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Pagalbos telefonai
Gaisrinė – 01 (TEO), 011 
(Bitė, Tele2), 101 (Omnitel)
Policija – 02 (TEO), 022 
(Bitė, Tele2), 102 (Omnitel)
Skubi medicininė pagalba – 
03 (TEO), 033 
(Bitė, Tele2), 103 (Omnitel)
Skubiosios pagalbos tarnybų 
telefonas – 112 (skambinant 
iš bet kurio  nklo)
Kre  ngos rajono policijos 
komisariato budėtojai - 
(8 445) 79100
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Užs. Nr. 483

Kretingą reprezentuojantys suvenyrai: 
nuo degtukų dėžučių iki vėliavų

Per pirmąjį šių metų pusmetį 
Kretingos rajono turizmo infor-
macijos centre apsilankė 3tūkst. 
790 turistų, iš jų 2 tūkst. 886 – 
lietuviai. Tačiau  centro turizmo 
vadybininkė Rita Beržanskienė 
pasidžiaugė, kad daugėja ir  ke-
liautojų iš užsienio. 

Pasak jos, daugiausiai Kretingą 
lanko latviai, estai, lenkai, vokie-
čiai, atvyksta vis daugiau rusų. Ap-
silanko ir vienas kitas keliautojas iš 
tolimesnių ir egzotiškesnių šalių – 
Didžiosios Britanijos, Švedijos, Ki-
pro, Izraelio.

Turizmo centre turistai gali įsi-
gyti įvairių suvenyrų – trispalvių 
apyrankių, magnetukų, raktų paka-
bukų su Žemaitijos herbu. Taip pat 
čia parduodami amatininkų dirbi-
niai – muilas, gintariniai vėriniai, 
auskarai. Su užrašu „Kretinga“ ga-
lima rasti degtukų dėžučių, odinių 
apyrankių, raktų pakabukų, lininių 
maišelių, užrašų knygelių, dovanų 
maišelių, mažų įrėmintų paveiks-
liukų su Kretingos gamtovaizdžiais. 
Patys didžiausi miesto gerbėjai ga-
li įsigyti vėliavą su miesto herbu  – 
Švč. Mergelė Marija su kūdikėliu 
Jėzumi ant rankų – ar knygų apie 
miesto istoriją.

Kretingos centre įsikūrusiose 

parduotuvėse suvenyrai beveik ta-
patūs pardavinėjamiems visoje Lie-
tuvoje: gintariniai rožančiai auto-
mobiliams, Lietuvos vėliavos, ko-
jinės, nutrinami Lietuvos žemėla-
piai ir pan. Naujoviškesni – lietu-
viški rankų darbo žaislai, trispalvės 
peteliškės, o kai kurie prekybininkai 
tiesiog siūlo lauktuvių pirkti odinius 
batelius, natūralaus pluošto drabu-
žius. Vis dėlto suvenyrų su Kretin-
gos miesto simbolika daugiau be-
veik niekur nėra.

Dažniausiai suvenyrus keliautojai 
perka lauktuvių savo namuose liku-
siems artimiesiems ir draugams arba 
sau – kad prisimintų Lietuvą, Kre-
tingą ir ekskursijas po ją. Ekskursi-
jos po Kretingą, pasak R. Beržans-
kienės, tarp turistų itin populiarios. 
Jie noriai vaikšto po katalikų bažny-
čios požemius, lanko vienuolynus.

Kretingos rajono turizmo infor-
macijos centras ruošiasi dalyvauti 
kasmetinėje Klaipėdoje vykstančio-
je  „Jūros šventėje“  ir Turizmo skve-
re rengiasi statyti savo informacinę 
palapinę. Į tokias turizmo centrų in-
formacines palapines užsukę žmo-
nės supažindinami su lankytinomis 
miestų vietomis, naujovėmis regio-
nuose.

Gražina ŽILINSKAITĖ

KRETINGA
Liepos 6 d. apie 22.33 val. gau-

tas pranešimas, kad Grafų Tiške-
vičių g. važiavo galimai neblaivaus 
asmens vairuojamas automobilis, 
kuris įtartinai manevravo keliu, at-
sitrenkė į šaligatvio bortelį, prakir-
to padangą ir važiavo nuleista pa-
danga. Netrukus pareigūnai apti-
ko Tvenkinio g. nurodytą automo-
bilį „Opel Vectra“, šalia automobi-
lio buvo sulaikytas Ukrainos pilie-
tis, gimęs 1995 m., pastarajam al-
koholio matuokliu nustatytas 2,18 
prom. neblaivumas. Asmuo sulai-
kytas.

PALANGA
Liepos 6 d. apie 2.33 val. į Palan-

gos komisariatą pristatytas galimai 
nuo narkotinių medžiagų apsvai-
gęs 1997 m. gimęs vaikinas. Al-
koholio matuokliu jam nustatytas 
1,57 prom. neblaivumas. Atlikus 
dalinę asmens apžiūrą, pas jį ap-
tiktas plastiko maišelis su gabalė-
liu žalsvos, galimai narkotinės me-
džiagos.

VYTAUTO g. liepos 5 d. apie 
22.30 val., prevencinės priemonės 
metu, pareigūnai patikrinimui su-
stabdė automobilį „BMW“, kurį 
vairavo 1991 m. gimęs vyras. Auto-
mobilio salone rastas folijos lanks-
tinukas su gelsvais milteliais, gali-

mai narkotine medžiaga. Pradėtas 
tyrimas.

BIRUTĖS al. liepos 6 d. iš užra-
kinto automobilio „BMW“ pavog-
ti 135 eurai ir automobilinis mobi-
liojo ryšio telefono kroviklis. Žala – 
150 eurų.

J. BASANAVIČIAUS g. liepos 
7 d. apie 2.54 val. kavinės apsaugos 
darbuotojai pareigūnams pranešė, 
kad sulaikė asmenį, su savimi ga-
limai turėjusį narkotinių medžia-
gų. Į policijos komisariatą prista-
tytas 2000 m. gimęs vaikinas, kuris 
su savimi turėjo gelsvos spalvos ta-
bletę, galimai narkotinę medžiagą. 
Pradėtas tyrimas.

ŽIBŲ g. liepos 7 d. apie 10.49 
val. 1978 m. gimęs vyras pranešė, 
kad buvo įsibrauta į namo vidų ir 
pavogtos dvi rankinės, kurios vėliau 
rastos Žibų g. pakabintos ant tvo-
ros. Iš moteriškos rankinės pavog-
ta 290 eurų, iš vyriškos rankinės pa-
vogta 300 eurų. Įsibrovus apgadin-
tas namo lango tinklelis nuo vabz-
džių, kurio vertė 50 eurų. Iš viso pa-
daryta 530 eurų turtinė žala.

J. BASANAVIČIAUS g. liepos 
7 d. apie 5.30 val. naktiniame klu-
be sulaikyti 1995 m. gimęs Lietu-
vos pilietis ir tais pačiais metais gi-
męs Nigerijos pilietis, pas kuriuos 
rasta balkšvai rusvų miltelių ir au-
galinės kilmės medžiagos – galimai 
narkotikų. Asmenys sulaikyti. Pra-
dėtas tyrimas.

Parengė Edita KALNIENĖ

SUSIDŪRUS 
AUTOMOBILIAMS 
NUKENTĖJO ŽMOGUS

Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo diena nepraėjo be 
eismo įvykių. Rajone, Žadeikių 
kaimo ribose, kelyje Šiauliai–Pa-
langa, liepos 6 d. apie 17.40 val. 
1960 m. gimusio vyro vairuoja-
mas „VW Touran“, pagrindinia-
me kelyje nereguliuojamoje san-
kryžoje suko į kairę ir nepraleido 
pagrindiniu keliu važiavusio au-
tomobilio „Audi A3“, kurį vaira-
vo 1931 m. gimęs vyras. 

Eismo įvykio metu apgadinti 
abu automobiliai, nukentėjo au-
tomobilio „Audi A3“ keleivė, gi-
musi 1943 m. Ja pasirūpino me-
dikai.
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