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Kretingos krašto paveldu 
domėjosi Danijos žiniasklaida

Kretingos rajono turizmo ir informacijos centro vadybininkė 
Rita Beržanskienė (kairėje) vizitą Kretingoje suorganizavo kelionių 
žurnalistei Gunillai Kristinai Heick iš Danijos.

Kretingos rajono turizmo ir 
informacijos centro vadybinin-
kė Rita Beržanskienė informa-
vo, kad per Šv. Antano atlai-
dus Kretingoje lankėsi kelio-
nių žurnalistė Gunilla Kristi-
na Heick iš Danijos. Apie Kre-
tingą sužinojusi žurnalistė pa-
keitė savo planus, kad galėtų 
pamatyti Kretingą ir pajausti 
šventinę miesto dvasią. 

K. Heick keliauja po visą 
pasaulį ir rašo danų, suomių, 
norvegų kalbomis straipsnius 
šiaurės šalių žiniasklaidos prie-
monėms. 

„Jos apsilankymas Kretingo-
je labai svarbus, nes šios žur-
nalistės straipsnius skaito di-
delė auditorija. Straipsniai tu-
rėtų sudominti keliautojus iš 
Skandinavijos šalių aplanky-

ti mūsų kraštą“, – sakė R. Ber-
žanskienė, kuri ir suorganiza-
vo žurnalistės iš Danijos vizitą 
Kretingoje. 

K. Heick prašymas buvo at-
vykus į Kretingą susipažinti su 
religiniu paveldu. Vizito metu 
ji kartu su gide Diana Joman-
taite-Jonaitiene aplankė Pran-
ciškonų vienuolyno ir Viešpa-
ties Apreiškimo Švč. Mergelei 
Marijai bažnyčios pastatų an-
samblį, lurdo grotą, grafų Tiš-
kevičių koplyčią, Jurgio Pabrė-
žos kapo koplytėlę, knygyną-
arbatinę „Špitolė“. 

„Viešnia liko sužavėta mies-
to istorija, dvasia, bendruome-
niniu gyvenimu“, – pastebėjo 
R. Beržanskienė.

„P. n.“ informacija

Į vasarą – su laimėjimų kraičiu

Simono Daukanto progimnazi-
jos bendruomenė spalvotą pievą 
primenančioje aktų salėje kartu 
su žaismingais Padėkos dienos 
vedėjais Nuku ir Nuke atvėrė tris 
stebuklingas skryneles, kuriose 
slypėjo lobis. Tai progimnazijos 
pirmūnai, olimpiadų bei konkursų 
laimėtojai, šauniausi mokiniai ir 
jų mokytojai.

Šiemet, pasak progimnazijos di-
rektorės Sigitos Jonaitienės, mo-
kiniai tapo prizininkais net 19-oje 
įvairių konkursų. Pasaulio pieši-

nių konkurse Japonijoje laimėtas 
bronzos medalis, respublikiniame 
konkurse „Skaitau Simoną Dau-
kantą“ – I ir II vietos, respubliki-
niame žemaitiškos kūrybos kon-
kurse – III vieta,  respublikiniame 
mokinių kūrybinių darbų konkur-
se „Kūrėjo kodas“ – III vieta, Že-
maitijos regiono skaitymo kon-
kurse „Kalbu žemaitiškai“ – III 
vieta, rajoninėse lietuvių kalbos, 
anglų kalbos, istorijos „Lietuva ir 
pasaulis viduramžiais“, matema-
tikos, muzikos olimpiadose, kon-
kursuose „Raštingiausias pradi-

nukas“, meninio skaitymo, „Mano 
plunksnelė 2019“, „Keliauk saugiai 
ir būk matomas“, „Saugok gamtą, 
taip išsaugosi ir save“, „Mes prieš 
korupciją“ ir kt. laimėtos 9-ios pir-
mos vietos, 8-ios antros, 7-ios tre-
čios vietos.

Nuoširdžiai padėkota ir inicia-
tyvių tėvų klubo pirmininkei Da-
liai Gudauskienei. Jos suburti tėvai 
šiais mokslo metais pažėrė nemažai 
idėjų, kurios sutelkė bendrai veiklai 
visą bendruomenę. 

Šventės metu savo veiklą pristatė 
neformaliojo švietimo būreliai. Vie-

ni dainavo ir pasakojo tik žemaitiš-
kai, kiti šoko ir grojo skudučiais, 
treti savo darbus eksponavo infor-
matyviuose stenduose.

Į vasarą, Strazdanijos šalį, kurioje 
saulė dovanoja vaikams strazdanė-
les, atsisveikindami iki rudens pa-
lydėjo renginio vedėjai Nukas (pir-

mokas Gustas Gedminas) ir Nukė 
(šeštokė Dominyka Gudauskaitė) 
bei organizatoriai Sigita Jonaitienė, 
Vida Garjonienė, Daiva Beivydie-
nė, Sigita  Dirmeitienė, Raimonda 
Grikšienė, Silvija Geležinienė.

Jaunųjų žurnalistų informacija

Aštuntokė Erika Lėkytė, pelniusi I v. lietuvių ir anglų kalbų, II v. 
– istorijos rajono olimpiadose, su savo tėčiu.

Per Padėkos dieną savo veiklas pristatė neformaliojo švietimo būreliai.

Ženklus pastatys, 
sferinio veidrodžio nebus
Audronė GRIEŽIENĖ 

Saugaus eismo komisijos posėdyje automobilių problemas iš-
sisprendė Kretingos M. Valančiaus viešoji biblioteka bei Darbėnų 
miestelio bendruomenė: prie bibliotekos atsiras informacinė lentelė, 
kad kieme mašinas parkuoti gali tik darbuotojai, o Darbėnų parke – 
ženklas, žymintis tako paskirtį. 

Mažame kieme netelpa  
Tiek bibliotekos direktorė 

Birutė Karčauskienė, tiek ben-
druomenei atstovaujantis se-
niūnas Alvydas Poškys iš pra-
džių pageidavo  motorinių 
transporto priemonių drau-
džiamųjų ženklų, tačiau ko-
misija, kurios pirmininkas Sa-
vivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Povi-
las Černeckis, įtikino, kad pra-
džioje prie bibliotekos pakaks 
informacinės lentelės, o parke 
– ženklo, kad takas skirtas pės-
tiesiems bei dviratininkams.  

Lentelė prie bibliotekos at-
siras ties  pastato įvažiavimu į 
vidinį kiemą, kuris yra mažas, 
todėl nuolat būna pilnas sveti-
mų mašinų. Pasak B. Karčaus-
kienės, susidaro sunkumų  at-
vykti  arba išvykti ir bibliotekos 
pastate esančias įstaigas aptar-
naujančiam transportui, kai ku-
rie vairuotojai iš kiemo Kretin-
gos rajono kultūros centro link 
išrieda kirsdami žalios vejos ir 
šaligatvio zonas. 

Aptarnaujančiam transpor-
tui skirtą vietą palei bibliote-

kos pastatą nuspręsta pažymėti 
geltonąja linija. 

Nors darbėniškiai žmonių 
itin pamėgtame Vytauto Di-
džiojo parke sudarė sąlygas ra-
miam poilsiui gamtoje, kai ku-
rie vis viena čia važinėja moto-
rinėmis transporto priemonė-
mis, gadina pėstiesiems skirtus 
takus bei žaliąją zoną. Posėdy-
je nuspręsta iš abiejų pusių pa-
statyti po kelio ženklą, žymin-
tį, jog tai – pėsčiųjų ir dvirati-
ninkų takas. Juo, reikalui esant, 
pravažiuoti galės tik seniūnijos 
aptarnaujantis transportas.

Lems tvora 
Saugaus eismo komisija pri-

tarė, kad automobilių stovėjimo 
aikštelėje prie Kretingos mies-
to Savanorių g. Nr. 42 dvi vietos 
būtų pažymėtos ženklu „Neįga-
lieji“, tačiau dar lauks raštiško 
šio namo bendrijos gyventojų 
sutikimo. Toje aikštelėje dienos 
metu automobilius stato preky-
bos centro „Iki“ klientai, vaka-
rais – kaimynai ir iš kitų namų, 
o į namus grįžus judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms ma-

šinas tenka palikti toli nuo sa-
vo įėjimo.  

Keletas kretingiškių  prašė 
užtikrinti saugias eismo sąly-
gas išvažiuojant iš Alyvų akli-
gatvio į Šiaulių gatvę pastačius 
kelio stebėjimo veidrodį. Pro-
blemiška situacija esą susidarė 
dėl prie šios gatvės namo Nr. 2 
stovinčios ir matomumą ribo-
jančios privataus namo tvoros. 

Pasak komisijos nario Kre-
tingos policijos komisariato 
Veiklos skyriaus viršininko Ri-
čardo Kačino, sferiniai veidro-
džiai nėra geriausia išeitis, vai-
ruotojus jie gali klaidinti dar 
labiau, nes kai kurie  važiuoja 
drąsiai, pasižiūrėję tik į veidro-
dį, o nepastebi kitų eismo da-
lyvių. 

Sprendimui įrengti veidro-
dį nepritarta. Svarbiausia, kad 
tvoros aukštis nebūtų didesnis 
negu leidžiami 2 metrai. Pasak 
Savivaldybės Vietinio ūkio ir 
turto valdymo specialisto Ar-
tūro Reinikio, kitu atveju savi-
ninkas turėtų būti gavęs Staty-
bų skyriaus leidimą.  Žvelgiant 
iš nuotraukos, tvora didesnė  
neatrodo. Tačiau, priklausomai 
nuo sklypo vietos (ar rytuose, 
ar šiaurėje) ji turi būti  25–50 
proc. permatoma. „Nuotrauko-
je matosi,  kad tvora –  su sky-
lėmis, nėra aklina, bet vis tiek 
turėsime nuvažiuoti ir viskuo 
įsitikinti“, – sakė A. Reinikis.




