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TRUMPAI:

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

Dienos sentencija

3

Kaina 0,35 €

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
38 metų savaitė
Saulė teka 7.04 val.,
leidžiasi 19.19 val.
Dienos ilgumas 12.15 val.
Delčia (dyla)
20 mėnulio diena

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Gintauto Maciaus nuotr.

Rūta Grikpėdytė
Amelija Jockutė

Luka Ručinskaitė
Jokūbas Jonas Plokštis

Vygintas Arlickas
Paulina Pliuškytė

Gabija Petkutė
Gabriela Druskinytė

Lukas Butenis

Visiems kvailiams knieti iš ko 
nors pasijuokti.

A. POPAS

Kviečiame į „Švyturio arbatinę“!
Rugsėjo 24-ąją į Rotušės aikštę tradiciškai rinksimės pasidžiaugti šių metų derliumi. Savivaldybės Žemės ūkio 

ir Kultūros skyrių, Kretingos kultūros centro darbuotojų rengiama Rudens derliaus šventė yra puiki proga susitikti 
seniai matytus draugus, pabendrauti. Į bendrystės šventę kvies ir „Švyturys“ – mūsų prenumeratoriams, drau-
gams ir bičiuliams duris atvers laikraščio arbatinė. 

Joje kviesime prie arbatos puodelio 
ir skanumynų – pasidalinti mintimis, 
planais, pastebėjimais,  paplepėti, pa-
juokauti. Jūsų laukia ir pigesnė prenu-
merata bei dovanos. 

Įsikursime taip pat tradicinėje vie-
toje – prie parduotuvės „Laura“. „Švy-
turio arbatinė“ veiks nuo 8 valandos 
ryto iki 14 valandos. 

Tądien pagerbsime ir „Rajono švy-
turius“ – žmogų ar organizaciją, ku-
rie yra tikri pavyzdžiai savo kaimui, 
bendruomenei, visam rajonui. Dė-
kojame, kad aktyviai balsavote, šios 
nominacijos Jūsų, mieli skaitytojai, 
nuomone, verti visi pasiūlyti kandi-
datai. Speciali „Švyturio“ skulptūrėlė 
bus įteikta trims, už kuriuos atiduota 
daugiausiai balsų.  

Ateikite šeštadienį į „Švyturio arba-
tinę“, pabūkime kartu!

Redakcija 

PER DERLIAUS ŠVENTĘ

PRENUMERATA PIGIAU!

„ŠVYTURIO“ kainos 
2017 metams

Platintojas „Paslauga Tau“  
(platina visame mieste, išsky-
rus sodų bendrijas, Klaipėdos 
g. ir aplink ją esančias gatves):

12 mėn. – 24 Eur
6 mėn. – 13 Eur

Platintojas Paštas mieste ir 
kaime :

12 mėn. – 30 Eur
6 mėn. – 16 Eur

Šv. Antano dienos centras: 
jauki namų šiluma 

Diana JOMANTAITĖ

„Meilė prasideda namuose“, – šiais Motinos Teresės žodžiais simboliškai buvo ati-
darytas Šv. Antano dienos centras, pagaliau įsikėlęs į naujas patalpas. Nuo įkūrimo 
pradžios iki šiol šis centras glaudėsi mažose patalpose, kurios veikė tame pačiame 
pastate, kur įsikūrusi arbatinė „Špitolė“ bei pranciškonių misionierių vienuolynas. 
Nuo šiol Centro lankytojai turės savo namus – jaukius ir šiltus, sukurtus sename 
akmeniniame namelyje šalia Pranciškonų gimnazijos. 

Broliai pranciškonai Leopoldas, Algirdas ir Jurdanas, steigėja Mar-
garita Lizdenytė bei rajono mero padėjėja Asta Machmajeva per-
kerpa juostą. Ji simboliškai atvėrė kelią į naujas Šv. Antano dienos 
centro patalpas.

7 p.

4 p.
Paveldas šalia mūsų

Praėjusį savaitgalį minėtos 
Europos paveldo dienos ne 
vieną paskatino atidžiau apsi-
žvalgyti aplinkui ir pamatyti, 
kiek daug įdomios istorijos mus 
supa. Kretingos rajone duoklė 
šiemet atiduota Kartenai, kurio-
je daug istorinę praeitį menan-
čių paminklų. 

6 p.
Penkiolika metų – darbų 

branda

Kretingos dienos veiklos cen-
tras šiemet švenčia 15-ąjį vei-
klos jubiliejų. Šią progą centro 
bendruomenė paminėjo nuo-
širdžiomis iškilmėmis, bendra 
švente. Į ją susirinko ne tik Cen-
tro lankytojai, jų artimieji, bet ir 
didžiulis būrys svečių, palaikan-
čių bei vertinančių šios įstaigos 
darbus. 

ŠIANDIEN – Matas, Mantvi-
las, Viskintė

RYTOJ – Mauricijus, Tomas, 
Tarvinas, Virmantė

PORYT – Linas, Lina, Teklė, 
Galintas, Galintė

ŠIANDIEN – besikei-
čiantis debesuotumas, 
kritulių nenumatoma. 
Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 3-7 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 
16, naktį – iki 8 laipsnių šilumos.

RYTOJ – besikeičian-
tis debesuotumas, kritu-
lių nenumatoma. Vėjas 
šiaurės, šiaurės rytų, 4-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 16, 
naktį – iki 8 laipsnių šilumos.

PORYT – besikeičian-
tis debesuotumas, kritu-
lių nenumatoma. Vėjas 
šiaurės, šiaurės rytų, 3-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 16, 
naktį – iki 8 laipsnių šilumos.

Prekybos tinklo „Maxima“ 
duomenimis, per 7 užstato 
sistemos veikimo mėnesius į 
tinklo parduotuvėse ar greta jų 
veikiančius taromatus gyven-
tojai grąžino daugiau nei 120 
mln. vienetų vienkartinių ir 
daugkartinių pakuočių. Nors 
daugiausiai užstato sistemoje 
dalyvaujančių pakuočių grą-
žinta sostinėje, populiariausias 
bendrovės „Maxima LT“ taro-
matas įrengtas Kretingoje. Nuo 
šių metų vasario kretingiškiai į 
jį grąžino beveik 1,6 mln. vien-
kartinių ir daugkartinių pakuo-
čių ir susigrąžino beveik 160 
tūkst. eurų užstato. 
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Pakvietė į šokolado dieną 
Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka vieną praėjusios savaitės dieną kvepėjo šokoladu. Bibliotekos Edukacijos centre kartu su Kretingos 

mokyklos-darželio „Žibutė“ antrokais minėta Tarptautinė šokolado diena. 

Šokolado dieną vaikai Viešojoje bibliotekoje ne tik sužinojo šokolado atsiradimo istoriją, bet ir patys    gamino 
savo šokoladinį skanėstą.

Prasidėjus naujiesiems moks-
lo metams, Viešoji biblioteka 
pradėjo vykdyti naują projektą 
„Pažinimo kelias“, prie kurio 
pakvietė prisijungti dvi pradi-
nio ugdymo klases. Kartą per 
mėnesį šioms klasėms praktinio 
švietimo forma bus pateikiamos 
jiems įdomios edukacinės vei-
klos.

Pirmasis susitikimas buvo 
skirtas susipažinti su Viešąja 
biblioteka bei paminėti visame  
pasaulyje švenčiamą Tarptau-
tinę šokolado dieną. Ta proga 
edukacinio užsiėmimo metu 
mažieji smaližiai buvo supažin-
dinti su šokolado atsiradimo 
istorija, gamybos technologijo-
mis, paslaptimis bei įvairove.

Vaikai sužinojo, jog šokola-
das – karališkas skanumynas, 
kartu su kakavos pupelėmis at-
keliavęs iš Centrinės Amerikos 
ir paplitęs po visą pasaulį. Pir-

mieji gaminti šokoladą pradėjo 
Amerikos indėnai. Jie kakavos 
pupeles maišydavo su įvairiais 
prieskoniais ir iš gauto mišinio 

gamindavo kartų gėrimą – šo-
koladą. Toks šokoladas, kokį 
valgome šiandien, yra apie 200 
metų eksperimentų Europoje 

ir Šiaurės Amerikoje rezultatas. 
Šiais laikais galime mėgautis ne 
tik pieniniu, baltuoju ar juo-
duoju šokoladu, bet ir daugybe 

kitokių šokoladinių saldumynų, 
pagardintų įvairiais priedais: 
riešutais, džiovintais vaisiais ir 
uogomis, prieskoniais ar net 
druska. 

Kadangi viskas vyko Viešo-
joje bibliotekoje, vaikai buvo 
supažindinti ir su „šokoladine“ 
literatūra: buvo skaitoma Vytau-
to Račicko istorija „Šokoladas 
iki pirmadienio“, Juozo Erlicko 
eilėraštis „Kai užpuola gripas“, 
Marijos Maneru „Džiunglių pa-
sakos“.

Smagiausia užsiėmimo dalis 
buvo saldainių gaminimas ir ra-
gavimas, kiekvienas saldumynų 
mėgėjas galėjo pasigaminti savo 
spalvotą šokoladinį skanėstą. 
Čia mažųjų pilvukai prisipildė 
šokolado, o širdelės buvo pilnos 
laimės ir džiugių emocijų.

Jurgita BRUŽIENĖ
Vyresn. bibliotekininkė

Šv. Antano dienos centras: jauki namų šiluma
Šv. Antano dienos centras du-

ris atvėrė penktadienį – rugsėjo 
16 dieną. Į naujus namus šeimi-
ninkai pakvietė kalbėdami: „Pa-
sak Motinos Teresės, meilė pra-
sideda namuose. Kiek meilės ir 
juoko bus šiuose namuose, pri-
klausys ne tik nuo darbuotojų, 
bet ir nuo vaikų. Iš plytų pastato-
mas namas. O namų židinys – iš 
vaikų juoko“. 

Būtent laimingo vaikų juoko, 
geros nuotaikos bei būsenos ir 
tikimasi Šv. Antano dienos cen-
tre, kuris ir buvo sukurtas tam, 
kad būtų padedama vaikams, 
kuriems šilumos ar rūpesčio 
trūksta jų pačių namuose. 

Šv. Antano dienos centras 
Margaritos Lizdenytės ir brolių 
pranciškonų rūpesčiu įkurtas 
2007 metų lapkričio 21 dieną. 
Tačiau pati programa Pranciško-
niškojo jaunimo tarnybos vardu 
pradėta dar 2004-aisiais. Dar-
buotojai, dirbdami su vaikais, 
išgyvenančiais krizę šeimoje, 
pastebėjo, kad neužtenka vien 

Šv. Antano dienos centro viena įkūrėjų ir vadovė Margarita Lizdenytė.Šiame name nuo šiol veikia Šv. Antano dienos centras.

Centro atidarymu džiaugėsi būrys svečių.

gilintis į vaikų bei jų šeimų pro-
blemas. Reikalinga profesionali 
ir ilgalaikė pagalba. 

„Šiandien matote geltoną kas-
piną, kurį netrukus, kaip atida-
rymo simbolį, perkirpsime. Tai 
– pirmoji mūsų trispalvės spalva. 
Džiaugiuosi, kad nepriklauso-
moje Lietuvoje kartu su broliais 
pranciškonais galėjome įkurti šį 
centrą. Džiaugiuosi, kad galime 
kirpti geltoną kaspiną laisvai ir 
nebijodami. Ir dar – jei ne šv. 
Antano malonė, šio centro nebū-

Brolis pranciškonas Algirdas Ma-
lakauskis pašventino naujas cen-
tro patalpas.

tų“, – Šv. Antano dienos centro 
atidarymo iškilmėse, prieš kirp-
dama kaspiną, kalbėjo šios įstai-
gos vadovė, viena sumanytojų 
bei steigėjų Margarita Lizdenytė. 

Pasak brolio pranciškono Al-
girdo Malakauskio, sunku būtų 
ir išvardinti visus, kieno dėka Šv. 
Antano dienos veiklos centras 
duris atvėrė naujose patalpose. 

„Projektas tęsėsi labai ilgai. 
Centrą turime įstaigos steigėjos 
Margaritos, jos teigiamo užsis-
pyrimo dėka. Kas prisidėjo prie 
projekto įgyvendinimo, sunku 
ir išvardinti. Turime centrą vai-
kams. O nuo vaikų prasideda 
mūsų gyvenimas“, – prieš pa-
šventindamas naujas Šv. Antano 
dienos centro patalpas kalbėjo 
A. Malakauskis. 

Šv. Antano dienos centras Kre-
tingoje atlieka ne vieną svarbią 
misiją. Centro labdaringa veikla 
yra skirta  skurdžiai gyvenan-
čioms šeimoms. Teikiama para-
ma maistu, rūbais, vaikų priežiū-
ra, lavinimu.

 Šv. Antano dienos centras yra 
nevyriausybinė organizacija, iš-
silaikanti iš fondų, organizacijų, 
įmonių paramos.

Centro dėmesio centre – pa-
galba ne tik vaikams, bet ir jų 

tėvams.
 Vykdomi socialiniai-dvasi-

niai projektai, skirti vaikams. 
Centro mažieji lankytojai ruošia 
pamokas, mokosi namų ruošos 
įgūdžių. Su jais dirba socialiniai 
darbuotojai, socialiniai pedago-
gai, mokytojai, savanoriai, kiti 
specialistai. Jaunesni vaikai at-
vežami ir parvežami iš rajono 
kaimų. Organizuojamos stovy-
klos, išvykos, rekolekcijos, filmų 
peržiūros, žygiai, savaitgalių ren-
giniai.

Nepamirštami ir tėvai: kasdien  
centro dalyviai gauna paramą 
maistu, apranga. Šeimos lanko-
mos namuose susipažįstant su 
gyvenama aplinka, buitinėmis 
sąlygomis, aptariant kartu, ko-
kia pagalba yra reikalinga. Tėvai  
taip pat konsultuojami įvairiais 
klausimais – darbo paieškos,  tė-
vystės įgūdžių ugdymo bei evan-
gelinimo. 

Vaikams bei tėvams rengiami 
dramos, dailės terapijos užsiėmi-
mai,  diskusijos, konsultacijos. 
Vaikai bei jų tėvai šių užsiėmimų 
metu atranda savyje naujų ta-
lentų, mokosi laisvai bendrauti, 
bendradarbiauti, panaudojant 
Šv. Raštą išreikšti grožį, gėrį bei 
save.


