
ŠIANDIEN – Giedra, 
vėjas pietų, 5 m/s. Oro 
temperatūra dieną – iki 
23, naktį – iki 16 laipsnių šilu-
mos.

RYTOJ – debesuota, 
nedidelis lietus, galima 
perkūnija vėjas vakarų, 
3 m/s. Oro temperatūra dieną 
– iki 21 , naktį – iki 18 laipsnių 
šilumos.

PORYT - mažai de-
besuota,  vėjas pietry-
čių, 4 m/s. oro tempera-
tūra dieną – iki 23, naktį – iki 14 
laipsnių šilumos.
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ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
33 metų savaitė
Saulė teka 5.54 val.,
leidžiasi 20.52 val.
Dienos ilgumas 14.58 val.
Delčia (dyla)
23 mėnulio diena   

Jei palankios galimybės ne-
sibeldžia – pastatyk duris.

M. BERLE  

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Evelina Tiškutė
Gytis Zubė

Melita Žilinskaitė
Amadėja Astrakovaitė

Joris Žemgulys
Ina Mikaločiūtė

(Nukelta į 2 p.)

3 p.

ŠIANDIEN – Rokas, Butvy-
das, Alvita, Jokimas

RYTOJ – Hiacintas, Jacintas, 
Saulenis, Mažvilė, Jackus

PORYT – Elena, Mantautas, 
Gendvilė, Ilona

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministras sugrįžo į Kretingą

Kęstutis gaBŠYS

Praėjusią savaitę Kretingoje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas 
Kukuraitis bei ministerijos atstovų delegacija. Jis susitiko su rajone veikiančių vaiko 
teisių apsaugos, socialinės paramos, švietimo institucijų atstovais bei šioje srityje dir-
bančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Vėliau ministras lankėsi Savivaldybei 
priklausančiame Kretingos dienos veiklos centre bei broliams – pranciškonams priklau-
sančiame Šv. Antano dienos  veiklos centre. Per trumpą laiką tai jau antrasis šio minis-
tro vizitas Kretingos rajone. Praėjusį kartą L. Kukuraitis svečiavosi liepos pradžioje.

Ministras apžiūri Kretingos dienos veiklos centro neįgaliųjų 
sukurtus keramikos dirbinius.

Darbėnų kapinėse dingo... 
kapavietės

aistas MEnDEIKa

Keletą mėnesių neaplankytas artimojo kapas netikėtai 
gali... dingti. Būtent tokį nuotykį patyrė gargždiškė Genovai-
tė Rauktienė, atvykusi į senąsias Darbėnų kapines aplank-
tyti savo senelio bei dėdės kapų. Vietoj jų ji rado kapavietę, 
pažymėtą visiškai svetima ir jai nepažįstama pavarde.

3 p.
Rajono mokykloms 
trūksta mokytojų

Pedagogų atostogų metu 
švietimo įstaigos viena per kitą 
skelbia informaciją apie moky-
tojams siūlomas darbo vietas. 
Tokių pasiūlymų pedagogams 
Kretingos rajone – dešimtys, 
mokytojų ieško dauguma švieti-
mo įstaigų.

6 p.
Bendruomenės šventėje 

gimė Laukžemės valsčius

Šeštadienį, minint artėjančią 
Žolinę, į tradicinę bendruome-
nės šventę rinkosi Laukžemės ir 
jos apylinkių gyventojai. Jau tapo 
gražia tradicija, kad Laukžemės 
šventėje apsilankę svečiai kartu 
su bendruomene atsuka isto-
rijos ratą, prisimindami, kuo 
garsėjo šis kraštas praėjusiais 
laikais. Minėdami Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtąsias meti-
nes, šioje šventėje laukžemiškiai 
prisiminė tarpukarį, kuomet jų 
miestelis buvęs valsčiaus centru. 

Daugiau nei pusė (57 proc.) 
liepą apklaustų suaugusių šalies 
gyventojų buvo nepatenkinti tuo, 
kaip Lietuvoje veikia demokrati-
ja, kiek daugiau nei trečdalis (35 
proc.) respondentų buvo paten-
kinti demokratija šalyje. 8 proc. 
neturėjo nuomonės ar neatsakė į 
šį klausimą. 

Naujienų agentūros ELTA užsa-
kymu rinkos ir viešosios nuomo-
nės tyrimų kompanijos „Baltijos 
tyrimai“ 2017 m. liepos 7-17 d. 
atlikta apklausa atskleidė, kad pa-
tenkintųjų demokratija Lietuvoje 
per pastarąjį mėnesį sumažėjo 4 
procentiniais punktais, o lyginant 
su vertinimais prieš metus (2016 
metų liepą) - sumažėjo 8 procen-
tiniais punktais. 

Tuo, kaip Lietuvoje veikia de-
mokratija, daugiau patenkintas 
jaunimas iki 30 metų, miestų 
gyventojai, respondentai su aukš-
tuoju išsilavinimu, vadovai bei 
besimokantis jaunimas, dešiniųjų 
pažiūrų respondentai. 

Net ir turinčias paminklus kapavietes galima neprižiūrimomis.
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Rajono mokykloms trūksta mokytojų
andrius JUŠKEVIČIUS

Pedagogų atostogų metu švietimo įstaigos viena per 
kitą skelbia informaciją apie mokytojams siūlomas dar-
bo vietas. Tokių pasiūlymų pedagogams Kretingos rajo-
ne – dešimtys, mokytojų ieško dauguma švietimo įstai-
gų.

Jurgio Pabrėžos universiteti-
nė gimnazija skelbia ieškanti 5 
mokytojų: ekonomikos ir verslo, 
biologijos, istorijos ir pilietinio 
ugdymo, dramos būrelio vado-
vo bei direktoriaus pavaduotojo 
ugdymui. Kandidatų pasiūlymų 
laukia iki rugpjūčio 23 dienos.

Vydmantų gimnazija iki rug-
pjūčio 31 d. ieško anglų kalbos 
mokytojo, tiesa, darbo krūvis 
nurodomas 9 kontaktinės valan-
dos.

Keturių pedagogų iki birželio 
vidurio ieškojo Simono Dau-
kanto progimnazijos vadovybė. 
Mokyklai trūko technologijų 
mokytojo berniukams, tikybos, 
geografijos, pradinio ugdymo 
mokytojų. Rengiant publikaciją 
mokyklos vadovai dar atostoga-
vo, todėl patikslinti informacijos 
apie buvusios mokytojų paieš-
kos rezultatus nebuvo galimy-
bių.

Kūlupėnų Motiejaus Valan-
čiaus pagrindinė mokykla iki 
rugpjūčio pabaigos skelbia 
ieškanti matematikos, ekono-
mikos (darbo krūvis – tik 1 sa-
vaitinė valanda), muzikos mo-
kytojų.

Marijono Daujoto pagrindinei 
mokyklai trūko 2 psichologų, 2 
pradinio ugdymo mokytojų bei 
logopedo. Šiuo metu mokyklai 
dar trūksta vieno psichologo.

Jokūbavo Aleksandro Stul-
ginskio mokykla-daugiafunkcis 
centras iki rugpjūčio vidurio 
ieško trūkstamų mokytojų. Tai 
– matematikos, biologijos, šokio 
ir dailės mokytojai bei ikimoky-
klinio ugdymo pedagogas. 

Marijos Tiškevičiūtės moky-
klai reikėjo 2 mokytojų – meni-
nio ugdymo bei pradinių klasių. 

Kartenos mokykla-daugiafunk-
cis centras siūlo savaitines valan-
das bei dalį etato dorinio ugdymo 

(etikos), ekonomikos ir verslumo 
mokytojams bei priešmokyklinio 
ugdymo pedagogui ir ikimokykli-
nio ugdymo auklėtojui. 

Kretingos rajono švietimo 

centrui taip pat trūksta pedago-
gų. Centras skelbia, kad iki rug-
pjūčio vidurio valandinio darbo 
galėtų gauti kūno kultūros, bio-
logijos, informacinių technolo-

gijų, muzikos bei fizikos moky-
tojai. 

Įvairių pedagogų dar reikia 
rajono ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoms. 

Kalbėjo aptakiai

Sutikime su rajono vaiko tei-
sių, socialinės paramos, švie-
timo institucijų atstovais bei 
šioje srityje veikiančiomis nevy-
riausybinėmis organizacijomis 
ministras akcentavo, kad Socia-
linės apsaugos ir darbo ministe-
rija sieks visomis priemonėmis 
mažinti skurdą ir socialinę at-
skirtį, stiprins vaiko teisių ap-
saugą ir paramą šeimai, skatins 
bendruomeninių socialinių pas-
laugų plėtrą.

Daugelis ministro išsakytų tei-
ginių buvo pakankamai deklara-
tyvūs ir jau girdėti. Ministerija 
sieks centralizuoti Vaiko teisių 
apsaugą, peržiūrėti mokestinę 
naštą, didinti pensijas ir vals-
tybės remiamų pajamų dydį. 
Tiesa, daugelis gerų norų sun-
kiai yra suderinami su biudžeto 
galimybėmis arba sulaukia kitų 
valstybės institucijų pasiprieši-
nimo.

Susitikime dalyvavę Kretingos 
rajono savivaldybės administra-
cijos atstovai klausė ministro, 
kodėl užstrigo integruotos pa-
galbos vaikui koordinatoriaus 
pareigybės kūrimas savivaldy-
bių administracijose. Tokie ne-

Socialinės apsaugos ir darbo ministras sugrįžo į Kretingą
(Atkelta iš 1 p.)

Šv. Antano dienos veiklos centro vadovė Margarita Lizdenytė ministro 
prašė finansinės paramos centro pastato rekonstrukcijai.

priklausomi, administracijos 
direktoriui pavaldūs  specialis-
tai turėjo atsirasti nuo rugsėjo 1 
dienos ir koordinuoti įvairių sa-
vivaldybės ir valstybės instituci-
jų veiklą siekiant užtikrinti vai-
ko teisių ir gerovės apsaugą. Iki 
rugsėjo pradžios liko pusė mė-
nesio, tačiau iki šiol nėra aišku, 
ką šis specialistas turėtų veikti 
ir iš kokių resursų jis bus finan-
suojamas.  Komentuodamas šią 
problemą ministras L. Kukurai-

tis teigė pasigendąs Švietimo ir 
mokslo ministerijos lyderystės. 
Jo kuruojama ministerija savo 
„namų darbus“ esą yra atlikusi.

Nevyriausybininkai atkrei-
pė ministro dėmesį į problemą, 
su kuria jie susiduria nuo pat 
Nepriklausomybės atkūrimo. 
Nevyriausybinės organizacijos 
metų metus vargsta dėl to, kad 
vėluoja valstybės institucijų skel-
biami konkursai paramai gauti. 
Pavyzdžiui savivaldybių parama 

nevyriausybines organizacijas 
dažniausiai pasiekia balandžio 
mėnesį, tos pačios Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
smurto artimoje aplinkoje pre-
vencijos programa lėšas paskirs-
tys tik rugsėjo mėnesį, o veiklas 
užbaigti reikės iki kalendorinių 
metų galo. Ministras teigė, kad 
ministerija nevyriausybinių or-
ganizacijų veiklos finansavimo 
konkursus skelbia metų gale, 
kad prasidėjus naujiems metams 
organizacijos galėtų žinoti, ko-
kiais resursais galės disponuoti. 
Taip pat ministras ragino Sa-
vivaldybės institucijas ir nevy-
riausybines organizacijas labiau 
orientuotis ne į veiklos projekti-
nį finansavimą, o taikyti paslau-
gų pirkimo mechanizmus.

Tęsė pažintį su socialinių 
paslaugų įstaigomis

Po susitikimo su Savivaldy-
bės institucijų atstovais ir nevy-
riausybininkais ministras tęsė 
pažintį su Kretingoje veikian-
čiomis socialinių paslaugų įs-
taigomis. Praėjusio susitikimo 
metu ministras lankėsi Kretin-
gos socialinių paslaugų centre 
bei Padvarių socialinės globos 
namuose. Šį kartą jis apsilan-

kė Dienos veiklos centre bei Šv. 
Antano dienos veiklos centre.

Pastarojo centro įkūrėjai – 
pranciškonų vienuoliai bei šio 
centro vadovė Margarita Lizde-
nytė ministro meldė finansinės 
pagalbos centro pastato, esančio 
Pabrėžos g. 4, remonto ir pritai-
kymo darbams užbaigti. Nuo 
2009 m. šis pastatas pradėtas 
renovuoti ir šiuo metu čia yra 
sutvarkyta ir centro veikloms 
pritaikyta viena salė. Tuo tar-
pu centras negali teikti daugiau 
paslaugų, nes dūsta ankštose er-
dvėse. Rekonstrukcijos darbus 
sunkina tai, kad šis Šv. Antano 
namelis yra Kultūros paveldo 
objektas. 

Ministras pasidžiaugė gražio-
mis brolių pranciškonų inicia-
tyvomis, centro darbuotojams 
patarė plėsti teikiamų paslaugų 
spektrą, o dėl rekonstrukcijos 
darbų finansavimo prašyti iš 
ministerijos administruojamos 
Valstybės investicijų programos. 

Penktadienio popietę Soci-
alinės apsaugos ir darbo mi-
nistras L. Kukuraitis ir jo ko-
manda praleido Palangoje, kur 
ministro laukė ne ką mažiau in-
tensyvesnė susitikimų ir vizitų 
programa.

Turite naujieną, kuo pasidžiaugti, o gal norite ko nors paklausti? O gal žinote įdomią 
istoriją ar pažįstate žmogų, kurį verta aplankyti ir pakalbinti? Rašykite redakcijai el. paštu  

svyturiolaikrastis@gmail.com arba skambinkite  
tel. 51205, 51045. 
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Piliakalnių metai

Kurmaičių piliakalnis

Piliakalnio papėdės gyvenvietė ir priešpilis iš pietų pusės. Juliaus Kanarsko nuotr., 1994 m.

Kurmaičiai – viena seniausių pajūrio regiono gyvenviečių. Tarpu-
kariu Akmenos kairiajame krante kasant žvyrą buvo aptiktas griauti-
nis virvelinės keramikos kultūros vyro kapas su gludinto akmens lai-
viniu kovos kirviu, liudijantis, kad žmonės Kurmaičiuose gyveno jau 
vėlyvajame neolite – maždaug 3200-1800 metais prieš Kristų.

Bendras piliakalnio su papėdės gyvenviete vaizdas skrydyje iš pietryčių pusės. Algirdo Mul-
vinsko nuotr., 1996 05 07.

Piliakalnis iš rytų pusės. Juliaus Kanarsko nuotr., 1994 m. Piliakalnis skrydyje iš šiaurės pusės. Algirdo Mulvinsko nuotr., 1996 05 07.

Vėliau prie Akmenos gyvenusią kurmaitiš-
kių protėvių bendruomenę mena dešiniajame 
upės krante šalia Bažnyčios kalno buvęs pilka-
pynas ir kapinynas, kur mirusieji laidoti nuo 
I tūkstantmečio prieš Kristų iki mūsų eros V 
amžiaus.

Vokiečių mokslininkai, Rytų Prūsijos tyri-
nėtojai Gertrūda Heinrich-Mortensen ir Han-
sas Mortensenas XX amžiaus pirmoje pusėje 
Kurmaičių kaime lokalizavo Kuršo vyskupo 
Henriko 1253 metų balandžio 5 dienos rašte 
Livonijos ordino magistrui dėl užkariautų Pi-
etų Kuršo žemių dalybų minimą Maicinėlės 
(Maycinele) pilį, buvusią Mėguvos žemėje.

Daugėjant Kurmaičių priešistorę menančių 
senovės laidojimo paminklų, praeities tyri-
nėtojai ėmėsi ieškoti kurmaitiškių protėvių 
gyvenamųjų vietų. Ryškiausi tokio pobūdžio 
senovės paminklai yra įtvirtintos gyvenvietės 
– piliakalniai, žemaičių paprastai vadinami Pi-
lalėmis, kurie iš aplinkos išsiskiria gynybiniais 
pylimais ir grioviais.

Kurmaičių Pilalė archeologinėje literatūroje 
minima nuo XIX amžiaus pabaigos. Pirmasis 
ją „Kauno gubernijos archeologiniame že-
mėlapyje“ trumpai aprašė Vilniaus senienų 
muziejaus vedėjas Fiodoras Pokrovskis. Jis 
rašo, kad „pilalė“ supiltinė, apvalios formos, 30 
žingsnių (1 žingsnis – 0,7-0,8 metro) perime-
tro bei 15 aršinų (1 aršinas – 71,12 cm) pločio 
ties viduriu. Vėliau jo duomenimis rėmėsi Lie-
tuvos archeologas ir karininkas Petras Tara-
senka, paminėjęs pilalę-piliakalnį savo veikale 
„Lietuvos archeologinė medžiaga“ ir pažymė-
jęs ją archeologijos paminklų žemėlapyje.

Minėti autoriai piliakalniu laikė Kurmaičių 
kaimo pietvakarinėje dalyje, Akmenos upės 
dešiniojo kranto kyšulyje, šalia Kurmaičių pil-
kapyno ir kapinyno stūksojusią kalvelę, vietos 
gyventojų vadinamą Pilale, rečiau – Pilalių 
kalnu. Iki mūsų laikų ji neišliko, kadangi apie 
1923-1926 metus kalvelę nukasė Nikodemas 
Tamošauskas. Tarnaudamas carinės Rusijos 
kariuomenėje jis dalyvavo Pietų Ukrainoje 
rusų archeologų vykdytuose skitų pilkapių, 
garsėjančių turtingomis, iš aukso ir kitų tau-
riųjų metalų pagamintomis įkapėms, archeo-
loginiuose tyrinėjimuose. Grįžęs į Kurmaičius 
susidomėjo skitų pilkapius primenančia Pilale, 
kurios požemiuose, pasak senolių, paslėptos 
auksinės ir sidabrinės monstrancijos, kielikai 

(liturginės taurės), vyskupų lazdos ir kitos li-
turginės brangenybės.

„Kupinas geros vilties atkalus kasinėtojas 
jau baigia naikinti nelaimingą kalnelį... – rašo 
dienraštyje „Lietuva“ 1926 m. vasarą Kurmai-
čiuose apsilankęs kretingiškis generolas, Karo 
muziejaus įkūrėjas, profesionalus archeologas 
Vladas Nagevičius. – Nei saulė, nei lietus, nei 
šaltis nesustabdo jo ir neatšaldo jo pasiryži-
mo. Trečius metus dirbdamas nukasė jau kelis 
šimtus vežimų neužtikęs šiuo tarpu laukiamų 
brangenybių, o tik susidūręs su kažkokiais 
jam mažai įdomiais kaulais bei pelenų liku-
čiais. Išsikasta jau giliai: nusilpnėjusios rankos 
tai šen, tai ten duria kastuvą į tyrą niekuomet 
neperkastą smėlį, o įdurtas žemėn smailas ilgas 
geležis badant sudaro jam iliuziją dundėjimo, 
lyg nuo pasiektų jau gilumoje žemės skliau-
tų, po kuriais tikrai būsią užmūryti turtai [...] 
Matydamas tokį pasiryžimą ir pasiaukojimą, 
nejaučiau savyje jėgos gesinti to pavargusio, 
išdžiūvusio, plaukais apaugusio žmogelio karš-
tos ugnies ir visų vilčių, kuriomis jis gyvena per 
paskutinius 3 metus. Tik su juo atsisveikinda-
mas mėginau nors dalinai išblaškyti jo iliuzijas, 
bet ir tai veltui. Matyti, jis neužsikrėtė mano 
pesimizmu dėl lobio suradimo ir nusileisda-
mas duobėn ir linkterėdamas man galva tarė: 
„O aš vis tiek kasiu giliau“ (Lietuva – 1926 m. 
liepos 27 d., Nr. 167).

Apžiūrėjęs nukastos kalvelės liekanas gene-
rolas V. Nagevičius nustatė, kad Pilalė yra prieš 
Kristų supiltas vietos gyventojų kolektyvinis 
kapas – pilkapis, kurio skersmuo siekė apie 20 
metrų, o aukštis – iki 3 metrų. Po žemių sam-
pilu jis pastebėjo pilkapiams būdingų akmenų 
vainikų liekanų, o iš kasinėtojo sužinojo, kad 
šis čia radęs trijų žmonių griaučius, daug pe-
lenų ir anglių.

Po V. Nagevičius apsilankymo, Švietimo mi-
nistro nurodymu, Kretingos valsčiaus policijos 
nuovada uždraudė toliau kasinėti Pilalę. Niko-
demas Tamošauskas 1927 ir 1929 metais raštu 
kreipėsi į Švietimo ministrą prašymas išduoti 
leidimą tolesniems kasinėjimams, tačiau jo 
negavo. Kultūros paveldo objektų išsaugojimu 
besirūpinanti Valstybės archeologinė komisija 
įpareigojo žemės savininką Igną Žilinską sau-
goti Pilalės liekanas ir neleisti kitiems asme-
nims jos naikinti.

Paaiškėjus, kad piliakalniu laikoma kalvelė 

yra pilkapis, Kurmaičiuose pradėta ieškoti kito 
piliakalnį menančio objekto. Į akis krito prie-
šingame Akmenos krante, Alekso Šikšniaus 
ir Stasio Tamošausko žemėje stūksojęs aukš-
tumos kyšulys, vietos gyventojų taip pat vadi-
namas Pilale. Jo šlaitai gan statūs, 7-10 metrų 
aukščio, pietų, vakarų ir šiaurės pusėje leidosi 
į Akmenos slėnį. Rytų pusėje nuo aukštumos 
kyšulį skyrė perkasas.

Senieji kurmaitiškiai teigė, kad šioje vietoje 
buvusios senosios kaimo kapinės, kurias dar 
XX amžiaus pradžioje žymėjo kryžius. Apie tai 
liudijo ir bulviarūsiams kasamose duobėse iš-
verčiami žmonių kaulai. 2010 metais Vilniaus 

universiteto docento dr. Algimanto Merkevi-
čiaus vykdyti archeologiniai tyrinėjimai paro-
dė, kad kyšulyje senovės gyvenvietei ar pilia-
kalniui būdingo archeologinio sluoksnio nėra. 
Tyrinėjimų metu buvo ištirti 4 XVI-XVIII am-
žių kapai ir minėto kryžiaus vieta. Po kryžiaus 
pagrindu iškastoje duobutėje aptiktas vokiškas, 
1684 metais pagamintas buteliukas, liudijantis 
apie kryžiaus pastatymo datą.

Tikrąjį Kurmaičių piliakalnį 1962 metų 
spalio 11 dieną pavyko išaiškinti kretingiškiui 
kraštotyrininkui, inžinieriui Ignui Jablonskiui. 
Bendraudamas su kurmaitiškiais jis atkreipė 
dėmesį į kaimo šiaurine dalimi tekantį Pilsu-
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Kurmaičių piliakalnis

Piliakalnis skrydyje iš šiaurės pusės. Algirdo Mulvinsko nuotr., 1996 05 07.
Piliakalnis iš šiaurės vakarų pusės, nuo Pajuodupių-Kurmaičių kapinyno. Juliaus Kanarsko nuotr., 
2011 04 29.

Piliakalnio planas.

pį. Tyrinėdamas upelio pakrantes, ties jo san-
taka su Bendine ir Akmena jis aptiko vietos 
gyventojų pamirštą piliakalnį, kurį apmatavo 
ir nubraižė jo planą (saugomas Kretingos mu-
ziejuje).

Piliakalnis krantinio tipo, įrengtas aukštu-
mos kyšulyje, įsiterpiančiame į Akmenos ir 
Pilsupio upių santaką. Seniau iš rytų ir šiaurės 
jį juosė Pilsupis, o iš vakarų – Akmena, o šiuo 
metu – iš visų trijų pusių supa Padvarių tven-
kinio vandenys.

Šlaitai statūs, nuo upių slėnio pusės buvę 
9-12 metrų aukščio. Piliakalnio aikštelė be-
veik keturkampė, 60 metrų ilgio šiaurės va-
karų-pietryčių kryptimi bei 25 metrų pločio, 
su iki 10 metrų ilgio ir 7 metrų pločio kyšuliu 
šiaurinėje dalyje. Aikštelė žemėje iš šiaurės va-
karų į rytus-pietryčius, todėl jos šiaurės vakari-
nė dalis yra 1,5-2 metrus aukštesnė už likusiąją.

Pietvakarių pusėje palei aikštelės kraštą su-
piltas apie 60 metrų ilgio, 8 metrų pločio ir iki 
1,6 metro aukščio gynybinis pylimas, kuris 
šiaurės vakariniu galu remiasi į Akmenos slė-
nį, o tarp pietrytinio galo ir Pilsupio slėnio yra 
4-5 metrų pločio tarpas įvažiuoti į piliakalnio 
aikštelę.

Į pietvakarius nuo pylimo plyti iš šiaurės va-
karų į pietryčius žemėjanti terasa, primenanti 
priešpilį – pilies gynybai skirtą piliakalnio 
darinį. Ji trapecijos plano, nuo 65 metrų ilgio 
šiaurės rytiniame krašte iki 80 metrų ilgio pi-
etvakariniame krašte bei nuo 23 metrų pločio 
šiaurės vakariniame gale iki 30 metrų pločio 
pietrytiniame gale. Palei pietvakarinį terasos 
kraštą išsiskiria iki 15 metrų pločio ir 0,5-1 
metro aukščio pylimo pavidalo paaukštėjimas, 
besitęsiantis šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi, 
lygiagrečiai piliakalnio aikštelės gynybiniam 
pylimui.

Už šio paaukštėjimo 0,5 hektaro plote buvusi 
papėdės gyvenvietė.

Kaip ir daugelis šio krašto vaizdingų kyšulių 
bei moreninių kalvų, piliakalnis vadinamas  
Pilale. Nuo XVI amžiaus jis stūksojo bendro 
naudojimo kaimo žemių – ganyklų šiaurinia-
me pakraštyje. Laikui bėgant ganyklos apaugo 
lazdynais, todėl kurmaitiškiai ėmė jas vadinti 
Lazdynų lauku.

Senųjų gyventojų atminty išliko padavimų, 
menančių, kad čia kažkada stovėjusi medinė 
tvirtovė, kurioje narsūs kurmaitiškiai gynėsi 
nuo visokio plauko užpuolikų.

Šalia piliakalnio, Bendinės upelio žiotyse 
buvo įrengtos kaimo linmarkos linams mir-
kyti. Vakarais, kylant rūkui, ši vieta atrodė slė-
pininga. Todėl atsirado pasakojimų, kad ant 
piliakalnio, apgaubto nuo upių kylančio rūko, 
sutemus rinkdavosi ir orgijas keldavo apylin-

kių laumės, raganos ir velniai.
Piliakalnio aikštelės vakarinėje dalyje ilgą 

laiką žiojėjo 1,5 metro skersmens duobė. Pasa-
kojama, kad ją iškasė lobių ieškotojai, patikėję 
padavimais apie Pilalės požemiuose slypinčius 
užburtus lobius.

Lietuvos žemės reformos metu piliakalnis 
pateko į ūkininko Dauginčio sklypą ir iki 1948 
metų buvo intensyviai ariamas. Tuo metu, kad 
galima būtų įvažiuoti į aikštelę, buvo nukastas 
rytinis pylimo galas. Priešpilio pylimai buvo 
nuardyti ir paskleisti. Ariant piliakalnyje ir ša-
lia jo buvo išverčiama daug akmenų ir riedu-
lių, kuriuos žemės savininkas krovė į krūvas 
priešais piliakalnį. Dėl to vietovę kurmaitiškiai 
pradėjo vadinti Akmenų kalvomis.

Vokietijos vermachto kareiviai, ruošdamiesi 
1944 metais sustabdyti Raudonosios armijos 
puolimą, Akmenos kairiajame krante išsikasė 
apkasų tranšėjas, kurios apardė dalį piliakalnio 
aikštelės ir pylimo vakarinį galą. Priešpilio va-
karinėje dalyje buvo iškasta apie 10-15 metrų 
skersmens ir iki 2,5 metro gylio duobė, siaurė-
janti link dugno.

Ignui Jablonskiui pranešus Lietuvos moks-
lų akademijos Istorijos institutui apie naujai 
atrastąjį piliakalnį, 1963 metais į Kurmaičius 
atvyko archeologinė žvalgomoji ekspedicija, 
vadovaujama Adolfo Tautavičiaus. Ji piliakalnį 
apmatavo ir inventorizavo. 1972 metais pilia-
kalnis buvo paskelbtas respublikinės reikšmės 
archeologijos paminklu, o 1974 metais aprašy-
tas Adolfo Tautavičiaus parengtame Lietuvos 

archeologijos atlaso II tome.
1981 metais įrengus Padvarių tvenkinį, pi-

liakalnio vakarinė, šiaurinė ir rytinė papėdės 
buvo patvenktos. Prieš įrengiant tvenkinį, 
1979-1980 metais Lietuvos mokslų akademi-
jos Istorijos institutas atliko piliakalnio arche-
ologinius tyrinėjimus, kuriems vadovavo Al-
gimantas Merkevičius. Archeologams talkino 
kurmaitiškiai ir kretingiškiai moksleiviai. Per 
abu sezonus buvo ištirtas 680 kvadratinių me-
trų plotas, padaryti du gynybinio pylimo ir ap-
sauginių griovių bei priešpilio pylimo pjūviai, 
rasta geležinė yla, pora geležinių peiliukų dalių, 
4 akmeniniai galąstuvų fragmentai, akme-
ninio trintuvo dalis, molinė liejimo formelės 
dalis apvalaus skersmens antkaklei ar apyran-
kei lieti, gintaro gabaliukas, surinkta apie 180 
lipdytos keramikos šukių, iš kurių dauguma 
buvo lygiu, o kitos – brūkšniuotu ir smulkiai 
grublėtu paviršiumi. Radiniai perduoti saugoti 
Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Piliakalnio aikštelėje aptiktas 0,2-1 metro 
storio kultūrinis sluoksnis, kuris storesnis ir 
intensyvesnis buvo rytinėje-pietrytinėje, že-
mesnėje aikštelės pusėje. Šioje aikštelės dalyje 
ištirtos statinio liekanos. Jį sudarė iš stambių 
lauko akmenų išgrįstas pusratis, kurio plotis 
siekė 2-3,5 metro, o tarpas tarp pusračio galų 
buvo 18 metrų. Pusračio vidinėje pusėje sto-
vėjo viena eilė medinių stulpų, įkastų kas 2-3 
metrai. Pačiame pusračio centre buvo smul-
kiais akmenimis išgrįstas keturkampis, 3x2,6 
metro dydžio grindinis, aplinkui kurį buvusios 

įrengtos 4 apskritos, 2 metrų skersmens ir apie 
1 metro gylio duobės, išsidėsčiusios beveik 
vienodu, 2-3 metrų atstumu tarp pusračio ir 
keturkampio grindinio. Duobės užpildytos 
tamsia peleninga ir anglinga žeme su perdegu-
siais ir suskilusiais akmenimis. Užpilde surink-
ta nemažai keramikos šukių.

Tokios formos statinys Vakarų Lietuvos pi-
liakalniuose aptiktas pirmą kartą. Remiantis 
analogijomis, aptiktomis tyrinėjant kitus pilia-
kalnius, manoma, kad Kurmaičių piliakalnio 
aikštelės pietrytinėje dalyje veikusi pagoniška 
šventykla – alkas.

Piliakalnio gynybinis pylimas buvęs supiltas 
per vieną kartą, o statybai naudota aplinkinė 
žemė ir akmenys. Pylimas buvęs apie 5 me-
trų pločio ir iki 1,6 metro aukščio. Jo pagrindą 
sudarė apie 1 metro aukščio akmenų ir molio 
sluoksnis, kurio kraštai sutvirtinti iš stambių 
akmenų sukrautomis 60-80 cm pločio ir 1 
metro aukščio statmenomis akmeninėmis 
sienelėmis. Tarp sienelių pylimo viduje buvę 
sumesti smulkesni akmenys ir supilta žemė iš 
abipus pylimo iškastų gynybinių griovių, kurių 
plotis buvęs nuo 2,5 iki 4 metrų, o gylis – nuo 
60 cm iki 1,7 metro.

Į pietvakarius nuo piliakalnio aikštelės esan-
čioje terasoje (piešpilyje) kultūrinio sluoksnio 
nerasta (matyt, sunaikintas ariant).

Tyrinėjant už terasos esantį paaukštėjimą 
nustatyta, kad jį sudaro trys 5 metro pločio 
nuardyti pylimai, atskirti vienas nuo kito grio-
viais.

Archeologinių tyrinėjimų duomenimis, pi-
liakalnis įrengtas I tūkstantmečio iki Kristaus 
pabaigoje, o naudotas iki III-IV amžių po Kris-
taus. 

XIX amžiuje piliakalnio šiaurinėje papėdė-
je skersai Akmenos upės slėnio buvo įrengta 
užtvanka, šalia kurios pastatytas Kurmaičių 
vandens malūnas. Užtvankai įrengti panaudo-
ti akmenys bei iš piliakalnio kalvos vakarinio 
šlaito iškastas molis. Malūno tvenkiniui pradė-
jus skalauti piliakalnio papėdę, prasidėjo šiau-
rinio ir vakarinio šlaitų erozija, dėl kurios aikš-
telės pakraščiai vietomis išgriuvo ir nuslinko.

Statant Padvarių užtvanką, 1981 metais 
piliakalnio vakarinis ir šiaurinis šlaitai buvo 
sutvirtinti akmenų grindiniais. Ši priemonė 
sumažino šlaitų eroziją, tačiau jos nesustabdė. 
Todėl pagal Paminklotvarkos departamento 
patvirtintą programą 1993-1994 metais buvo 
atlikti piliakalnio eroduojamo šlaito stabiliza-
vimo darbai, kurių projektą ruošė šiaulietis in-
žinierius hidrotechnikas Juozas Lukošiūnas, o 
darbus atliko kretingiškio Vido Bartkevičiaus 
statybos įmonė. Šlaitų stabilizavimui buvo 
supiltas storas drenuojantis žvyringo smėlio 
sluoksnis, įrengta atraminė akmenų prizmė, 
žvyro drenažas, priemolio ekranas. Eroduo-
jančio šlaito paviršius sustiprintas žabų tvorelių 
langeliais, kurie užpilti dirvožemiu su varpučio 
šaknimis ir apsėti žolių mišiniu.

Kurmaičių piliakalnis – valstybės saugomas 
nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros 
paminklas (unikalus objekto kodas 5236), tu-
rintis archeologinį vertingųjų savybių pobūdį. 
Jis pasiekiamas iš krašto kelio Kretinga-Skuo-
das pasukus į dešinę, į Kurmaičių kaimą. Mo-
kyklos gatve įvažiavus į Kurmaičių gyvenvietę, 
jos kryžkelėje sukame pagrindiniu keliu į kairę 
ir Akmenos gatve Tūbausių kryptimi pavažia-
vę 815 metrų, pro kairėje pusėje esančios so-
dybos kiemą toliau važiuojame lauko keliuku 
420 metrų šiaurės vakarų kryptimi. Pravažiavę 
melioracijos kanalą (Bendinės upelį), sukama į 
dešinę ir palei kanalą nuvažiavę dar 130 metrų, 
pasiekiame piliakalnį.

Julius KanaRSKaS,
istorikas, archeologas, Kretingos muziejus



Švyturys  2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis 6
Bendruomenės šventėje gimė Laukžemės valsčius

Kęstutis gaBŠYS

Šeštadienį, minint artėjančią Žolinę, į tradicinę bendruomenės šventę rinkosi Laukžemės ir jos apylinkių gyventojai. Jau tapo gražia tradi-
cija, kad Laukžemės šventėje apsilankę svečiai kartu su bendruomene atsuka istorijos ratą, prisimindami, kuo garsėjo šis kraštas praėjusiais 
laikais. Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtąsias metines, šioje šventėje laukžemiškiai prisiminė tarpukarį, kuomet jų miestelis buvęs 
valsčiaus centru. 

Teatralizuota Laukžemės vals-
čiau atkūrimo idėja tapo bendruo-
menės šventės šerdimi. Šventės 
vedėjai, persikūniję į vietos ben-
druomenės vadovę ir „revizorių iš 
Vilniaus“, intermedijose linksmai 

diskutavo dėl galimybės Laukže-
mėje atkurti valsčiau centrą.

Susirinkusiuosius sveikino 
rajono meras Juozas Mažeika, 
jo pavaduotoja Danutė Skrui-
bienė, Tarybos narys Almantas 

Skruibys, Darbėnų seniūnijos 
seniūnas Alvydas Poškys. Visi 
sveikinantieji teigė, kad Laukže-
mės bendruomenės šventės yra 
iškirtinės ir kiekvienais metais 
čia malonu sugrįžti.

Šventės dalyvius linksmino Tel-
šių rajono savivaldybės Kultūros 
centro dainų ir šokių ansamblis 
„Mastis“. Vėliau visi susirinkusieji 
galėjo prisminti legendinės gru-
pės „Hiperbolė“ dainas. Šventės 

pabaigoje Laukžemės dangų nu-
švietė fejerverkai, vyko gegužinė 
su grupe ILEX. Bendruomenės 
narių buvo prašoma parašyti lin-
kėjimus Lietuvai, kuri netrukus 
minės šimtąjį gimtadienį.

Laukžemės bendruomenės šventės vedėjui teko persikūnyti į revizorių.
Bendruomenės šventės dalyviams dalinama Laukžemės laukų naujojo 
derliaus duona.

Į šventę susirinko gausus būrys Laukžemės gyventojų ir svečių.

Šventės dalyvius sveikina rajono 
meras Juozas Mažeika.

Dainuoja Telšių kultūros centro kolektyvas „Mastis“.

Gerai jautėsi ir jaunas, ir senas. Šventosios medžiotojų klubas siūlė išbandyti akies taiklumą.
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Žvainiuose šurmuliavo vasaros šventė ir 

bendruomenės jubiliejus
Įvyko tradicinė Žvainių vasaros šventė „Kas per Žoli-

nes nesueina krūvon, tie bus biedni“. Šiemet ji neeilinė, 
nes asociacija „Imbriečių draugija“ minėjo savo veiklos 
15 metų jubiliejų. Žvainių skyrius ir „Imbariečių drau-
gija“ didžiuojasi savo darniu duetu ir džiaugiasi, jog 
įgyvendinus savivaldybės ir Žemės ūkio ministerijos fi-
nansuotus projektus, buvo galima žmonėms padovanoti 
šventę.

Seimo narės Levutės Staniuvienės padėka „Imbariečių draugijos“ įkūrėjai Bronei Buivydienei.

Mero pavaduotoja Danutė Skruibienė dėkoja bendruomenės pirminin-
kei Daivai Stonkuvienei už aktyvų darbą.

Padėka Airidai Stonkuvienei už darbą bendruomenės labui. Su sveikinimais, linkėjimais ir dovanomis atskubėjo kaimynai iš Juodupėnų.

Aktyviausi bendruomenės  
nariai buvo apdovanoti padė-
komis. Seimo narė Levutė Sta-
niuvienė padėkojo šios ben-
druomenės įkūrėjai, pirmajai 
pirmininkei Bronei Buivydienei 
bei aktyviam ir iniciatyviam 
„Imbariečių draugijos“ nariui, 
daug prisidėjusiam ir priside-
dančiam, kad ši bendruomenė 
klestėtų. 

Imbarės krašto žmonės pasi-
džiaugė savo šventėje sulaukę 
ir rajono mero pavaduotojos 
Danutės Skruibienės. Ji įteikė 
sveikinimą ir nuostabų medelį 
bendruomenei, padėkomis ap-
dovanojo Aldoną ir Adolfą Ma-
tevičius, Andželą Dvarionienę, 
Gražiną ir Justiną Selkauskius, 
Aldoną ir Justiną Bertašius. 

Sveikinimus šventės proga iš-
sakė ir Savivaldybės tarybos na-
rys Almantas Skruibys. 

Gaila, kad šventėje negalėjo 
dalyvauti Imbarės seniūnas An-
tanas Turauskis, bet jis taip pat 
perdavė nuoširdžiausius linkė-
jimus bendruomenei ir visiems 
šventės dalyviams bei  padėkas 
Airidai ir Gediminui Stonkams, 
Sigutei ir Adomui Gikarams, 
Aldonai ir Vladui Vaičiams.

 Šventės proga sveikino Sa-
lantų kultūros centro direktorė 
Stasė Preibienė. Su sveikinimais, 
linkėjimais ir dovanomis atsku-
bėjo kaimynai iš Laivių, Juodu-
pėnų, Kūlupėnų. 

„Nušurmuliavus šventei ypa-
tingai norisi dėkoti rėmėjams, 
pagalbininkams, svečiams, sa-
viveiklininkams, muzikantams 

ir visiems, atėjusiems į rengi-
nį. Be jūsų visų šventės nebūtų 
buvę. Neapsakomai gera, kai 
sulaukiame geranoriškos ir ben-
druomenės narių, ir verslininkų 
pagalbos. Labai esame dėkingi 
šeimininkėms Petronelei In-
driuškienei ir Katrytei Puško-
rienei. Šventę labai „pasaldino“ 
Ritos, Editos ir Ramunės Do-
brovolskienių ypatingieji gry-
bukai ir braškytės. Ačiū šioms 
puikioms konditerėms, jų kepi-
nukai jau tapo Žvainių skyriaus 
ir „Imbariečių draugijos“ sim-
boliu, kaip ir pačių bendruome-
nės moterų rinkta kvapnioji žo-
lelių arbata, kuria apdovanojom 
ir mūsų garbingus bei brangius 
svečius. O kaip arbata be me-
daus – tuo pasirūpino bitininkai 
Daiva ir Audrius Jonauskai. Už 
gardžią košę ačiū mosėdiškiui 
Robertui Šakaliui, o už žuvienę 
Sauliui Indriuškai“, – sakė Žvai-
nių skyriaus vedėja Vitalija Va-
lančiutė. 

„Imbariečių draugijos“ pir-
mininkė Daiva Stonkuvienė 
pasakojo, jog bendruomenei, 
savo 15 metų veiklos jubiliejaus 
šventei, pavyko gauti finansavi-
mą iš Žemės ūkio ministerijos – 
1350 Eur, 450 Eur skyrė rajono 
Savivaldybė, todėl buvo galima 
pakviesti gyvo garso grupę „Big 
Bass Band“ bei šaunią „Kompa-
niją X“, kurios linksmino šven-
tės dalyvius. Bendruomenės na-
riai Airida ir Gediminas Stonkai 
pasirūpino įspūdingu šventiniu 
fejerverku.

Organizatorės džiaugėsi, kad 

šventę savo dainomis papuošė 
namiškiai – Žvainių skyriaus 
vokalinis ansamblis ir instru-
mentinė grupė (vad. Antanas 
Žvinklys), Lazdininkų skyriaus 
kapela (vad. Raimondas Gra-
bys) bei Mosėdžio gimnazijos 
mokinių ansamblis. 

Sporto organizatorės Dovi-
lė Kiesienė šventės dalyvius 
kvietė išmėginti jėgas įvairiose 
linksmose sportinėse rungty-
se, nugalėtojų laukė medaliai ir 
taurės. 

Šventę papuošė ir tautodailininkai 
bei vaistažolininkės su savo produk-
cija. Medžio dirbinių siūlė Alioyzas 
Pocius, savo medaus, vaistingųjų žo-
lelių, gydomųjų sirupų, rankų darbo 
muiliukų mugėje galima buvo ras-
ti pas Andželą Dvarionienę, Silvą 
Kelpšienę bei jos sesę Violetą. Popu-
liarūs buvo pinti krepšiai ir baldai, 
kurių į mugę atvežė tautodailininkas 
iš Daukšių (Skuodo r.)  

(Nukelta į 12 p.)



Švyturys  2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis 8

Nekilnojamasis turtas

SIŪLO DARBĄ

PARDUODA

PERKA

PASLAUGOS

(Nukelta į 9 p.)

Nekilnojamasis turtas

Kartenoje, Kretingos r., par-
duodami butai rekonstruota-
me dviejų aukštų mūriniame 
name, gražioje, ramioje vie-
toje. www.butaikartenoje.lt.

Tel. 8 670 39791.  
Užs. K 004

Sijotą žvyrą, akmenukus 
(frakcija iki 2,5 cm.), 

juodžemį. 
Atvežame į vietą.
Tel. 8 650 56537; 

8 670 39788.
Užs. K  014

Priima statybinį laužą, gali 
išvežti savo transportu. 

Didesnį kiekį smulkiname 
vietoje. 

Tel.: 8 670 39788, 
8 656 37059.

Užs. Nr. A 80

Atliekame visus žemės dar-
bus, tiesiame kelius, įrengia-

me statybos vietas. 
Tiekiame skaldą, žvyrą, smė-
lį, juodžemį, įvairų gruntą. 

Išnuomojame statybinę 
techniką.

Tel. 8 670 39788; 
8 650 56537.

Užs. K 007

Kasame tvenkinius, griauna-
me pastatus, įrengiame kelius.
Tel. 8 670 39788; 8 656 37059.

Užs. k 006

Profesionalus trinkelių kloji-
mas, kelių bei privažiavimų 
įrengimas, geriausia kaina. 

Suteikia garantijas. 
Tel. 8 656 67107.

Užs. S 009

mašinų plovykloje Palangoje rei-
kalingi darbuotojai. Privalumas 
– patirtis. 
tel. 8 608 22506. 

Užs. nr. l 40

Reikalinga 4-6 žmonių mūri-
ninkų brigada. Darbas Palan-
goje. 
Tel. 8 670 39778.

Užs. nr. S 48

 Akmenukus („pupeles“) 
įvairiais kiekiais. 

Galime pristatyti į vietą.
Tel. 8 650 56537.

Užs. K 016

Parduoda statybos laužą (20 
kub. m – 200 Eur su atvežimu 

iki 25 km).
Tel. 8 650 56537. 

Užs. Nr. K 002

Įvairiais kiekiais parduoda ir 
pristato žvyrą, sijotą žvyrą, 
smėlį, juodžemį, molį, grun-

tą, skaldą, asfalto drožles. 
Tel. 8 658 23588. 

Užs. Nr. K 71

Transporto priemonės, 
ž. ū. technika

Atliekame aplinkos tvarky-
mo darbus. Savo ir užsako-
vo medžiagomis. (Kretinga)

Tel. 8 652 22849. 
Užs. Nr. S 010

Reikalingi ekskavatorininkai 
dirbti ilgastrėliais ir trumpastrė-
liais Cat ekskavatoriais. apgy-
vendina. 
tel. 8 650 56537.

Užs. nr.a 001

Reikalingas suvirintojas, auto-
šaltkalvis. 
tel. 8 460 32097.

Užs. nr. a 002

Įvairiais kiekiais: smėlį, žvyrą, 
juodžemį. Atvežame.
Tel.: 8 650 56537; 8 670 39788.

Užs. k  015 

Greitai ir kokybiškai kasame 
tvenkinius.
tel. 8 650 56537.

Užs. nr. k 20

Reikalingas DaRBų VaDOVaS, 
turintis patirties ir sertifikatą ke-
liai/keliai-gatvės. 
tel. 8 670 39778.

Užs. J 51

Reikalingi vairuotojai keturašiais 
vilkikais pervežti birius produktus 
kretingos ir Plungės rajonuose. 
tel. 8 670 39778.

Užs. nr. J 005

Reikalinga vyr. buhalterė (-is), 
galinti (-is) dirbti Rivilės buhalte-
rine programa. Būtina patirtis. 
CV siųsti el. p. 
uabalkuras@gmail.com.

Užs. nr. J 006

Paukščiai

Įvairios prekės

Įvairios prekės

Stogų montavimo darbai, 
stogų dangos, skardinimo 

darbai. 
Tel. 8 687 55678.

Užs. Nr. 101

Dideliais kiekiais superka akme-
nis iki 40 cm diametro. Galimi 
mainai į maltą statybinį laužą. 
tel. 8 650 56537, 8 670 39788.

Užs. nr. J 54

Reikalingas autošaltkalvis len-
gviesiems automobiliams re-
montuoti.
tel. 8 650 56537.

Užs. nr. J 52

Reikalinga tvarkinga moteris pri-
žiūrėti senyvo amžiaus moterį 
kūlupėnuose. 
tel. 8 650 56537.

Užs. nr. J 53

Reikalingas greiderininkas – 
ekskavatorininkas su patirtimi. 
Darbas kretingos raj. 
tel. 8 670 39788.

Užs. nr. J 55

Elektrinį girninį malūną. 
Variklis 7 kW. Nebrangiai.

Tel. 8 637 22226
Užs. Nr. A 58

kretingoje, s/b „akmena“ par-
duoda 80 kv. m gyvenamąjį 
namą (pakeistas stogas, apšil-
tintas, nudažytas fasadas). Yra 
6 a žemės. kaina – 75 000 eurų.
tel. 8 679 58358.
Užs. nr. 125

kasdien 4-5 mėn. rudas, raibas, 
baltas vištaites, lesalus. nemu-
no g. 13, kretinga.
tel. 8 687 08174.
Užs. nr. 119

Rugpjūčio 18 d. penktadienį pre-
kiausime „kaišiadorių“ paukšty-
no vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliomis 
vištaitėmis ir gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis (kaina – 3,50 
eur). Vydmantuose – 13.05 val., 
Rūdaičiuose – 13.15 val., laz-
dininkuose – 13.30 val., Darbė-
nuose – 13.40 val., Grūšlaukėje 
– 13.50 val., Salantuose (turge-
lyje) – 14.05 val., kūlupėnuose 
– 14.20 val., kartenoje – 14.30 
val., Budriuose – 14.40 val., Žu-
tautuose – 14.45 val., Baubliuo-
se – 14.55 val., Raguviškiuose – 
15.05 val., Dupulčiuose – 15.10 
val., kretingoje (ūk. turgus) – 
15.20 val., Jokūbave – 15.35 val. 
turėsime gaidžiukų. Prekiausi-
me spec. lesalais, kiaušiniais. 
tel. 8 608 69189. 
Užs. nr. 165

Pigiai parduoda beržo ir kitas la-
puočių malkas, eglines atraižas. 
Pristatymas nemokamas. 
tel. 8 690 84138.
Užs. nr. 095

Parduoda sausas skaldytas mal-
kas. 
tel. 8 695 27613.
Užs. nr. 127

Pigiai parduoda malkas: beržo, 
eglės, atraižas, lentų galiukus. 
atveža. 
tel. 8 658 20459.
Užs. nr. 096

Parduoda skaldytas ąžuolo, ber-
žo, juodalksnio malkas.
tel. 8 617 05604.
Užs. nr. 005

Parduodu beržo ir alksnio skal-
dytas malkas, įvairias pjaustytas 
atraižas. 
tel.: 8 684 90913, 8 625 26851.
Užs. nr. 121

Parduoda beržo, juodalksnio, 
ąžuolo skaldytas kaladėm po 3 
metrus malkas, stato pavėsines, 
malkines ir sodo namelius www.
vakarumalkos.lt. 
tel. 8 601 00925.
Užs. nr. 007

Pigiai atveža žvyrą (sijotą) smėlį, 
skaldą, atsijas, akmenukus, la-
bai gerą juodžemį. 
tel. 8 645 66376.
Užs. nr. 067

Parduoda ir atveža įvairią apvalią ir 
pjautinę medieną, malkas (trimetri-
nes, kaladėmis, skaldytas) turime 
ir sausų, atraižas bei pjuvenas. 
tel. 8 611 16757.
Užs. nr. 010

Parduoda beržo bei mišrias 
pjaustytas atraižas po 33 cm ir 
malkas skaldytas bei kaladėmis. 
atveža. Perka mišką. (kretinga)
tel.: 8 617 05035, 8 606 67031.
Užs. nr. 008

Parduoda akmens anglis, granu-
les bei durpių briketus kuro san-
dėlyje tiekėjų g. 27, kretinga. 
tel.: 8 657 95758, (8 445) 79195. 
Užs. nr. 006 

Parduodame aukštos kokybės 
cementą didmaišiuose. kaina – 
98 eur už toną su PVm.
atvežame.
tel. 8 657 93658.
Užs. nr. 120

Perka žemės ūkio paskirties že-
mės arba išsinuomotų. 
tel. 8 677 90939.
Užs. nr. 016

Pirktų arba išsinuomotų dirbamą 
žemę, pievą. Gali būti ir su miš-
ku. (kretinga)
tel. 8 657 56947.
Užs. nr. 019

Brangiai perka mišką. atsiskaito 
iš karto. apmoka notaro išlaidas. 
tel. 8 646 86900.
Užs. nr. 160

Gera kaina perka mišką su 
žeme. Sutvarko dokumentus. 
tel. 8 676 42232.
Užs. nr. 161

Superka automobilius važiuojan-
čius ir su defektais. 
tel. 8 606 48744.
Užs. nr. 017

Superkame automobilius iki 
5000 eurų, tvarkingus, daužtus, 
„anglus“, nevažiuojančius.
tel.: 8 654 76477, 8 675 91686.
Užs. nr. 020

Perka senus: pinigus, medalius, 
ženkliukus. aukso, sidabro ir 
gintaro gaminius. atvažiuoja. 
tel. 8 647 68756.
Užs. nr. 085

Perka senus gintaro gaminius: 
karolius, apyrankes, gintaro ga-
balus. 
tel. 8 618 66239.
Užs. nr. 019

Laikraščio  „Švyturys“
Skelbimai reklamos 

vadybininkas 
8 605 19300

Šienauja pievas, smulkina žolę. 
tel. 8 675 26985.
Užs. nr. 161

ekskavatoriaus (račioko) nuo-
ma, kelių tiesimas, žvyras, smė-
lis, juodžemis. 
tel. 8 672 54669.
Užs. nr. 115

keičia stogus, šiltina fasadus, 
montuoja lietvamzdžius, kala 
pastoges, vidaus tinkavimas ir 
apdaila. 
tel. 8 603 94321.
Užs. nr. 004

Paminklų gamyba, kapų dengi-
mas įvairių spalvų granito plokš-
tėmis, senų paminklų restaura-
vimas, pamatų liejimas, trinkelių 
klojimas. 
tel. 8 647 89859.
Užs. nr. 072

kokybiškai ir nebrangiai tveria-
me tvoras savo ir užsakovo me-
džiagomis. 
tel. 8 676 25611.
Užs. nr. 062

Suteikia skubias paskolas už už-
statą nuo 1,4 proc. ir be užstato 
pagal vekselį. 
tel. 8 600 61023.
Užs. nr. 100

Skalbimo mašinų remontas ir 
prekyba. (kretinga)
tel. 8 600 83557. 
Užs. nr. 021 

trinkelių klojimas. ilgametė pa-
tirtis. Suteikiame garantiją. 
tel. 8 606 32117.
Užs. nr. 032

konteinerių nuoma (statybinių 
atliekų išvežimas).
tel. 8 606 32117.
Užs. nr. 040

Pamatų liejimas. tvorų montavi-
mas. 
tel. 8 606 32117.
Užs. nr. 041

Savivarčio paslaugos: vežame 
žvyrą, smėlį, juodžemį, gruntą. 
keliame sklypus. 
tel. 8 606 32117.
Užs. nr. 043

Įmonėje Palangoje reikalingos 
siuvėjos (-ai), sukirpėjos (-ai). 
Gali būti ir su maža praktika. 
tel. 8 600 46536. 
Užs. nr. 169

Reikalingas valymo – džiovinimo 
linijos operatorius. 
tel. 8 613 19532.
Užs. nr. 163



IŠNUOMOJA 

Išnuomojama nauja, šiuolai-
kiškai įrengta pirtelė (iki 20 

žmonių) Kretingos r. Asteikių k. 
Lauko kubilas, pobūvių salė, 
automobilių aikštelė, pavė-
sinės, mažesnė pirtelė (4-5 

žmonės), suteikiama galimy-
bė pažvejoti tvenkinyje. 

Tel. 8 670 39790,
www.pirtelezvejams.eu.

Užs. K 013

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

Užs. k 017
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PALANGOJE

Papildomi prizai:
Automobilis „Peugeot 3008“ – bil.Nr. 0280443, 0457871
Kepsninė „Landmann“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 002*038, 030*378
Išmanusis telefonas „Samsung“ 1 X 10 vnt. – bil.Nr. 025*736
Išmanioji apyrankė „Elephone“ 1 X 100 vnt. – bil.Nr. 01**195
Planšet.kompiuteris „Samsung“ 1 X 10 vnt. – bil.Nr. 032*386
Sodininko rinkinys „Fiskars“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 002*097, 
037*396
Trintuvas „Nutribullet“ 1 X 10 vnt. – bil.Nr. 000*718
Terasos baldų komplektas 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 019*827, 008*460
Dviratis „Azimut City Lux“ 1 X 10 vnt. – bil.Nr. 029*034
Automob.šaldytuvas „Mobicool“ 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 041*264, 
031*782
Kelialapis į Kretą  – bil.Nr. 0347825
Kelialapis į Kiprą  – bil.Nr. 0263003
Porinis kelialapis į Palangą  – bil.Nr. 0345278, 0191378, 0120117, 
0379184, 0216950
Pretendentas į butą – bil.Nr. 0345071
30 Eur čekis degalams 2 X 10 vnt. – bil.Nr. 027*682, 004*009
Riedis „Polaris“ – bil.Nr. 0425754, 0165115
Kelialapis į Italiją  – bil.Nr. 0348355
Pakvietimas į TV studiją 4 X 10 vnt. – 020*011, 038*923, 011*603, 
004*206.
Prognozė: Aukso puode bus – 260 000  €

PARDUODA 

PLUNGĖJE

Nuomojame statybinę techni-
ką: ilgastrėlius ekskavatorius, 
buldozerius, frontalinius krau-
tuvus. (Kretinga)
Tel. 8 656 67107. 

Užs. nr. S 24

nuomoja statybinę techniką: mi-
niekskavatorius, minikrautuvus, 
ratinius ir vikšrinius ekskavatorius 
bei krautuvus, savivarčius. atlie-
ka visus žemės kasimo darbus. 
tel.: 8 658 23588, 8 652 22849.

Užs. nr. l 42

18 t ratinio ekskavatoriaus nuo-
ma, 5 t vikšrinio ekskavatoriaus 
ir mini krautuvo BOBCat nuoma 
(priedai: grąžtas, betono maišy-
klė, paletinė šakė, kūjis, vikšrai). 
tel. 8 606 32117.
Užs. nr. 042

PASLAUGOS

PARDUODA 

SIŪLO DARBĄ

PERKA

PASLAUGOS

NUOMA

Vydmantuose, kretingos r. iš-
nuomoja namo apatinį aukštą. 
atskiras įėjimas, sodas, garažas. 
250 eurų ir einamieji mokesčiai. 
tel. 8 603 75634.
Užs. nr. 128

Parduodame Palangoje, Hipo-
dromo g., SklYPUS su detaliuo-
ju planu. 1 aro kaina – 800 eurų. 
tel. 8 628 19669.

Parduodu 3 kambarių (65 kv. m) 
butą Žvejų g., iV a. Pigiai išlaikomas. 
kaina – 78 000 eur. Galima tartis. 
tel. 8 687 85005.
Užs nr. 222.

Palangos m. centre parduoda-
mas 2 kambarių butas. 
tel. 8 609 38488. 
Užs. nr. 227

Parduodame 1 kambario butą, 
kotedžą nebrangiai ir komerci-
nes patalpas. 
tel. 8 612 35886. 
Užs. nr. 232.

elektrinį triratį motorolerį „electron 
mS03“- mažai naudotas 870 eUR. 
tel. 8 685 60335

Parduodu 2 kambarių  (53 kv. m) 
butą Žvejų g. 45, ii a. autonomi-
nis šildymas, maži mokesčiai. 
kaina – 55000 €. 
tel. 8 613 83607. 
Užs. nr.236

S/b  „Pavėsis“ išnuomojama 60 
kv. m su visais patogumais, ats-
kiru įėjimu, baldais patalpa gy-
venti ilgam laikui. 
tel.: 8 682 61225, 8 460 31010. 
Užs. nr. 226.

Statybų įmonėje Palangoje rei-
kalingas stalius ir apdailininkai 
(dažytojai, tapetuotojai). 
tel. 8 610 40356.

Gardus maistas – geros šventės 
garantas! Padėsime pasiruoš-
ti Jūsų šventei. Organizuojame 
gimtadienio šventes, vestuves, 
įmonių vakarėlius. Užkandžiai, 
karšti patiekalai, salotos, sriu-
bos. Patiekalus galime pristatyti 
į jūsų pasirinktą vietą! išrašome 
sąskaitas. 
Dėl išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu 8 684 72255. 
Užs. nr. RS-01.

Sutvarkome visus namo pri-
davimo dokumentus. Žemės ir 
pastatų kadastriniai matavimai. 
Sklypų formavimo ir pertvarky-
mo projektai. namų projektavi-
mas „memelhaus”. 
tel. 8 678 03031. 
Užs. nr. P-03.

Visi statybos darbai (pamatų klo-
jimas, mūras, stogai, lauko ap-
daila). Bobcat nuoma.
tel. 8 686 51274. 
Užs. nr. 91.

namų statyba, remontas. Dirba-
me su verslo liudijimais. 
tel. 8 603 95364. 
Užs. nr. 219.

ekskavatoriaus (račioko) nuo-
ma, kelių darymas, žvyras, smė-
lis, juodžemis. 
tel. 8 672 54669. 
Užs. nr. i-1.

Pramoninės šaldymo įrangos 
mOntaVimaS, PaRDaVimaS, 
RemOntaS. 
tel. 8 612 82327. 
Užs. nr. 223.

Vartai, turėklai, laiptai, tvoros, 
stogeliai ir didelės stoginės, me-
talo konstrukcijos. 
tel. 8 611 81178. 
Užs. nr.233

Parduodame pjaustytas, nepjaus-
tytas atraižas, beržines, ąžuolines 
ir kitų lapuočių malkas (trinkelė-
mis, skaldytas, turime ir sausų), 
pjuvenas. atvežame nemokamai. 
tel. 8 600 64259.
Užs. nr. 001

Parduodu naudotus mėšlo kraty-
tuvus, prikabinamus ir pakabina-
mus mėšlo krautuvus, vienvages 
ir dvivages bulvių kasamąsias, 
elektrinį bulvių rūšiuotuvą ir ru-
siškas trifazes žirkles avims kirp-
ti. 
tel. 8 682 18700. 
Užs. nr. 005

Parduodu kombainą ClaaS 
eUROPa (kaina – 1250 eurų), 
4-ių t mėšlo kratytuvą (450 €), 
traktorių FORD neW HOllanD 
7840 110 aG (1996 m., kaina – 
6500 eurų), presą (dublį) neW 
HOllanD ORkel 1260 (kaina 
– 8500 eurų), savadarbį traktorių 
(kaina – 750 eurų), pusprieka-
bes, plūgus, kultivatorius, savi-
vartį sunkvežimį meRCeDeS 
BenZ (1985 m., kaina – 2200 
eurų), vandens cisterną gyvu-
liams girdyti (1,5 kubai, kaina – 
320 eurų). 
tel. 8 625 01103. 
Užs. nr. 006

Parduodu aviacines padangas 
(34x10.75-16), tinkančias ketur-
tonėm traktorių priekaboms. Vie-
neto kaina – 135 eurai. 
tel. 8 686 25894. 
Užs. nr. 007

Parduodu kombainą DRO-
ninnGBORG-1200, presą me-
džio šakoms presuoti, raudonas 
skylėtas plytas, traktoriaus prie-
kabą, kuria galima vežti grūdus ir 
šieno ritinius bei mažai naudotas 
skardinimo stakles. 
tel. 8 648 52892. 
Užs. nr. 008

Parduodu visureigį niSSan 
X-tRail (2003 m., dyzelinas, ta 
iki 2019 m., yra kablys, kondicio-
nierius, elektriniai langai ir vei-
drodžiai, panoraminis stoglangis 
ir kiti privalumai). kaina – 3500 
eurų.
tel. 8 686 25894. 
Užs. nr. 009

Plungėje, Paprūdžio gatvėje, 
mediniame name parduodu 1,5 
kambario butą (su baldais ir bui-
tine technika) pirmame aukšte. 
Yra vandentiekis, kanalizaci-
ja, šildymas – malkomis. Šalia 
namo yra šiltnamis ir dalis že-
mės. 
tel. 8 615 41742. 
Užs. nr. 010

Plungėje, V. mačernio gatvėje 
parduodu 4-ių kambarių butą, 
2-ame aukšte. 
tel. 8 683 10795. 
Užs. nr. 011

Plungėje, a. Jucio gatvėje, par-
duodu 4-ių kambarių butą 5-ame 
aukšte. kaina – 35000 eurų. 
tel. 8 610 83831. 
Užs. nr. 012

Didžiausiomis kainomis Žemai-
tijoje superkame automobilius, 
mikroautobusus, sunkvežimius, 
motociklus, traktorius ir kitą že-
mės ūkio techniką. Siūlyti įvairius 
variantus. Sutvarkome dokumen-
tus, pasiimame savo transportu. 
tel. 8 627 53604. 
Užs. nr. 020

Perkame traktorius mtZ, JUmZ, 
t-40, t-25, sunkvežimo GaZ-52, 
GaZ-53 padangas, traktoriaus 
t-40 darbinį veleno prailgintuvą 
ir trikampį, rotacinę šienapjovę. 
tel. 8 680 54168. 
Užs. nr. 021

Raguočių prieauglį, veršelius, 
mėsines kiaules. Pasiimame pa-
tys. atsiskaitome iš karto. 
tel.: 8 682 20857, 8 448 58757. 
Užs. nr. 022

Perku automobilius (gali būti 
nevažiuojami, išregistruoti). Par-
duodu traktoriaus t16 galinius 
ratlankius. 
tel. 8 671 71776. 
Užs. nr. 023

Perku pieninę, sukergtą telyčią. 
tel. 8 686 61340. 
Užs. nr. 024

SUPeRkame BaRaVYkUS, 
VOVeRaiteS. 
tel.:  8 655 64959, 8 657 91617. 
Užs. nr. 025

Perku bekonus, dideles ir veisli-
nes kiaules. 
tel. 8 677 67030.
 Užs. nr. 026

Perku rąstus ir rąstelius. išnuo-
moju miškavežį ir sunkvežimį su 
kranu.
tel. 8 686 25101. 
Užs. nr. 027

Brangiai perkame visų markių 
automobilius, sunkvežimius bei 
žemės ūkio techniką (važiuoja-
mus, nevažiuojamus, angliškus), 
pasiimame savo transportu, at-
siskaitome iš karto, sutvarkome 
visus dokumentus, mokame iki 
3000 eurų.  Dirbame be poilsio 
dienų. 
tel. 8 625 01103. 
Užs. nr. 028

Statybininkų brigada dengia sto-
gus, stato ir renovuoja mūrinius, 
karkasinius, rąstinius namus. 
atlieka lauko ir vidaus apdailos 
darbus. 
tel. 8 678 07971. 
Užs. nr. 035

Betonavimo darbai: betonuoja-
me pamatus, tvoras, atramines 
tvoreles, polius. Dirbame savo 
klojiniais.
tel. +370 607 97258. 
Užs. nr. 036

meistras stato įvairius kar-
kasinius pastatus, sodo na-
melius, malkines, įrengia 
terasas. lanksto skardas, 
skardina kaminus, stogo pa-
rapetus, palanges. atlieka 
įvairius vidaus bei išorės ap-
dailos darbus. 
tel. 8 616 33704. 
Užs. nr. 037

klojame stogų dangas naujiems 
ir seniems namams, atliekame 
kitus vidaus bei lauko apdailos 
darbus. 
tel. 8 646 50128.
Užs. nr. 038

kilnojamuoju juostiniu gateriu 
greitai ir kokybiškai pjauname 
rąstus kliento namuose.
tel. 8 617 97222. 
Užs. nr. 039

     Ruošiantis 2017/2018 m. šildymo sezonui, š.m. rugpjūčio mėn. 
21-25 dienomis Kretingos mieste bus atliekami katilinės  Nr. 2 (Me-
lioratorių g. 10, Kretinga) remonto darbai ir lauko šilumos tinklų hi-
drauliniai bandymai padidintu slėgiu (16 barų). Dėl šios priežasties 
nebus tiekiama šiluma karštam vandeniui ruošti. 

     Pastatų valdytojai ir asmenys, atsakingi už šilumos ūkį, turi 
imtis priemonių ir pasirūpinti, kad nurodytomis dienomis aukštas 
slėgis nepatektų į šildymo ir karšto vandens sistemas (turi būti už-
suktos ir užaklintos pastatų įvadinės sklendės).

     Išsamesnė informacija apie planuojamų vykdyti darbų terminus 
skelbiama bendrovės interneto svetainėje www.kresiti.lt , tel.: 8 445 
77031, 8 445 77153, 8 618 44789.

     Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.
     

UaB Kretingos šilumos tinklų administracija

INFORMUOJAME

Laikraščio 
„Švyturys“
Skelbimai 
reklamos 

vadybininkas 
8 605 19300



Švyturys  2017 m. rugpjūčio 16 d., trečiadienis 10

(Nukelta į 11 p.)

(Atkelta iš 7 p.)

Trečiadienis, rugpjūčio 16 d.

06.10 Teleparduotuvė.
06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Rezidentai“ (N-7).
08.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV pagalba (N-7) (kart.).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7) (kart.).
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 „Tėvelio dukrytės“ (N-7).
21.00 2barai. (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 „Geras melas“. (N-14).
00.45 „Kastlas“ (N-7).
01.35 „Naujakuriai“ (N-7).
02.30 „Tėvynė“ (N-14).
03.25 „Greislendas“ (N-14).
04.15 Programos pabaiga.

06.35 Dienos programa.
06.40 „Visatos broliai“.
07.05 „Ogis ir tarakonai“.
07.30 „Linksmieji detektyvai“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
09.50 24valandos. (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. (N-7).
11.35 24valandos. (N-7) (kart.).
12.35 Bus visko. (kart.).
13.30 „Gyvenimo šukės“ (N-7).
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24valandos. (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2. (N-7).
20.00 „Visi vyrai - kiaulės“ (N-7).
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 „Niko“. (N-14).
00.20 „Pasiutę šunys“ (N-14).
01.25 „Judantis objektas“ (N-7).
02.15 „Itališkas apiplėšimas“. (N-7) (kart.).
04.10 Programos pabaiga.

01.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai.  Sportas.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
09.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Komisaras Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės daktaras“ (N-7) (kart.).
11.50 Emigrantai (kart.).
12.45 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
17.55 Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės daktaras“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.10 Sportas. Orai.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 „Nemunu per Lietuvą“.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Smetimšalė“ (N-14).
00.30 Stop juosta.
01.05 „Detektyvas Monkas“ (N-7).
02.05 „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.05 „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).

06.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7).
07.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.).

08.30 „Voratinklis“ (N-7) (kart.).
09.30 „Šuo“ (N-7) (kart.).
10.35 „44-as skyrius“ (N-7).
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.).
13.45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
14.45 „Voratinklis“ (N-7).
15.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 „Savas žmogus“ (N-7).
19.30 „Šuo“ (N-7).
20.30 Pagalbos skambutis (N-7).
21.00 „Bjauri tiesa“. (N-14).
22.55 „Samdiniai be vėliavos“. (N-7) (kart.).
01.00 „Visa menanti“ (N-7).
01.45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (kart.).
02.30 Su cinkeliu. (N-7).
04.50 Pagalbos skambutis (N-7) (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. (N-7).
07.45 Būrėja.
09.25 „Juodieji meilės deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ (N-7).
21.00 „Midsomerio žmogžudystės IV. Niūrus 
ruduo“. (N-7).
23.10 „Ponia Dila“ (N-7).
01.35 „Auklė“ (kart.).
02.25 „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
03.15 „Ekspertė Džordan“ (N-7) (kart.).
04.00 „Midsomerio žmogžudystės IV. Kas nužu-
dė Robiną?“ (N-7) (kart.).

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte.
07.20 Kitomis akimis.
08.20 Patriotai. (N-7).
09.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.12 Orai.
23.15 „Baltoji strėlė“ (N-7).
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“ (N-7).
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“ (N-7).
02.50 „Chiromantas“ (N-7).
03.40 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
04.25 „Delta“ (N-7).
05.15 „Chiromantas“ (N-7).
06.05 „Laukinė Australija“. 

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 LRT OPUS ORE. Grupė „Sisters On Wi-
re“(kart.).
07.10 Stilius (su vertimu į gestų kalbą) (kart.).
07.55 „Padūkėliai marsupilamiai“ (kart.).
08.45 Stop juosta (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 Dok. serialas „Bliuzas. Muzikinės kelionės. 
Žmogaus siela“ (kart.).
13.45 Be pykčio. Pokalbis su Sergejumi Kovo-

liovu (kart.).
14.40 „Padūkėliai marsupilamiai.
15.35 „Šokių akademija“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
(subtitruota).
16.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota).
17.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
18.30 Nacionalinis turtas (kart.).
19.00 Projektas Pi.
19.30 „Šlovės dienos“ (40) (N-7).
20.15 Durys atsidaro. Viena istorija.
20.30 „Didžioji istorija. Iššifruotas slaptaraštis“.
20.50 „Didžioji istorija. Sidabrinė supernova“.
21.10 „Didžioji istorija. Saulė“.
21.35 „Didžioji istorija. Vanduo (H2O)“.
22.00 „Atskalūno laiškai“. (originalo kalba, 
subtitruota) (N-14).
23.40 Septynios Kauno dienos.
00.05 Dabar pasaulyje.
00.35 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“. „The Thing“ 
(Švedija, Norvegija).
01.40 „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
02.30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (sub-
titruota) (kart.).
02.45 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota) 
(kart.).
03.00 Baltijos gitarų festivalis-konkursas (kart.).
04.10 Nacionalinis turtas (kart.).
04.40 Projektas Pi (kart.).
05.10 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre.
05.52 Sportas. Orai.

06.35 Teleparduotuvė.
06.50 TV pagalba. (N-7).
08.30 „Mano mažasis ponis“.
09.00 Senoji animacija (kart.).
10.05 „Antroji proga“. (N-7) (kart.).
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7) (kart.).
13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 „Medikopteris“ (N-7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7).
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Beviltiškas romantikas“. (N-7).
22.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14).
23.50 „Medikopteris“ (N-7) (kart.).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. (kart.).

Ketvirtadienis, rugpjūčio 17 d.

06.10 Teleparduotuvė.
06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Rezidentai“ (N-7).
08.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV pagalba (N-7) (kart.).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7) (kart.).
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (N-7).
16.30 TV pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 „Tėvelio dukrytės“ (N-7).
21.00 2barai. (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 „Mirtinas smūgis“. (N-14).
00.20 „Kastlas“ (N-7).
01.20 „Naujakuriai“ (N-7).
02.15 „Tėvynė“ (N-14).
03.20 „Greislendas“ (N-14).
04.10 Programos pabaiga.

06.35 Dienos programa.
06.40 „Visatos broliai“.
07.05 „Ogis ir tarakonai“.
07.30 „Linksmieji detektyvai“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
09.50 24valandos. (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. (N-7) (kart.).
11.35 24valandos. (N-7) (kart.).
12.35 Bus visko. (kart.).
13.30 „Gyvenimo šukės“ (N-7).
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24valandos. (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2. (N-7).

20.00 „Visi vyrai kiaulės“ N-7).
21.00 Vaikai šėlsta.
21.30 Žinios. Sportas. Orai.
22.15 „Roninas“. (N-7).
00.40 „Pasiutę šunys“ (N-14).
01.40 „Judantis objektas“ (N-7).
02.30 Alchemija. VDU karta.
03.30 Programos pabaiga

01.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai. Sportas.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
09.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Komisaras Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės daktaras“ (N-7) (kart.).
11.50 Gyvenimas.
12.45 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
17.55 Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės daktaras“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Specialus tyrimas. 
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Dėmesio centre.
21.10 Sportas. Orai.
21.19 Loterija „Jėga“.
21.20 Svarbios detalės.
22.15 Auksinis protas.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Svetimšalė“ (N-14).
00.30 „Atspindžiai“.
01.05 „Detektyvas Monkas“ (N-7).
02.05 „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Specialus tyrimas (kart.).
05.05 Svarbios detalės (kart.).

06.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7).
07.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.).
08.30 „Voratinklis“ (N-7) (kart.).
09.30 „Šuo“ (N-7) (kart.).
10.35 „44-as skyrius“ (N-7).
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.).
13.45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
14.45 „Voratinklis“ (N-7).
15.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 „Savas žmogus“ (N-7).
19.30 „Šuo“ (N-7).
20.30 Savaitės kriminalai (N-7).
21.00 „Androidas“. (N-14).
22.55 „Bjauri tiesa“. (N-14) (kart.).
00.50 „Visa menanti“ (N-7).
01.35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
02.20 „Savas žmogus“ (N-7) (kart.).
03.50 Savaitės kriminalai (N-7) (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. (N-7).
07.45 Būrėja.
09.25 „Juodieji meilės deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ (N-7).
21.00 „Nusikaltimo vieta - Kelnas. Reino sar-
gyba“. (N-7).
22.55 „Ponia Dila“ (N-7).
01.20 „Auklė“ (kart.).

02.10 „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
03.00 „Ekspertė Džordan“ (N-7) (kart.).
03.45 „Midsomerio žmogžudystės IV. Niūrus 
ruduo“ (N-7) (kart.).

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte.
07.20 Šiandien kimba. 
08.20 Patriotai. (N-7).
09.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Gluchariovas“ (N-7).
21.30 „Delta“ (N-7).
22.30 Reporteris.
23.12 Orai.
23.15 „Baltoji strėlė“ (N-7).
00.15 „Leningradas. Pokario gatvės“ (N-7).
01.15 Reporteris.
02.00 „Delta“ (N-7).
02.50 „Chiromantas“ (N-7).
03.40 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
04.25 „Delta“ (N-7).
05.15 „Chiromantas“ (N-7).
06.05 „Laukinė Australija“.

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“ (kart.).
07.15 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
07.55 „Padūkėliai marsupilamiai“ (kart.).
08.50 „Šokių akademija“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 „Didžioji istorija. Iššifruotas slaptaraštis“ 
(kart.).
12.20 „Didžioji istorija. Sidabrinė supernova“ 
(kart.).
12.45 „Didžioji istorija. Saulė“ (kart.).
13.05 „Didžioji istorija. Vanduo“ (kart.).
13.30 Baltijos gitarų festivalis-konkursas (kart.).
14.40 „Padūkėliai marsupilamiai“.
15.35 „Šokių akademija“.
16.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.30 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota).
16.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
(subtitruota).
17.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
18.30 Durys atsidaro. Viena istorija.
18.45 „Atspindžiai“.
19.00 Maistas ir aistros (kart.).
19.30 „Šlovės dienos“ (N-7).
20.05 Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus.
21.10 „Kaip išlikti jaunam“.
22.00 Lietuvos patriotai.
23.10 Muzika aplink pasaulį. (kart.).
00.05 Dabar pasaulyje.
00.35 LRT OPUS ORE. Grupė „Z On A“.
01.40 „Šlovės dienos (N-7) (kart.).
02.30 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota, 
kart.).
02.45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 
(subtitruota, kart.).
03.00 Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras (kart.).
04.15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus 
(kart.).
05.10 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre (kart.).
05.52 Sportas. Orai.

06.40 Teleparduotuvė.
06.55 TV pagalba. (N-7).
08.40 „Šunyčiai patruliai“.
09.10 Senoji animacija (kart.).
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10.10 „Beviltiškas romantikas“. (N-7) (kart.).
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7) (kart.).
13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 „Medikopteris“ (N-7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7).
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kita žemė“. (N-7).
22.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14).
23.50 „Medikopteris“ (N-7) (kart.).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės 
šou (kart.).

Penktadienis, rugpjūčio 18 d.

06.10 Teleparduotuvė.
06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
06.55 „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 „Rezidentai“ (N-7).
08.55 „Meilės sūkuryje“ (N-7).
10.00 TV pagalba (N-7) (kart.).
12.00 „Tėvelio dukrytės“ (N-7) (kart.).
13.00 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Pažadėtoji“ (N-7).
15.30 „Pamilti vėl“ (75) (N-7).
16.30 TV pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios. TV3 sportas. TV3 orai.
19.30 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras Rygo-
je. Lietuva - Rumunija. Tiesioginė transliacija.
21.30 „Įniršis“. (N-14).
02.20 „Geras melas“. (N-14) (kart.).
04.20 Programos pabaiga.
21.20 „Apiplėšimas Beikario gatvėje“. (N-14).

06.35 Dienos programa.
06.40 „Visatos broliai“.
07.05 „Kaukė“.
07.30 „Linksmieji detekyvai“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7).
09.50 24valandos. (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. (N-7).

11.35 24valandos. (N-7) (kart.).
12.35 Nuo... Iki... (kart.).
13.30 „Gyvenimo šukės“ (N-7).
15.30 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 24valandos. (N-7).
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 KK2 penktadienis. (N-7).
21.00 „Pakvaišęs tėtis“. (N-14).
23.20 „Vilkolakių medžiotoja“. (N-14).
01.00 „Roninas“. (N-7) (kart.).

01.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios. Orai. Sportas.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
09.05 „Senis“ (N-7).
10.05 „Komisaras Štolbergas“ (N-7).
11.05 „Aukštuomenės daktaras“ (N-7) (kart.).
11.50 Svarbios detalės (kart.).
12.45 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.30 „Seserys“ (N-7).
17.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
17.55 Sportas. Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Aukštuomenės daktaras“ (N-7).
19.15 Klausimėlis.lt.
19.30 Lietuvos kolumbai.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo!
22.30 Trumposios žinios.
22.35 „Bornas. Galutinis tikslas“. (N-14).
00.30 Lietuva mūsų lūpose.
01.05 „Detektyvas Monkas“ (N-7).
02.05 „Komisaras Štolbergas“ (N-7) (kart.).
03.05 Lietuvos kolumbai (kart.).
04.05 „Edeno sodas“. (kart.).

05.40 Klausimėlis.lt (kart.).

06.40 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7).
07.35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.).
08.30 „Voratinklis“ (N-7) (kart.).
09.30 „Žiniuonis“ (N-7) (kart.).
11.35 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
12.40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7) (kart.).
13.45 „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7).
14.45 „Voratinklis“ (N-7).
15.50 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
16.55 „Sudužusių žibintų gatvės“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 „Savas žmogus“ (N-7).
19.30 Amerikietiškosios imtynės (N-7).
21.30 „Neatšaukiamas įsakymas“. (N-14).
23.20 „Androidas“. (N-14) (kart.).
01.10 „Visa menanti“ (N-7).
01.55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
02.40 „Neatšaukiamas įsakymas“. (N-14) (kart.).

06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. (N-7).
07.45 Būrėja.
09.25 „Juodieji meilės deimantai“ (N-7).
10.25 „Policija ir Ko“ (N-7).
11.30 „Ekspertė Džordan“ (N-7).
12.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
13.30 „Auklė“.
14.35 „Stivenas Visata“.
15.05 „Sandžėjus ir Kreigas“.
15.35 „Rožinė pantera“.
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Neklausk meilės vardo“.
19.00 „CSI. Niujorkas“ (N-7).
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“ (N-7).
21.00 „Be kaltės“. (N-14).
22.55 „Tu nesi tu“. (N-14).
01.00 „Auklė“ (kart.).
01.50 „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
02.40 „Ekspertė Džordan“ (N-7) (kart.).
03.25 Daktaras Ozas. (N-7).
04.10 „Nusikaltimo vieta - Kelnas. Reino sargy-

ba“ (N-7) (kart.).

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. 
07.20 Vantos lapas.
07.50 Pasaulis nuostabus.
08.20 Patriotai. (N-7).
09.20 „Neišsižadėk“ (N-7).
10.25 „Albanas“ (N-7).
11.30 „Delta“ (N-7).
12.35 „Merginos iš Ukrainos“ (N-7).
13.35 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Albanas“ (N-7).
16.00 Reporteris.
16.47 Orai.
16.50 „Likimo melodija“ (N-7).
18.00 Reporteris.
18.52 Orai.
18.55 „Albanas“ (N-7).
20.00 Reporteris.
20.27 Orai.
20.30 „Moterų daktaras“ (N-7).
22.30 Reporteris.
22.57 Orai.
23.00 „Bitininkas“ (N-7).
01.10 „Leningradas. Pokario gatvės“ (N-7).
03.10 „Jaunikliai“.
03.40 „Merdoko paslaptys“ (N-7).
04.25 „Delta“ (N-7).
05.15 „Chiromantas“ (N-7).
06.05 „Jaunikliai“.

06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 LRT OPUS ORE. Grupė „Z On A“ (kart.).
07.05 Tikri vyrai (kart.).
07.55 „Padūkėliai marsupilamiai“ (kart.).
08.50 „Šokių akademija“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 Dok. serialas „Kaip išlikti jaunam“ (kart.).
12.50 Lietuvos patriotai. Bendruomenių tur-
nyras (kart.).
14.05 Euromaxx (kart.).

14.40 „Padūkėliai marsupilamiai“ (11, 12).
15.35 „Šokių akademija“ (2/23).
16.05 „Kaip atsiranda daiktai“ (11/4).
16.30 Laisvės vėliavnešiai.
17.00 Labas diena, Lietuva! (kart.).
18.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.30 „Šlovės dienos“ (42) (N-7).
20.15 Legendos.
21.05 „Viena“.
21.25 „Pragaras“.
21.35 Orkestro sezono pabaigos gala koncertas. 
Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras, 
solistai Lynette Tapia (sopranas, JAV), Johnas 
Osbornas (tenoras, JAV). Dirigentas Franco 
Giacosa (Italija).
23.30 Projektas Pi (kart.).
00.05 Dabar pasaulyje.
00.35 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“.
01.30 „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
02.15 „Atspindžiai (kart.).
02.45 Orkestro sezono pabaigos gala koncertas. 
Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras, 
solistai Lynette Tapia (sopranas, JAV), Johnas 
Osbornas (tenoras, JAV). Dirigentas Franco 
Giacosa (Italija) (kart.).
04.45 Legendos (kart.).
05.30 Panorama (kart.).
05.52 Sportas. Orai.

06.45 Teleparduotuvė.
07.00 TV pagalba. (N-7).
08.35 „Šunyčiai patruliai“.
09.05 Senoji animacija (kart.).
10.05 „Kita žemė“. Mokslinės fantastikos. (N-7) 
(kart.).
12.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7) (kart.).
13.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 „Medikopteris“ (N-7).
17.00 „Jaunieji gydytojai“ (N-7).
18.00 „Kerštas ir meilė“ (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Viliojimo menas“. (N-7).
22.50 „Apsukrios kambarinės“ (N-14).
23.45 „Medikopteris“ (N-7) (kart.).
00.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. (kart.). 

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK
Kretingos rajono kultūros centras

20, 27 d. 20 val. - Šokių vakarai „Kam per 40“.
19 d. 12 val. - LPS „Bočiai“ Kretingos rajono  bendrijos  vakaronė.

Kretingos rajono kultūros centro skyriai
18 d. 21 val. - Diskoteka jaunimui Kūlupėnų skyriuje.
20 d. 13 val. - Mėgėjų teatrų šventė „Teatras – mano gyvenimas“ Kartenos skyriuje.
23 d. 17 val. - Prisiminimų popietė „Už rankų susiėmę, apjuoskim Lietuvėlę...“, skir-

ta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienoms, Kartenos skyriuje.
26 d. 19 val. - Pramogų vakaras jaunimui Kalniškių skyriuje.

Salantų kultūros centras
19 d. 11 val. Jaunimo meno ir sporto šventė „Palydėk vasarą aktyviai“ 
23 d. 15 val. Dokumentinio fi lmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra (rež. G. 

Žickytė). Skirta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienoms

Salantų kultūros centro skyriai
18 d. 14 val. - Edukacinis užsiėmimas „Dėk žiedą prie žiedo“ Juodupėnų skyriuje.
21 d. 19 val. - Edukacinis užsiėmimas „Vilnos vėlimas“ Laivių skyriuje.
23 d. 19 val. - Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienų minėjimas „Baltijos kelias – į 

mūsų laisvę“ Žvainių skyriuje.
25 d. 19 val. - „Beždžioniukų“ diskoteka vaikams Juodupėnų skyriuje.

M. Valančiaus viešoji biblioteka
1-30 d. (kiekvieną antradienį) 10 val. - Mamyčių ir mažylių rytmečiai „Trys draugai: 

mama, mažylis ir knyga“ Vaikų literatūros centre.
1-30 d. (kiekvieną trečiadienį) 14 val. - Kūrybinės dirbtuvėlės vaikams „Prakalbink 

knygos herojų“ Vaikų literatūros centre.
1-30 d. - Vaikų kūrybos darbelių paroda „Vabaliukų kelionė“ Vaikų literatūros cen-

tre.
1-31 d. - Odilės Norvilaitės tapybos darbų paroda „Transformacija 2“ Abonemente.
12 d. 9-21 val. - Pėsčiųjų žygis „Drąsos iššūkis“, skirtas Tarptautinei jaunimo dienai. 

Registracija jaunimo erdvėje „Savas kampas“ arba tel. (8 445) 78 983.
17 d. - Spaudinių paroda „Kazimierui Viliui Orvidui, liaudies menininkui, skulpto-

riui, pranciškonui, – 65“ Etnokultūros stende.

19 d. 15-18 val. - Šventė šeimai „Pramogų pieva“ Kretingos vasaros estradoje.
21 val. - Filmas šeimai Kretingos vasaros estradoje.
24 d. 15-18 val. - Fotografavimo užsiėmimai jaunimui „Atsinaujink Facebook pro-

fi lio nuotrauką“ Edukacijos centre.
25 d. 17 val. - Marijos Meilės Kudarauskaitės, poetės, pedagogės, Kretingos rajono 

Garbės pilietės, jubiliejinis kūrybos vakaras „Kai žodžių sielos ima švist...“ Abone-
mente.

29 d. 15-18 val. - Atviros jaunimo erdvės „Savas kampas“ lyderių „kavageris“ Edu-
kacijos centre.

M. Valančiaus viešosios bibliotekos fi lialai
Kiekvieną trečiadienį 14 val. - Skaitymai ir edukaciniai užsiėmimai su mamomis, močiutėmis 

Jokūbavo fi liale.
Kiekvieną ketvirtadienį 15 val. - Garsiniai skaitymai „Vasara su knyga“ Salantų m. fi liale.
1-30 d. - Spaudinių paroda „Kūrė ne tam, kad išgarsintų savo vardą“, skirta Viliaus Kazimiero 

Orvido (brolis Gabrielius Orvidas OFM), pranciškono, menininko, skulptoriaus, 65-osioms gi-
mimo metinėms, Juodupėnų fi liale.

1-31 d. - Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro ir kaimo bendruomenės narių tapybos 
smėliu darbų paroda „Namų interjero kūrimas“ Grūšlaukės fi liale.

1-31 d. - Spaudinių paroda „Amžinoji klasika“, skirta prancūzų rašytojo Aleksandro Diuma 
215-osioms gimimo metinėms, Kūlupėnų fi liale.

21 d. - Kūrybinės dirbtuvės vaikams „Kaip rengėsi mūsų senoliai“, skirtos Tautinio kostiumo 
metams, Darbėnų fi liale.

16-30 d. - Knygų paroda „Rašytoja iš neįtikėtinos fantazijų salos – Astrid Lindgren“, skirta rašy-
tojos 110-osioms gimimo metinėms, S. Įpilties fi liale.

17 d. 14 val. - Garsinio skaitymo popietė „Lietuvių liaudies pasaka „Aukso obelėlė“. Lietuvių 
senieji žaidimai pievelėje prie Kūlupėnų fi lialo.

17 d. 15 val. - Viktorina vaikams „Ar daug žinau apie internetą?“ Erlėnų fi liale.
22 d. 15 val. - Literatūrinė valandėlė „Ieva Simonaitytė ir jos kūriniai“ Erlėnų fi liale.
29 d. 12 val. - Popietė skaitytojams „Sudie, spalvota vasara!“ Darbėnų fi liale.
29 d. 14 val. - Vasaros skaitymų pabaiga „Rieda, dunda mūsų atostogų traukiniai“: rezultatų 

įvertinimas, apdovanojimai Raguviškių fi liale.
30 d. 14 val. - Popietė „Skaitome savo krašto poetų kūrybą“ Laivių fi liale.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
19 d. 12 val. - Klojimo teatrų šventė.

Rašykite redakcijai el. paštu svyturiolaikrastis@gmail.com 
arba skambinkite tel. 51205, 51045. 
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Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga

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

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

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

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

Korespondentai:
Aistas Mendeika
Tel. 8 670 39791 
Kęstutis Gabšys
Tel. 8 652 12646

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

„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d., 
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Mūsų provincija“.

Prieš šventę bendruomenės 
Tarybos nariai lankėsi narių so-
dybose, džiaugėsi, kad žmonės, 
puošdami savo kiemus, puošia 
ir visą kraštą. Buvo surengta 

Žvainiuose šurmuliavo vasaros šventė ir 
bendruomenės jubiliejus

gražiausių sodybų kampelių 
nuotraukų paroda, kurią mielai 
apžiūrėjo šventės dalyviai, pasi-
džiaugė darbščiais ir kūrybin-
gais bendruomenės žmonėmis.

Žvainių skyriaus vedėja V. 
Valančiutė prisipažino, kad šir-
dingai nori dėkoti „Imbariečių 
draugijos“ pirmininkei Daivai 
Stonkuvienei ir komandai ak-

tyvių bendruomenės žmonių, 
kurie ranka rankon dirba kartu, 
kad Imbarės krašto žmonėms 
būtų gera susiburti draugėn, 
gera kartu turiningai leisti lais-

valaikį, džiaugtis nuveiktais dar-
bais, įgyvendintais projektais ir 
rasti sielos atgaivą. 

„Švyturio“ inf.

Šventės organizatorės Žvainių skyriaus vedėja Vitalija Valančiutė (deši-
nėje) ir „Imbariečių draugijos“pirmininkė Daiva Stonkuvienė.

(Atkelta iš 7 p.)

Silva Kelpšienė ir jos sesė Violeta siūlė šviežaus medaus, žolelių ir rankų darbo muiliukų.

Andželos Dvarionienės arbatos buvo populiarios.  Šventėje dalyvių netrūko.

Dėl reklamos ir 
skelbimų laikraštyje 

„Švyturys”
 kreipkitės: 

J. K. Chodkevičiaus g. 
10, 

Kretinga,     
tel. 

(8 - 445) 51045.


