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 SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
15 metų savaitė
Saulė teka 6.27 val.,
leidžiasi 20.14 val.
Dienos ilgumas 13.47 val.
Pilnatis
16 mėnulio diena   

(Nukelta į 2 p.)

Kartais užtenka vieno saulės 
spindulio. Malonaus žodžio. Pa-
sisveikinimo. Apkabinimo. Šyp-
senos. Tiek mažai, kad tie, kurie 
yra šalia mūsų, taptų laimingi.

B. FERRERO 

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Meda Urbonaitė
Neitas Ramūnas Jurevičius

Lėja Jasevičiūtė
Augustas Pocius

2 p.
Gyventojų kantrybę 
bando automobiliai

Jei nėra draudžiančio kelio ženklo, 
kretingiškiai automobilių vairuotojai 
tikriausiai ir į kiemą įvažiuotų. Būtent 
tokia situacija susiklostė Palangos ga-
tvėje Kretingoje, kur vienoje pusėje 
yra Simono Daukanto progimnazija, 
o kitoje – privatūs gyvenamieji na-
mai. Pastarųjų gyventojai turi rūpes-
čių net nusišluoti sodybos prieigas, 
nes tai padaryti trukdo kelkraštyje 
išrikiuojamos transporto priemonės.

5 p.
Amatų centro langus 

papuoš karpiniai

Kretingos muziejaus Tradicinių 
amatų centre surengta popietė, ku-
rioje karpymo meno mokė Halina 
Šakinienė. Karpiniais ketinama pa-
puošti ne tik Centro langus, bet ir 
etnografi nės ekspozicijos lentynėles 
su jose eksponuojamais indais.  

ŠIANDIEN – Julijus, Julius, 
Zenonas, Jūratė, Damijonas

RYTOJ – Martynas, Mingau-
das, Algaudė, Ida

PORYT – Liudvika, Liuda, 
Valerijonas, Visvaldas, Justinas

ŠIANDIEN – debe-
suota su pragiedruliais, 
krituliai. Vėjas pietų, pie-
tvakarių, 7-12 m/s. Oro temperatū-
ra dieną iki 7, naktį – iki 5 laips-
nių šilumos.

RYTOJ – debesuo-
ta su pragiedruliais, 
krituliai. Vėjas šiaurės 
vakarų, šiaurės, 5-8 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 7 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 2 laipsnių 
šalčio.

PORYT – debesuo-
ta su pragiedruliais, 
krituliai. Vėjas šiaurės, 
šiaurės vakarų, 5-10 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 7 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 3 laipsnių 
šalčio.     

Eismo saugumo komisija 
nutarė pasivažinėti 

Kęstutis GABŠYS

Pirmadienį posėdžiavo Kretingos rajono savivaldybės Eis-
mo saugumo komisija. Bemaž visi svarstyti klausimai baigė-
si siūlymu suorganizuoti išvažiuojamąjį posėdį ir nuspręsti 
vietoje. Tik keli Vydmantų gyventojų prašymai buvo iš dalies 
patenkinti, ir Savivaldybės administracija galės pradėti admi-
nistracines procedūras.

Sprendimą dėl parkavimo problemos prie šios Kęstučio gatvėje esančios 
parduotuvės Eismo saugumo komisija priims išvažiuojamojo posėdžio 
metu.

Pirmadienį startavo valstybi-
nių brandos egzaminų pagrindi-
nė sesija – abiturientai pradėjo 
laikyti valstybinio anglų kalbos 
brandos egzamino kalbėjimo dalį. 
Laikyti anglų kalbos valstybinį 
brandos egzaminą pasirinko be-
veik 21 tūkst. kandidatų, tai po-
puliariausiais valstybinis egza-
minas. Pagrindinė valstybinių 
brandos egzaminų sesija baigsis 
birželį. Paskutinis jos egzaminas 
– chemijos – vyks birželio 19 die-
ną, mokyklinis – gimtosios kalbos 
(baltarusių, lenkų, rusų) – birže-
lio 21 dieną. Pakartotinė brandos 
egzaminų sesija vyks birželio 22–
liepos 7 dienomis.

Nacionalinio egzaminų centro 
duomenimis, šiemet prašymus 
laikyti brandos egzaminus pateikė 
32 tūkst. 572 kandidatai. 

Merui savanoriui – ir šypsenos, 
ir replikos 

Laima STONKUVIENĖ

Savaitgalį vykusioje priešvelykinėje „Maisto banko“ akcijoje, kaip teigia jos orga-
nizatoriai, pirkėjai pasiekė naujus dosnumo rekordus – per dvi dienas maisto au-
koję geradariai akcijos savanoriams perdavė 360 tūkst. vienetų įvairių negendančių 
maisto produktų už, preliminariais duomenimis, 412 tūkst. eurų. Dosniai aukojo ir 
kretingiškiai, o tą daryti juos šiemet ragino ir pats savanoriu tapęs akcijos rajone 
globėjas Savivaldybės meras Juozas Mažeika. 

(Nukelta į 3 p.)

3 p.Išvydę ryškią prijuostę ryšintį merą Juozą Mažeiką „Iki“ pir-
kėjai neslėpė nuostabos, ne vienas iš tokio netikėtumo apsi-
pirkti nužingsniavo užmiršęs ir krepšį pirkiniams pasiimti.

Pagalbos kreipėsi į ministrą
Aistas MENDEIKA

Savivaldybės meras Juozas Mažeika ir Administraci-
jos direktorius Virginijus Domarkas pirmadienį lankėsi 
Susisiekimo ministerijoje, kur kalbėjo apie galimybes 
sutvarkyti Darbėnų, Padvarių pervažas bei pėsčiųjų 
perėją per geležinkelį Palangos gatvėje Kretingoje.

Derybos su AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovais tęsiasi jau senokai. 
Anksčiau lyg ir buvo susitarta, jog Kretingos rajono savivaldybė perva-
žose bei pėsčiųjų perėjoje padarys jai priklausančius darbus, kad pės-
tiesiems lengviau ir saugiau būtų pereiti geležinkelio bėgius, o įmonė 
„Klaipėdos regiono keliai“ bei AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirūpins 
savo darbais.

Pasak mero J. Mažeikos, susitarta buvo tik žodžiu, joks ofi cialus do-
kumentas nepasirašytas. Pasikeitus valdžiai, klaipėdiškiai geležinke-
lininkai toliau kalbėtis lyg ir nebenori, o jų valdžia teigianti, jog nesą 
jokio dokumento, todėl ką nors konkretaus planuoti nėra pagrindo.

„Nepavykus dar kartą susitarti su geležinkelininkais sakiau, jog 
kreipsiuosi į Susisiekimo ministeriją. Tą užvakar su administracijos 
direktoriumi ir padarėme“, – „Švyturiui“ sakė J. Mažeika.

Darbėnuose esančioje geležinkelio pervažoje ketinama įreng-
ti perėją pėstiesiems, o Padvariuose – taką, kuriuo per geležinkelį 
galėtų pervažiuoti neįgalieji. Apie pėsčiųjų perėją Palangos gatvėje 
Kretingoje diskutuojama jau seniai. Geležinkelininkai planavo aps-
kritai ją užtverti, tačiau tam pasipriešino rajono valdžia, nes pasiek-
ti miesto centrą gyventojams būtų pasidarę itin sudėtinga. 
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Merui savanoriui – ir šypsenos, ir replikos 

Priešvelykinės „Maisto banko“ akcijos metu Kretingoje šiemet, palyginti su pernai pavasariu, produktų paau-
kota 30 proc. daugiau.    

Į savanorių būrį po darbo įsi-
liejęs meras kartu su jais skrajutes 
su prašomais paaukoti produk-
tais dalijo prekybos centre „Iki“ 
Savanorių gatvėje. Ranką spau-
džiantis ryškią prijuostę užsirišęs 
Savivaldybės vadovas daugeliui 
pirkėjų buvo malonus netikėtu-
mas. Išvydę neįprastai apsiren-
gusį J. Mažeiką žmonės neslėpė 
nuostabos ir šypsenų. „Ne kas-
dien pamatysi merą su prijuoste. 
Tikrai labai nustebino, buvo ne-
tikėta. Kai pats Savivaldybės va-
dovas ragina nelikti abejingiems 
ir aukoti, išeiti to nepadarius jau 
būtų ir nepadoru“, – juokavo par-
duotuvės lankytojai. Ne vienas iš 
to netikėtumo ir apsipirkti nuėjo 
užmiršęs krepšį pirkiniams pa-
siimti. „Net susijaudinom, kad 
pats meras pasitiko“, – šmaikšta-
vo grįžę krepšio. 

J. Mažeika atviravo turėjęs du 
pasirinkimus – arba nupirkti ir 
paaukoti maisto produktų, arba 
tapti savanoriu. „Šiemet nu-
sprendžiau padaryti ir tą, ir tą. 
„Maisto banko“ akcija yra labai 
graži ir prasminga, suteikiama 
galimybė pasidalinti maistu su 
žmonėmis, šeimomis, kuriems 
jo trūksta. Ne veltui sakoma, kad 
neišsižadėk, žmogau, ubago laz-
dos ir terbos, nes nežinai, kaip 
likimas gali pasisukti. Tačiau ne-
galima aukos ir reikalauti – čia 
kiekvienas pats turi nuspręsti. 
Labai tikiuosi, kad kretingiškiai, 
galintys nuo savęs vieną kitą 
eurą „nutraukti“, neliks abejingi, 
taps akcijos dalyviais“.

Netrukus mero žodžiai ir pa-
sitvirtino. „Man pačiai reikia 
pagalbos, auginu keturis vaikus. 
Ką galiu aukoti kitiems, jei pati 
negaliu šeimai nupirkti visko, ko 
reikėtų ir norėčiau?“ – nepriim-
dama skrajutės replikavo viena 
moteris. Tačiau dauguma pirkė-
jų iš parduotuvės neišėjo prieš 
tai savanoriams neperdavę vie-
no ar kelių produktų. „Kitaip ir 
būti negali, privalu aukoti. Blo-
gai, žinoma, kad šiandieninėje 
Lietuvoje vis dar yra žmonių, 

kuriems trūksta  maisto, kurie, 
jį pirkdami, turi skaičiuoti cen-
tus. Reikia dalintis, juo labiau, 
kad artėja tokia graži pavasario 
šventė – Velykos“, – vieningai 
tvirtino kalbinti kretingiškiai.

Prekybos centre „Iki“ savano-
rių buvo gausiausias būrys – čia 
produktus rinko beveik keturios 
dešimtys šv. Antano dienos cen-
tro savanorių. Centro adminis-
tratorė Rūta Kalnienė pasidžiau-
gė ne tik tuo, kad žmonės dosniai 
aukoja, bet ir kad produktai 
perkami kaip sau. „Tikrai nėra 
taip, kad būtų aukojami pigiausi 
produktai, dauguma maistą, kurį 
atiduos jo stokojantiems, perka 
kaip sau, kokybišką. Labai dažnai 
nuperkama ne tik tų produktų, 
kurių prašoma, bet ir kitokių, 
pavyzdžiui, šokolado vaikams, – 
„Švyturiui“ pasakojo R. Kalnie-
nė. – Iš produktų kulinarinių va-
landėlių metu valgį gamina patys 
centro lankytojai, taip įgydami ir 
maisto ruošimo įgūdžių“.

„Iki“ parduotuvėje 442 asme-
nys paaukojo 1 tūkst. 115 viene-
tų maisto produktų už 1 tūkst. 
307 eurus.

Be šv. Antano dienos veiklos 
centro, akcijoje dar dalyvavo 
Kretingos dienos veiklos cen-
tro, Kretingos socialinių pas-
laugų centro, Kretingos psichi-
kos sveikatos centro ir Kėkštų 
jaunimo sodybos savanoriai. Jie 
maisto produktus rinko Kretin-
gos prekybos centruose „Maxi-
ma“, „Iki“ ir „Lidl“ bei Palangos 
„Iki“ ir „Rimi“. Dosniausi buvo 
„Lidl“ pirkėjai – 483 asmenys 
čia nupirko ir paaukojo 1 tūkst. 
430 vienetų produktų už 1 tūkst. 
677 eurus. Jaunimo sodybos sa-
vanoriams 313 „Maximos XX“ 
pirkėjų perdavė 787 produktus 
už 944 eurus, Palangos „Rimi“ 
334 asmenys paaukojo 1 tūkst. 
139 produktus už 1 tūkst. 351 
Eur. Paaukoti maisto produktai 
atiteks socialinėms įstaigoms, 
kurių savanoriai prekybos cen-
truose juos rinko.   

Kaip „Švyturį“ informavo 

(Atkelta iš 1 p.)

Pagalbos kreipėsi į ministrą
Mero teigimu, susisiekimo ministras Rokas Masiulis išklausė kre-

tingiškius, tačiau jokio atsakymo kol kas nedavė. Anot ministro, esą 
reikia viską išsiaiškinti, nes ankstesnis susitarimas buvęs tik žodinis, 
neužfiksuotas jokiuose dokumentuose.

Rajono vadovai tuo pačiu šūviu nušovė ir dar vieną zuikį – ištesėjo 
ir pažadą pasisvečiuoti Japonijos ambasadoriaus Tojoei Šigeda rezi-
dencijoje. Su ambasadoriumi diskutuota apie galimybes į Kretingos 
rajoną pritraukti daugiau turistų, paskatinti atvykti verslininkus.

(Atkelta iš 1 p.)

„Maisto banko“ Klaipėdos re-
giono padalinio vadovas Rai-
mondas Danupas, iš viso akcijos 
metu Kretingoje paaukotas 3321 
produktas arba 30 proc. produk-
tų daugiau negu pernai vykusios 
pavasario akcijos metu. „Rezul-
tatais galime tik pasidžiaugti. 
Ir Kretingoje žmonės kasmet 
aukoja vis dosniau. Pavyzdžiui, 
pernai per priešvelykinę akciją 
produktų paaukota už 2,6 tūkst. 
eurų, o šiemet jau už 3,9 tūkst. 
eurų, – sakė R. Danupas. – Nors 
pirkėjų, kaip pastebėjome, pre-
kybos centruose mažėja, tačiau 
tie, kurie aukoja, tai daro iš šir-
dies, labiau suprasdami skurs-
tančių tautiečių dalią“.

„Maisto banko“ Klaipėdos 
regiono padalinio vadovas pa-
sidžiaugė ir tuo, kad šiemet 
savanoriu buvo ir meras J. Ma-
žeika. „Smagu, kai savivaldybės 
vadovas nėra vien globėjas, bet 
ir įsilieja į savanorių gretas, pri-
ima produktus, padėkoja savo 
žmonėms už gerumą. Kretingos 
meras nėra vienintelis, šiemet 
buvęs savanoriu, tą darė ir kitų 
aplinkinių savivaldybių – Klai-
pėdos rajono, Skuodo, Plungės, 
Telšių – vadovai. O vienas pir-
mųjų „Maisto banko“ akcijos 
metu prieš ketverius metus sa-
vanoriauti pradėjo Klaipėdos 
meras Vytautas Grubliauskas. 
Tikimės, kad gražūs pavyzdžiai 
paskatins ir kitus valdžios vyrus 
prisidėti prie akcijos, dalintis ge-
rumu“, – kalbėjo R. Danupas.                           

Pasak „Maisto banko“ vado-
vų, šiais metais iš viso paaukoto 
maisto kiekis, palyginti su per-
nai pavasarį paaukotu, yra 18 
proc. didesnis. 74 šalies mies-
tuose buvo paaukota 129,6 tūkst. 
kartų. Paramą maistu rinko 355 
socialinės ir bendruomeninės 
organizacijos, maistą savanoriai 
rinko 434 šalies parduotuvėse. 

Akcijos metu surinktas mais-
tas pasieks 56 tūkst. žmonių. 
Dalis maistą gaus labdaros val-
gyklose ar dienos centruose, ki-
tiems jis bus išdalintas paketais.

PROBLEMA

Balandis – kaimynų 
šiukšlinimo metas?

Aistas MENDEIKA

Jei žmogus pavasarį susiruošia remontuoti savo būstą, 
vadinasi, turi šiek tiek pinigų. Tačiau jei po remonto liku-
sias statybines atliekas išdrįstama išvežti ir išmesti kur pa-
kliuvo, akivaizdu, jog gėdos ir kultūros trūksta. Ir daug.

Kretingos seniūnas Antanas Gedminas „Švyturiui“ teigė, jog seniūnijoje 
yra vienas „taškas“, dėl kurio jau seniai skauda galvą ir niekaip nepavyksta 
problemos išspręsti. Mat visai šalia Vydmantų, kurie netrukus ketina tapti 
seniūnijos centru, kažkas įkūrė sąvartyną – riogso į krūvą suverstos statybi-
nės atliekos, įvairūs kibirai nuo statybinių medžiagų, kitoks šlamštas.

„Ne kartą kalbėjau su sklypo šeimininku, raginau susitvarkyti. Žmogus 
stengiasi, net samdo transportą, kad šiukšles išvežtų. Tačiau vieta tuščia il-
gai nebūna – po kiek laiko vėl atsiranda krūvos“,  – guodėsi A. Gedminas.

Šalia Vydmantų, greta kelio Šiauliai-Palanga sankryžos su senuoju Kre-
tingos keliu, ketinta statyti degalinę. Pradėta ruošti aikštelę, įvažiavimus, 
kurių pagrindams naudota statybinių atliekų skalda. Vėliau, matyt, planai 
pasikeitė, todėl darbai sustojo.

Pasirodo, jog kai kurie žmonės fantazijos vis dėlto turėjo daugiau ir nu-
sprendė būtent čia atsikratyti savo šiukšlėmis. Sklypo šeimininkas, indivi-
dualios įmonės „Apoil“ vadovas Paulius Zaveckas „Švyturiui“ patvirtino, 
jog ne kartą teko samdyti krovininį automobilį ir visokias atliekas vežti į 
sąvartyną. Bet po kelių dienų jų vėl atsirasdavo.

„Turiu nuotraukų, kuriose užfiksuoti automobiliai, iškraunamos šiukšlės. 
Atrodo, jog teks jas paviešinti, nes kitaip vargu ar pavyks šiukšlintojus su-
drausminti“, – sakė P. Zaveckas.

Tai ne vienintelis toks atvejis rajone. Pasivažinėjus ne tik kaimo, bet ir ma-
gistraliniais keliais galima pakankamai dažnai rasti krūvas įvairių šiukšlių. 
Tai liudija, jog pavasarį žmonės švarinasi, tvarko savo aplinką. Tik apie kitą 
aplinką vis dėlto pamiršta. Jei šiek tiek toliau nuo namų, vadinasi, šiukšlinti 
galima? Ir ko verti švarūs namai, jei šiukšlės iš jų patenka ne į sąvartyną, o 
į pakeles?

Šalia Vydmantų, kurie netrukus ketina tapti seniūnijos centru, kažkas įkūrė są-
vartyną – riogso į krūvą suverstos statybinės atliekos, įvairūs kibirai nuo statybi-
nių medžiagų, kitoks šlamštas.

Padvariuose ketinama įrengti taką, kuriuo per geležinkelį galėtų perva-
žiuoti neįgalieji.


