
12.30  TV laida „Dešimčia metų 

jaunesni per dešimt dienų“.
13.30  TV laida „Gaminame namie su 

Rachel Allen“.
14.35  TV laida „Mylėk savo sodą“.
15.45  Ser. „Mano likimo žaidimai“.
17.45  Ser. „Raudonas kambarys“.
18.45  Ser. „Ragana“.
19.45  Ser. „Žingsnis iki dangaus. 

Sergėtojai“.
21.00  Detektyvinis f. „Vera. 

Permainingos srovės“.
22.55  Drama „Eva“.
00.55  Detektyvinis f. „Žmogžudystės 

Sandhamno saloje. Mėlynas 
melas“.

02.45  Detektyvinis f. „Ponas ir ponia 
farai. Mirtis kaimynystėje“.

06.00  Ser. „Juvelyrų klanas“.
08.00  TV laida „Misija: laukinė 

gamta“.
08.30  TV laida „Pokalbiai prie jūros. 

Atostogų ritmu“.
09.00  Ser. „Aiškiaregė“.
10.00  TV laida „Vantos lapas“.
10.30  TV laida „Klausimėlis“.
11.00  TV laida „Misija – vasara“.
11.30  TV laida „Išpažintis su Marija“.
12.00  Ser. „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
14.00  Ser. „Teisingumo agentai“.
16.00  Žinios.
16.30  TV laida „Lietuvos dvarai“.
17.00  TV laida „Kuriantys Lietuvą“.
17.30  TV laida „Vantos lapas“.
18.00  Žinios.
18.30  Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „Bushido KOK 2021“.
19.00  Festivalis „Laumės juosta 

2022“.
20.00  Žinios.
20.30  Dok. f. „Kate: šiuolaikinės 

karalienės tapsmas“.
21.55  Ser. „Kalėjimo pradžiamokslis“.
22.30  Žinios.
23.00  Ser. „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
01.00  Ser. „Teisingumo agentai“.
02.50  Festivalis „Laumės juosta 

2022“.
03.35  TV laida „Lietuvos dvarai“.
04.00  TV laida „Misija – vasara“.
04.20  Ser. „Aiškiaregė“.
05.10  TV laida „Išpažintis su Marija“.
05.35  TV laida „Vantos lapas“.

06.25  TV laida „Menų sala“.
07.00  TV laida „Žiūrėk! Geras!“.
07.30  Ser. „Mažųjų gyvūnėlių 

krautuvė“.
08.30  Ser. „Mano mažasis ponis“.
09.00  Ser. „Baterbyn kavinė“.
09.30  Ser. „Ežiukas Sonikas“.
10.00  Ser. „Sunkvežimių miestelis“.
11.00  Ser. „Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys“.
11.30  Ser. „Skraiduoliai“.
12.00  TV laida „Tavo augintinis“.
12.30  TV laida „Tik tai, kas tikra“.
13.00  TV laida „Lengvi Jamie 

Oliverio patiekalai 
kasdienai“.

13.30  TV laida „Jamie ir Jimmy 
maisto kovos klubas“.

14.30  TV laida „Mano namų 
taisyklės“.

16.00  Ser. „Skaudžiau už liepsną“.
17.00  Ser. „Moterų daktaras“.
18.00  Melodrama „Kruizas į laimę. 

Sardinija“.
20.00  Labanakt, vaikučiai.
20.30  Ser. „Skraiduoliai“.
21.00  Ser. „Midsomerio 

žmogžudystės“.
23.05  Drama „Visa tiesa apie divą“.
01.15  Melodrama „Kai žuvys 

šypsosi“.
02.55  TV laida „Kviečiu 

vakarienės“.

Televizija

21.00  Veiksmo trileris „Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas“. 21.00  Drama „Visa tiesa apie divą“.
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19.30  Veiksmo f. „Kamanė“.

21.00  Veiksmo trileris „Metro 
užgrobimas 123“.

22.30  Nuotykių komedija 
„Kvaišų atostogos“.

23.00  Romantinė komedija 
„Aklas pasimatymas“.

06.00  Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.02  Labas rytas, Lietuva.
08.55  Ser. „Pagalbos šauksmas“.
09.40  Ser. „31-oji nuovada“.
10.30  Ser. „Tarnauti ir ginti“.
11.30  TV laida „Mes iš Ukrainos“.
12.00  TV laida „Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite“.
12.30  TV laida „(Ne)emigrantai“.
13.30  TV laida „Mūsų gyvūnai“.
14.00  Žinios. Orai.
16.30  Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“.
17.15  Ser. „Ponių rojus“.
18.00  TV laida „Kas ir kodėl?“.
18.30  TV laida „Svarbi valanda“.
19.30  TV laida „Draugiška 

Lietuva“.
20.30  Panorama.
21.30  TV laida „Dviračio žinios“.
22.00  Ser. „Komanda“.
23.00  Ser. „Laukiniai Vakarai prie 

molo“.
23.45  Ser. „31-oji nuovada“.
00.30  TV laida „Mes iš Ukrainos“.
01.05  TV laida „Draugiška 

Lietuva“. 
02.05  Ser. „Frenki Dreik 

paslaptys“.
02.45  TV laida „Gimę džiaugtis“.
03.05  TV laida „Kas ir kodėl?“.
03.35  TV laida „Dviračio žinios“.
04.05  TV laida „Savaitė“.
05.05  TV laida „Kūrybingumo 

mokykla“.
05.15  Ser. „Ponių rojus“.

06.00  Ser. „FTB“.
07.00  TV laida „Mano virtuvė 

geriausia“.
08.25  Ser. „Teisingumo agentai“.
09.25  Ser. „Kalnietis“.
10.35  Ser. „Čikagos policija“.
11.40  Ser. „Mentalistas“.
12.35  Ser. „FTB“.
13.30  TV laida „Mano virtuvė 

geriausia“.
14.50  Ser. „Teisingumo agentai“.
16.00  Ser. „Kalnietis“.
17.00  TV laida „Infodiena“.
17.30  Ser. „Mentalistas“.
18.30  Ser. „Čikagos policija“.
19.30  Ser. „Akloji zona“.
20.30  TV laida „Pričiupom!“.
21.00  Veiksmo trileris „Metro 

užgrobimas 123“.
23.10  Ser. „Greitojo reagavimo 

būrys“.
01.05  Ser. „Gyvi numirėliai“.
02.00  Veiksmo komedija 

„Hadsono vanagas“.
03.45  Ser. „Akloji zona“.

06.00  Lietuvos Respublikos 
himnas.

06.07  TV laida „Pasaulio puodai“.
07.00  TV laida „Veranda“.
07.30  TV laida „Šventadienio 

mintys“.
08.00  TV laida „Išpažinimai“.
08.30  TV laida „Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite“.
09.00  TV laida „Čia mano sodas“.
09.30  TV laida „Svajoja vaikai“.
10.00  TV laida „Gustavo 

enciklopedija“.
10.30  TV laida „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai“.
11.30  TV laida „Mano geriausias 

draugas“.
12.00  Dok. ser. „Planeta Žemė I. 

Vidutinių platumų miškai“.
13.00  Dok. ser. „Kelionė per Čilę“.
13.55  Ser. „Mis Marpl. Perskilęs 

veidrodis“.
15.30  Žinios. Orai.
15.45  TV laida „Istorijos detektyvai“. 
16.30  TV laida „Duokim garo!“.
18.00  Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
18.30  Žinios. Sportas. Orai.
19.00  TV laida „Gamtininko 

užrašai“.
19.30  TV laida „Savaitė“.
20.30  Panorama.
21.00  Ser. „Jaunieji slaugytojai“.
21.45  Fantastinė romantinė 

komedija „Paryžiaus 
undinėlė“.

23.30  Komedija „Melo išradimas“.
01.10  Muzikos festivalis „Jaunas 

kaip Vilnius“.
02.20  TV laida „Čia mano sodas“.
02.45  Dok. ser. „Planeta Žemė I. 

Vidutinių platumų miškai“.
03.35  Dok. ser. „Kelionė per Čilę“.
04.25  Ser. „Mis Marpl. Perskilęs 

veidrodis“.

06.30  Animac. ser. „Kikumba. 
Kovos dėl karūnos“.

07.00  Animac. ser. „Bunikula“.
07.30  Animac. ser. „Deksterio 

laboratorija“.
08.00  Animac. ser. „Šaunusis 

Skūbis-Dū“.
08.30  Animac. ser. „Tomo ir Džerio 

šou“.
09.00  Animac. ser. „Beprotiškos 

melodijos“.
09.30  Animac. ser. „Ogis ir 

tarakonai“.
09.50  Animacinis f. „Tomas 

ir Džeris. Vilis Vonka ir 
šokolado fabrikas“.

11.25 Animacinis f. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

13.10  Komedija „Gyvūnas“.
14.55  Komedija „Provincialai 

Niujorke“.
16.45  Ser. „Ponas Bynas“.
17.20  Teleloto.
18.30  Žinios.
19.30  Veiksmo f. „Kamanė“.
21.50  Veiksmo nuotykių f. 

„xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas“.

00.00  Drama „Nuostabi epocha“.
02.15  Romantinė komedija 

„Suvaidink mano žmoną“.

06.00  Animac. ser. „Monstrų 
viešbutis“.

06.30  Animac. ser. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

07.00  Animac. ser. „Bakuganas. 
Šarvų sąjunga“.

07.30  Animac. ser. „Bailus 
voveriukas“.

08.00  Animac. ser. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

08.30  Animac. ser. „Simpsonai“.
09.00  Animacinis f. „Karalienės 

korgis“.
10.40  Fantastinė komedija „Sosto 

įpėdinis“.
12.40  Dok. ser. „Gyvenimas“.
13.45  Komedija „Mano mergytė 

II“.
15.50  Fantastinė nuotykių drama 

„Jaunatis“.
18.30  TV3 žinios.
19.30  Nuotykių f. „Persis 

Džeksonas. Monstrų jūra“.
21.45  Kriminalinis veiksmo f. 

„Išpirka – milijardas“.
23.55  Veiksmo komedija 

„Deadpool“.
02.05  Veiksmo komedija 

„Kingsman. Aukso ratas“.

06.00  TV laida „Infokomentarai“ 
su Arnu Mazėčiu.

07.00  Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas.

08.00  TV laida „Pričiupom!“.
08.30  TV laida „Tauro ragas“.
09.00  Lietuvos galiūnų 

čempionato fi nalas.
10.05  Dok. ser. „Nykstantys 

gyvūnai. Sėkmės istorijos“.
11.20  Dok. ser. „Kova už būvį“.
12.30  Dok. ser. „Paranormalūs 

reiškiniai. Užfi ksuota vaizdo 
kamera“.

13.35  TV laida „Gordono Ramsay 
virtuvės košmarai“.

14.45  TV laida „Ekstrasensų 
mūšis“.

17.30  TV laida „Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai“.

18.30  TV laida „Iškvietimas“.
19.30  Ser. „Greitojo reagavimo 

būrys“.
21.30  Ser. „Juodasis sąrašas“.
22.30  Veiksmo komedija 

„Hadsono vanagas“.
00.30  Ser. „Gyvi numirėliai“.
01.30  Fantastinis nuotykių f. „Tarp 

žvaigždžių“.

06.15  TV laida „Praeities kartų 
liudytojai“.

06.45  TV laida „Istorija gyvai“. 
07.20  TV laida „Mylėk savo sodą“.
08.20  Ser. „Alpių gelbėtojai“.
10.20  Ser. „Tėvas Motiejus“.
11.30  TV laida „Iš mergiotės į 

damas“.
12.30  TV laida „Dešimčia metų 

jaunesni“.
13.00  Sveikinimai.
15.45  Ser. „Mano likimo žaidimai“.
17.45  Ser. „Raudonas kambarys“.
18.45  Ser. „Ragana“.
19.45  Ser. „Žingsnis iki dangaus. 

Sergėtojai“.
21.00  Detektyvinis f. 

„Prancūziška žmogžudystė. 
Žmogžudystė Albi“.

23.00  Romantinė komedija „Aklas 
pasimatymas“.

00.55  Drama „Eva“.
02.45  Detektyvinis f. „Vera. 

Permainingos srovės“.

06.00  Ser. „Juvelyrų klanas“.
08.00  TV laida „Grilio skanėstai“.
08.30  TV laida „Kaimo 

akademija“.
09.00  Ser. „Aiškiaregė“.
10.00  Dok. f. „Šarūnas 

Marčiulionis. Ne toks kaip 
kiti“.

10.30  TV laida „Klausimėlis“.
11.00  Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „Bushido KOK 
2021“.

11.30  TV laida „Partizanų keliais“.
12.00  Ser. „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
14.00  Ser. „Teisingumo agentai“.
16.00  Žinios.
16.30  TV laida „24/7“.
17.30  TV laida „Neatrasta Rusija“.
18.00  Žinios.
18.30  TV laida „Baltijos kelias“.
19.00  Festivalis „Laumės juosta 

2022“.
20.00  Žinios.
20.30  TV laida „Lietuvos dvarai“.
21.00  TV laida „Klausimėlis“.
21.30  TV laida „24/7“.
22.30  Žinios.
23.00  Ser. „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
01.00 Ser. „Teisingumo agentai“.
02.50  Festivalis „Laumės juosta 

2022“.
03.35  TV laida „24/7“.
04.20  Ser. „Aiškiaregė“.
05.10  TV laida „Mažos mūsų 

pergalės“.

06.25  TV laida „Tik tai, kas tikra“.
07.00  Ser. „Ebė Hečer“.
07.30  Ser. „Mažųjų gyvūnėlių 

krautuvė“.
08.30  Ser. „Mano mažasis ponis“.
09.00  Ser. „Baterbyn kavinė“.
09.30  Ser. „Ežiukas Sonikas“.
10.00  Ser. „Sunkvežimių 

miestelis“.
11.00  Ser. „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
11.30  Ser. „Skraiduoliai“.
12.00  TV laida „Giada 

paplūdimyje“.
13.30  TV laida „Jamie ir Jimmy 

maisto kovos klubas“.
14.30  TV laida „Mano namų 

taisyklės“.
16.00  Ser. „Skaudžiau už liepsną“.
17.00  Ser. „Moterų daktaras“.
18.00  Melodrama „Kruizas į 

laimę. Norvegija“.
20.00  Labanakt, vaikučiai.
20.30  Ser. „Skraiduoliai“.
21.00  Melodrama „Svajonių 

laivas. Marokas“. 
23.05  Melodrama „Paveldėta 

laimė“.
01.00  Melodrama „Pažinčių 

svetainė“.
02.40  TV laida „Kviečiu 

vakarienės“.

06.00  Ser. „Lemties paslaptys“.
07.00  TV laida „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
08.00  Ser. „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
10.00  Ser. „Monikai reikia meilės“.
10.30  TV laida „Keičiu žmoną“.
12.00  Vidurdienio žinios.
13.20  TV laida „Turtuolė 

varguolė“.
14.30  Ser. „Pabelsk į mano širdį“.
15.30  Ser. „Lemties paslaptys“.
16.35  Labas vakaras, Lietuva.
18.30  Žinios.
19.30  TV laida „KK2“.
20.00  TV laida „Bus visko“.
20.30  TV laida „Turtuolė 

varguolė“.
21.30  Žinios.
22.30  Nuotykių komedija „Kvaišų 

atostogos“.
00.30  Ser. „Juodasis sąrašas“.
01.30  Veiksmo nuotykių f. 

„xXx. Ksanderio Keidžo 
sugrįžimas“.

03.25  Ser. „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

06.00  Ser. „Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia“.

06.30  Animac. ser. „Didvyrių 
draugužiai“.

07.00  Animac. ser. „Monstrų 
viešbutis“.

07.30  Animac. ser. „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

08.00  TV laida „Maisto kelias“.
08.55  Ser. „Meilės sūkuryje“.
10.00  Ser. „Mažoji našlė“.
11.00  Ser. „Graikė“.
12.00  Ser. „Nuodėminga žemė“.
14.00  Ser. „Ir turtuoliai verkia“.
15.00  Animac. ser. „Simpsonai“.
16.00  TV3 žinios.
16.30  TV pagalba.
18.30  TV3 žinios.
19.30  TV laida „Krepšinio namai“.
20.30  Ser. „Mano meilė 

karantinas“.
21.00  Ser. „Gelbėtojai 

išgelbėtojai“.
21.30  TV3 vakaro žinios.
22.30  Fantastinė drama „Jei 

pasilikčiau“.
00.50  Ser. „Naktinė pamaina“.
01.50  Ser. „Elementaru“.
02.45  Ser. „Skubi pagalba“.
03.45  Ser. „Naktinė pamaina“.
04.45  Ser. „Tobula kopija“.

06.30  Ser. „Įspūdingasis Žmogus 
Voras“.

07.00  Ser. „Šeimyninės 
melodramos“.

08.00  Ser. „Juodvarnis“.
09.00  Ser. „Sužeista širdis“.
10.05  Ser. „Kandisė Renuar“.
11.10  Ser. „Alpių gelbėtojai“.
12.15  Ser. „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
13.20  Ser. „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20  Ser. „Mirtis rojuje“.
15.35  Ser. „Anupama“.
16.45  Ser. „Šeimyninės 

melodramos“.
17.45  Ser. „Sužeista širdis“.
18.50  Ser. „Kandisė Renuar“.
20.00  Ser. „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00  Ser. „Užjūrio detektyvai“.
23.15  Detektyvinis f. 

„Prancūziška žmogžudystė. 
Žmogžudystė Albi“.

01.15  Ser. „Laukinis miestas“.
02.10  Ser. „Raudonas kambarys“.
03.05  Ser. „Mirtis rojuje“.

05.15  TV laida „Vantos lapas“.
05.45  Bušido ringas. Tarptautinis 

turnyras „Bushido KOK 
2019“.

06.15  TV parduotuvė.
06.30  Dok. f. „Šarūnas 

Marčiulionis. Ne toks kaip 
kiti.“ 

07.30  Ser. „Aiškiaregė“.
10.05  Ser. „Žudikų pėdsakais“.
11.10  Ser. „Pėdsakas“.
12.15  TV parduotuvė.
12.30  TV laida „Kaimo 

akademija“.
13.00  TV laida „Nauja diena“.
14.00  Ser. „Teisingumo agentai“.
15.00  TV laida „Reali mistika“.
16.00  TV laida „Reporteris“. 
16.30  Dok. laida „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
17.30  TV laida „Misija – vasara“.
18.00  TV laida „Reporteris“.
18.30  TV laida „Neatrasta Rusija“.
19.00  TV laida „Reali mistika“.
20.00  TV laida „Reporteris“.
20.50  Ser. „Aiškiaregė“.
21.25  Ser. „Pėdsakas“.
22.30  TV laida „Reporteris“.
23.00  TV laida „Neatrasta Rusija“.
23.30  Dok. laida „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
00.30  Ser. „Teisingumo agentai“.
01.30  TV laida „Reali mistika“.
02.30  TV parduotuvė.
02.45  TV laida „Mažos mūsų 

pergalės“.
03.00  TV laida „Kelias turtų link“.
03.55  TV laida „24/7“.
04.35  TV laida „Reali mistika“.

06.00  TV laida „Sveikas rytojus“.
07.00  Ser. „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07.30  Ser. „Skraiduoliai“.
08.00  TV pagalba.
10.00  Ser. „Ponia Fazilet ir jos 

dukterys“.
12.00  Ser. „Motinos širdis“.
13.00  Ser. „Meilės galia“.
15.00  Ser. „Partneriai“.
16.00  Ser. „Likimo karuselė“.
17.00  Ser. „Lemties vingiai“.
18.00  Ser. „Palikimas“.
20.00  Labanakt, vaikučiai.
20.30  Ser. „Skraiduoliai“.
21.00  Melodrama „Mūsų tėvo 

palikimas“.
23.00  Ser. „Palikimas“.
01.00  TV pagalba.
02.40  TV laida „Kviečiu 

vakarienės“.
03.40  Ser. „Superšokėjai“.
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KRETINGOS MIESTO STADIONASKRETINGOS MIESTO STADIONAS

KretingosKretingos
„Minija“„Minija“

Kretingai ir futbolo akademijai atstovavo turnyre Latvijoje

Kretingos „Minijos“ futbolo akademijos trenerio Martyno Vilucko auklėtiniai tarptautiniame turnyre Liepojoje Latvijoje  

Audronė PUIŠIENĖ

Kretingos „Minijos“ futbolo 
akademijos (FA) auklėtiniai daly-
vavo Liepojoje (Latvija) įvyku-
siame ypač gausiame tris dienas 
trukusiame trijuose stadionuose 
surengtame tarptautiniame 
futbolo turnyre, kuriame var-
žėsi vaikinų futbolo komandos iš 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos.

Trijose amžiaus grupėse FA 
„Minija“ atstovavo gimusių 2010 
m. (treneris Arvydas Balsevi-
čius), gimusių 2011 m. (treneris 
Gediminas Petrauskas) ir gimu-
sių 2012 m. (treneris Martynas 
Viluckas) komandos. Kiekvieno-
je amžiaus grupėje varžėsi po 24 
komandas.

„Esminis mūsų tikslas – kad 
vaikai pasisemtų žaidybinės pa-
tirties tarptautiniu lygiu. Kai ku-
riems jų tai buvo pirmos tokios 
gausios rungtynės, kai buvo gali-
ma pajausti futbolo ritmą, ener-
giją, patirti, ką reiškia žaisti pui-
kiai įrengtose aikštėje, pamatyti, 
kokiu lygiu galima žaisti futbo-
lą“, – teigė M. Viluckas. 

G. Petrausko auklėtiniams 

žaidimas klostėsi sunkėliau ir 
galutinėje komandų rikiuotė-
je jie užėmė 23-ią vietą. Dvi 
komandos – A. Balsevičiaus ir 
M. Vilucko treniruojami berniu-
kai –  iš esmės parodė vienodą 
rezultatą: savo amžiaus grupėse 
užėmė XV v. 

„Pritrūko sportinės sėkmės: 

Arvydo auklėtiniai liko treti po-
grupyje, nors ir galėjo užim-
ti aukštesnę vietą, mano treni-
ruojami berniukai pogrupyje li-
ko ketvirti, nors tik per mažy-
tį žingsnį galėjo būti treti“, – FA 
„Minija“ auklėtinių pasirody-
mą komentavo M. Viluckas, ku-
rio auklėtiniai, beje, pirmą kar-

tą žaidė futbolą „8x8“, kas vai-
kams reiškė ir dvigubai padidė-
jusią aikštę, ir naujus taktikos 
elementus, ir daugiau ištvermės, 
greičio reikalaujantį žaidimą.

 „Vykdami į turnyrą turėjo-
me siekį pasirengti artėjančiam 
sezonui, kuris startuoja rugsėjį, 
– teigė M. Viluckas, pastebėjęs, 

kad kretingiškiams teko žaisti ir 
tokių rungtynių, kuriose mūsiš-
kiai varžovams neprilygo pagal 
pajėgumą, meistriškumą ar tak-
tiką. – Bet nereikia per daug no-
rėti – kai kurie mūsų vaikai žen-
gia pirmuosius žingsnius į futbo-
lo pasaulį.“

Siųsk pinigus
kovoti

Tavo sąskaita yra tavo ginklas Ukrainoje

BLUE/YELLOW – organizacija,

remianti ginkluotą Ukrainos

pasipriešinimą.

www.blue-yellow.lt

Atlik pavedimą

Sąskaita – LT17 7300 0101 4089 4869

Gavėjas – VšĮ „Mėlyna ir geltona“

Paskirtis – PARAMA

Skambink ir paremk 5 Eur

1482
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Tiražas - 5500 egz.

Skel bi mai, re kla ma, svei ki ni mai, pa dė kos, užuo jau tos ir prenumerata pri ima ma darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. be pie tų per trau kos.

Pajūrio naujienos
Re dak ci jos ad re sas - 
Ro tu šės a. 17, 
LT-97140 Kre tin ga, 
tel. 51397
El. p. adresas -
pajurionaujienos@gmail.com 
info.pajurionaujienos@gmail.com

Bendrovės direktorė 
Vi ta li ja Vit kau skie nė, tel. 8 687 18246
Redaktorė
Aud ro nė Pui šie nė, tel. 8 686 47976
Ko res pon den tės:
Ire na Šeškevičie nė,  tel. 8 686 47985
Audronė Griežienė, tel. 8 646 55979

Fo to ko res pon den tas
Da rius Šy pa lis,
tel. 8 687 45167
foto.pajurionaujienos@gmail.com
Maketuotoja
Agota Pocienė
design.pajurionaujienos@gmail.com

Reklamos, skel bi mų sky riaus vadybininkė
Vaida Klovienė,
tel.: 51397, 8 655 56944.
El. p. adresas - 
reklama.pajurionaujienos@gmail.com
skelbimai.pajurionaujienos@gmail.com
Laikraščio platinimo vadybininkė
Audronė Raudonienė
vadyba.pajurionaujienos@gmail.com
Vyr. bu hal te rė 
Simona Pocienė, tel. 8 603 85566
buhalterija.pajurionaujienos@gmail.com

Laik raščio ste igėjas ir lei dėjas - 
UAB „Pa jūrio nau jie nos” SL586 
Laik raštis leidžiamas 
ant ra die niais  ir penk ta die niais. 
Rank raščių ne re cen zuo ja me, 
jų ir nuotraukų ne grą ži na me. 
Už skel bi mų ir reklamos tu rinį re dak ci ja 
ne at sa ko. 
Spau dė UAB „Vakarų spaustuvė” 
Vytauto g. 161, Kretinga

Tiražas deklaruojamas 
Lietuvos kultūros ministerijoje. 
Duomenys apie tai - 
tinklapyje www.lrkm.lt
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Neleiskite drumsti jūsų ramybės kraujasiurbiams!

Dabar net iki 30% nuolaida 
TINKLELIAMS NUO VABZDŽIŲ!

VIDAUS ROLETAMS nuolaidos net iki 50%!
Išsirinkite jums patinkančius iš 
daugybės audinių ir spalvų!

Raskime geriausią sprendimą jūsų namams kartu. 
Mes pasiruošę padaryti taip, kaip norisi tik jums.

Romanetės, roletai, užuolaidos ir dar daugiau!
Daugiau informacijos: 

tel. +370 684 40563, el. p. info@svidana.lt .

Užs. Nr. 855

Užs. Nr. 854

TIK AUKŠČIAUSIA 
KOKYBĖ !

UAB Apoil prekiauja 
tik aukščiausios kokybės 

dyzeliniais degalais ir 
tepalais Shell.

Didmeninėmis kainomis 
ir su mokėjimo atidėjimu 
gali įsigyti tiek juridiniai, 

tiek fi ziniai asmenys.

Tel. pasiteirauti 
8 699 75808.

Užs. Nr. 857

skaitykite
   www.pajurionaujienos.com

VIETOJ ATVIRUKO

Brangūs asociacijos „Imbariečių draugija“ nariai,
nuoširdžiai sveikinu Jūsų bendruomenę, švenčiančią 20 metų veiklos 
jubiliejų. Esate pirmoji rajone įkurta bendruomenė, esate pavyzdys, 
kaip žmonės vedini ryžto, entuziazmo ir žemaitiško užsisipyrimo susi-
buria draugėn ir įgyvendina daug gražių ir naudingų sumanymų.
Dėkoju už nuoširdų darbą, ieškojimus, kaip savo mylimą kaimą pada-
ryti gražesnį, patogesnį gyventi ir turiningai leisti laisvalaikį. Šiandien 
Jus jungia bendras siekis – telkti žmones geriems ir prasmingiems dar-
bams. Linkiu, kad ši Jūsų bendrystė atneštų į kiekvieno širdį šilumos, 
vilties ir meilės artimui. 
Labai džiaugiuosi darnia Jūsų bendruomenės ir Žvainių skyriaus 
komanda, didžiuojuosi Žvainių skyriaus saviveiklininkais, kurie, pras-
mingai leisdami laisvalaikį, džiugina žmones ir teikia jiems dvasinę 
atgaivą. 
Linkiu, kad bendruomenės veikloje niekada nestigtų žmonių, atiduodančių save bendram tikslui, sava-
noriškai dirbančių viso kaimo žmonių gerovei, juk patys savo rankomis kuriame gyvenimą, nes esame 
vienos žemės, vieno krašto, vienos bendruomenės vaikai. Žaviuosi bendruomenės įvairiomis veiklomis, 
kūrybingais renginiais, įgyvendintais tikslais ir linkiu, kad  kiekvienas padarytas darbas būtų vis naujas 
startas sumanymams ir sėkmingiems projektams. Ne tik aukšti kalnai, ne tik žali slėniai ar sraunios upės 
lemia krašto grožį, jį kuria paprasti žmonės, kilniais darbais gražinantys ir garsinantys savo tėviškę. Tegu 
Jūsų bendruomenė vis  „auga“ ant stiprių atsidavimo, rūpesčio, geraširdiškumo pamatų. Džiaugiuosi, kad, 
būdami skirtingų interesų, nuomonių, charakterių, randate bendrą kalbą, veikiate drauge, nes kiekvienas 
suprantate, kad stengiatės dėl šalia esančiojo. Dievo palaimos, sėkmingo klestėjimo ir neblėstančio entuzi-
azmo Jums, brangi „Imbariečių draugija“.

Su pagarba ir meile 
Seimo narys Antanas VINKUS

būdami skirtingų interesų, nuomonių, charakterių, randate bendrą kalbą, veikiate drauge, nes kiekvienas 
suprantate, kad stengiatės dėl šalia esančiojo. Dievo palaimos, sėkmingo klestėjimo ir neblėstančio entuzi-
azmo Jums, brangi „Imbariečių draugija“.

Su pagarba ir meile 
Seimo narys Antanas VINKUS

Saulė teka 6.20      Dienos ilgumas 14.35 
Leidžiasi  20.55     Delčia

Problemai spręsti telks specialistus
Į Kretingos rajono savivaldybės 

administraciją, sunerimę, kad vėl 
nuseko tvenkinio vanduo, kreipė-
si Klibių kaimo bendruomenės at-
stovai.

„Vanduo vėl nuseko, prelimina-
riais skaičiavimais – apie 60 cm. 
Informavome specialistus, jie įver-
tins priežastis. Problemai išspręsti 
greičiausiai vėl teks pasitelkti narus 
– matyt, prieš kurį laiką, tvarkant 
Klibių tvenkinio uždorį, pritaikytų 
priemonių neužteko“, – teigė Savi-
valdybės administracijos direkto-
rius Egidijus Viskontas.

Rajono mero pavaduotojas Dan-
giras Samalius paaiškino, kad Kli-
bių tvenkinys senka ir dėl gamtos 
sąlygų, kadangi nepasipildo lietaus 

vandeniu, o, jeigu problemos pasi-
rodys esančios rimtesnės, teks im-
tis kitokių sprendimų. „Šiuo metu 
tvarkoma Lazdininkų užtvanka, fi -
nansavimas iš Žemės ūkio minis-
terijos gautas Grūšlaukės, Senosios 
Įpilties užtvankoms remontuoti – 
netrukus tūrėtų prasidėti tvarky-
mo darbai“, – vicemeras D. Sama-
lius tvirtino, kad rajone yra ir dau-
giau blogos būklės užtvankų – dėl 
būtinybės jas remontuoti paraiškos 
ministerijai pateiktos dėl Darbėnų 
ir Tūbausių užtvankų. 

Klibių užtvanka į prioritetų sąra-
šą, jį sudarant, nepateko.

 „P. n.“ informacija

Šiandien
nedidelis debesuotumas, naktį giedra. Ryte vietomis nedidelis lietus, vėliau be lietaus. Vėjas pietryčių, 6–11 m/s, 
naktį 8–13 m/s.  Oro temperatūra: dieną plius 30–32 °C, naktį plius 20–22 °C.
Šeštadienį
besikeičiantis debesuotumas, naktį debesuota. Naktį vietomis lietus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s, naktį 
5–8 m/s, perkūnijos metu gūsiai. Oro temperatūra: dieną plius 27–29 °C, naktį plius 19–21 °C.
Sekmadienį
debesuota, naktį su pragiedruliais. Dieną lietus,vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas pietryčių, suks į pietvakarių, 
vakarų, 5–8 m/s, perkūnijos metu gūsiai, naktį šiaurės vakarų, šiaurės, 3–6 m/s. Oro temperatūra: dieną plius 22–24 °C, 
naktį plius 16–18 °C.
Pirmadienį
besikeičiantis debesuotumas. Dieną nedidelis lietus, naktį trumpas. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, naktį rytų, 4–8 m/s.
Oro temperatūra: dieną plius 21–23 °C, naktį plius 13–15 °C.
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