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Dariaus Šypalio nuotr.

Pernai su rajono 
vadovais aptarėme 

mintį, kad Kretingos 
mieste reikėtų pasatyti 10 

vienuolių skulptūrų kompoziciją. 
Parengiau maketus, bet prasidėjo 

rinkimai, ir Savivaldybei jų 
nebereikėjo, – sakė žinomas 

Kretingos menininkas 
Virginijus Vaičiūnas.

Priedas 

7-14 p.
ŠIANDIEN 

„PAJŪRIO NAUJIENOSE”
Po pirmo rato – IV vietoje
– 19 p.

Įgyvendino puoselėtą 
idėją – 4 p.

ORAI

Sausio 11 d.
(šeštadienis)

Grupės 

„PATRULIAI“„PATRULIAI“
koncertas

Pradžia 21 val.
Bilietas 10 Eur.

Liepų 23, Žibininkų km.,
Kretingos r.

Tel. +370 445 44423
HBH čia visada gera!

Užs. Nr. 16

AR PAGERĖS EISMAS 
NUĖMUS PAPILDOMAS 
ŠVIESOFORŲ LENTELES SU 
ŽALIOMIS RODYKLĖMIS?

Jūra pasiglemžė 
dalį paplūdimių smėlio

Po kiekvienos audros bangos nuplauna dalį smėlio iš Palangos paplūdimių. Autorės nuotr.

Pristatė naują turizmo sezoną
Apie naująjį 2020 metų turiz-

mo sezoną Kretingoje ir rajone 
Kretingos rajono savivaldybės 
vadovai, Turizmo informacijos 
centro, Salantų regioninio parko 
specialistai šį pirmadienį pa-
sakojo žurnalistams, susodinę 
juos į turistams skirta reklama 
apklijuotą bendrovės „Kretingos 
autobusų parkas“ autobusą. 

Kol iš Rotušės aikštės pajudė-
jęs autobusas suko ratą po Kre-
tingą, Kretingos rajono savival-
dybės meras Antanas Kalnius 
pasidžiaugė 2019 metų Kretin-
gos rajono savivaldybės pasie-
kimais turizmo srityje: Savival-
dybė pateko į gausiausiai turis-
tų lankomų Lietuvos savivaldy-
bių 10-tuką – atvyko apie 1 mln. 
turistų. 

vienu
Paren

n

Antradienį 
debesuota.
Nedidelis lietus. 
Vėjas pietų, pietvakarių, 4–9 
m/s, naktį 7–12 m/s. 
Oro temperatūra: dieną plius 
4–6 °C, naktį plius 3–5 °C.

Į Kretingą aplankyti kviečiantį autobusą lipo turizmo rajone organizatorės: ( iš dešinės) Adelė Ma-
zeliauskienė, Rita Beržonskienė, Irma Žąsytienė ir Valdonė Žiobakienė.
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Jūra pasiglemžė dalį paplūdimių smėlio
Livija GRAJAUSKIENĖ

Šeštadienio rytą kilusi pirmoji 
šių metų audra, kurios piko metu 
vakarų vėjo greitis gūsiuose 
priartėjo prie stichinio ribos ir 
siekė 27 m/s, itin didelės žalos 
nepridarė, tačiau iki kopagūbrio 
Palangoje atsirisdavusios ban-
gos vėl pasiglemžė dalį smėlio 
iš paplūdimių ir susiaurino nuo 
vandens iki kopų plytinčius jų 
ruožus.

Stichinės ribos nepasiekė
Belaukdami pirmosios šiais 

metais audros sinoptikai pro-
gnozavo, jog sausio 4-osios ry-
tą, apie 7–10 val. pajūryje vaka-
rų vėjas sustiprės iki stichinio 
– 28 m/s, pietryčių Baltijoje ir 
Kuršių mariose vakarų vėjas su-
stiprės iki stichinio 28–30 m/s. 
Prognozės išsipildė tik iš da-
lies: stichinė riba pasiekta ne-
buvo. Apie 9.30 val. Jūrinių pro-
gnozių skyriaus budintys sinop-
tikai, Klaipėdos uosto akvatori-
joje 24 m aukštyje išmatavę vė-
jo greitį, nustatė, jog ten jis sie-
kė 26–27 m/s. Prie žemės vė-
jo greitis buvo 20 m/s, bangų 
aukštis siekė 4–5 metrus.

Laivyba Klaipėdos uoste bu-
vo sustabdyta, neplaukė per 
Kuršių marias keliantys keltai.

Bendrovės „Energijos skirs-
tymo operatorius“ duomeni-
mis, nuo vidurnakčio iki šeš-

vo apie 3 tūkst. klientų.  Klai-
pėdos regione be elektros bu-
vo likę daugiau nei 1 tūkst. kli-
entų, gedimai buvo miškingo-
se vietovėse  Kretingos–Plun-
gės tinkle.

Nors nuo stipraus vėjo vir-
to medžiai, lūžo jų šakos, Klai-
pėdos regione ugniagesiai-gel-
bėtojai buvo kviesti tik dukart: 
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento duome-
nimis, nuo vidurnakčio iki šeš-
tadienio ryto buvo gauti du 
pranešimai dėl virtusių medžių 
Skuodo rajone.

Kretingoje išvertė medį
Audra neaplenkė ir Kretin-

gos: stiprus vėjas mieste laužė 
šakas, Palangos gatvėje, atkar-
poje arčiau Pryšmančių, išvertė 
pakelėje augusį seną medį.

„Medis buvo pusiau nudžiū-
vęs, tad vėjas išvertė jį su viso-
mis šaknimis, – „Pajūrio nau-
jienoms“ sakė SĮ „Kretingos ko-
munalininkas“ vyriausiasis va-
dybininkas Stasys Perkauskas. – 
Laimei, medis griuvo ne ant va-
žiuojamosios gatvės dalies, bet į 
kitą pusę, į pievą.“

Pasak S. Perkausko, komuna-
lininkai išvartą jau sutvarkė: nu-
genėjo šakas, supjaustė kamie-
ną, visą medieną sukrovė pa-
kelėje. Antradienį mediena bus 
išvežta į įmonę „Kretingos šilu-
mos tinklai“.

dra nepridarė – vėjo išlaužytas 
šakas mieste mes jau sutvarkė-
me“, – sakė „Kretingos komuna-
lininko“ atstovas.

Nuplovė dalį smėlio
Su nerimu kiekvienos audros 

laukia palangiškiai – kaskart sti-
presnio vakarų krypčių vėjo ge-
namos bangos atima dalį smėlio, 
susiaurindamos ir taip ne pačius 
plačiausius Palangos centrinių 
paplūdimių ruožus.

„Šįkart didesnės žalos pa-
plūdimiams nebuvo padaryta – 
kaip ir po kiekvienos stipresnės 
audros jūra pasiima  dalį smėlio, 
o atsiraukdama jį grąžina. Nors 
šeštadienio rytą bangos atsiris-
davo iki pat kopų, paties kopa-
gūbrio jos nepaplovė“, – paaiš-
kino UAB „Palangos komunali-
nis ūkis“ direktorius Gediminas 
Valinevičius.

Jūra pasiglemžė dalį kopas 
saugančių žabų ir šakų kloji-
nių, dar šiek tiek susiaurino pa-
plūdimį, smarkiau nukentėjusį 
2017-aisiais. Paplautas ir į šiau-
rę nuo jūros tilto esanti paplū-
dimio ruožas, į kurį 2018 me-
tų pavasarį iš Šventosios buvo 
atvežta 10 tūkst. kubinių me-
trų smėlio, tačiau šį ruožą jūros 
bangos siaurina kaskart, kai tik 
kyla didesnis vėjas.

Nuardė kopagūbrį
Per pastarąjį dešimtmetį Pa-

smarkiai nukentėję nuo audrų. 
2009-ųjų spalį siautusi vėtra pa-
plovė dalį kopagūbrio, esančio 
į pietus nuo jūros tilto Birutės 
kalno link. Tada jūra pagraužė 
kopas, suformuodama 4 metrų 
skardį, paplūdimio bebuvo likę 
vos keliolika  metrų, o į šiaurę 
nuo tilto 400 metrų ruože jo be-
veik išvis nebebuvo.

„Vaizdas buvo siaubingas, net 
verkti norėjosi. Ir nors prieš tai 
dalis paplūdimių buvo pamai-
tinti smėliu, viskas buvo išplau-
ta į jūrą“, – prisiminė tai, ką iš-
vydo po audros, tuo metu „Pa-
langos komunaliniam ūkiui“ va-
dovavęs Kretingos rajono tary-
bos narys Konstantinas Skierus.

Pasak jo, antrą kartą labai 
stipriai paplūdimiai nukentėjo 
2015 metų sausio viduryje. Fe-
likso vardą gavusi audra per-
pus susiaurino Palangos paplū-
dimius. Smėliu, atplukdytu iš 
Juodkrantės, 2011 ir 2012 metų 
pavasariais pamaitinti ir iki 120 
metrų plotį centriniuose paplū-
dimiuose pasiekę smėlio ruožai 
sumažėjo daugiau nei perpus – 
iki 50 metrų.

„Per vienuolika mano darbo 
Palangoje metų teko matyti ne 
vieną stiprią audrą, bet šios dvi 
buvo smarkiausios. Ir nors kie-
kvienų metų pavasarį komuna-
lininkai tvirtindavo kopas, pin-
dami žabtvores, o ruožuose, 
kur labiausiai pustomas smėlis, 

met genimų mieste medžių ša-
kas, šios priemonės padeda tik 
nuo nedidelių audrų ir netruk-
do jūrai pasiimti smėlį“, – sakė 
K. Skierus.

Paplūdimius vėl maitins smėliu
Nors pirmoji šių metų audra 

pasigailėjo centrinių Palangos 
paplūdimių, kasmet siaurėjan-
tis jo ruožas kelia rūpestį. Tad 
buvo nuspręsta pakartoti pa-
siteisinusią praktiką pamaitin-
ti paplūdimius iš Baltijos jūros, 
Preilos–Juodkrantės šiaurinia-
me poligone, 60–70 metrų nuo 
kranto iškastu smėliu: iš viso 
planuojama platinti beveik 2,5 
kilometro ilgio pajūrio ruožą į 
abi puses nuo jūros tilto.

Ruože  nuo Birutės kalno iki 
Palangos tilto, siekiančiame 
1,68 km, ir 0,7 km  ruože nuo 
Palangos tilto iki Rąžės upės 
žiočių planuojama išpilti apie 
180 tūkst. kubinių metrų smė-
lio. Čia paplūdimiai turėtų pa-
platėti iki 70 metrų.

Darbus, kurie turėtų kainuo-
ti apie 3 mln. eurų ir bus finan-
suojami iš europinių lėšų, pla-
nuojama vykdyti balandžio–ge-
gužės mėnesiais ir baigti iki va-
saros sezono pradžios. 

„Palangos komunalinio ūkio“ 
direktorius G. Valinevičius sa-
kė, kad šiuo metu Aplinkos mi-
nisterija vykdo tarptautinius 
viešuosius pirkimus darbus vyk-

Pristatė naują turizmo sezoną
Meras paminėjo ir populia-

riausius turizmo objektus: Kre-
tingos muziejų ir jame esan-
tį Žiemos sodą, „Atostogų par-
ko“, HBH, „BOOM park“ , van-
denlenčio parko „313 cable park“ 
poilsio ir pramogų kompleksus. 
„Su Klaipėdos regiono savivaldy-
bių merais, turizmo informacijos 
centrais tariamės, kaip kartu di-
dinti viso regiono patrauklumą 
turistams, parengti bendrą 7 sa-
vivaldybių turizmo plėtros stra-
tegiją“, – sakė A. Kalnius.

Mero pavaduotojas Dangiras 
Samalius pakalbėjo apie turizmo 
infrastruktūros plėtrą rajone. Jo 
teigimu, naujai Savivaldybės val-
džios komandai pavyko paspar-
tinti dviračių tako iš Kretingos 
į Vydmantus palei plentą  Šiau-
liai–Palanga tiesimo darbų pra-
džią. Takui reikalinga žemė jau 
suformuota ir šių metų pabaigoje 
turėtų būti pradėti tako statybos 
darbai. Šiemet bus atnaujinti bei 
naujai pastatyti turistams lanky-
tinus objektus žymintys ženklai. 
Tai kainuos apie 95 tūkst. eurų, 
tai ES paramos ir Savivaldybės 
biudžeto pinigai. Vasaros vidury-
je turėtų būti atstatyta grafų Tiš-
kevičių rūmų veranda. „Bus nau-
ja erdvė renginiams, atkurta isto-
rinė atmintis, išspręsta neįgalių-
jų patekimo į muziejų problema 
(bus įrengtas liftas judėjimo ne-
galę turintiems žmonėms, – „P. 
n.“ past.)“, – aiškino D. Samalius. 

Akcentavęs, kad į Kretingą at-

vykstantiems trūksta viešbučio, 
vicemeras sakė, kad Savivaldy-
bės valdžia ieško investuotojų, 
kurie viešbutį įrengtų Savival-
dybės administracijos patalpose, 
kurios liks tuščios įvykdžius su-
planuotą dalies administracijos 
padalinių perkraustymą. Savival-
dybės valdžia yra svarsčiusi pas-
tato Vilniaus g. 8 panaudojimo, 
taip pat ir pardavimo galimybes. 

Kretingos Turizmo informa-
cijos centras (TIC) yra paval-
dus Kretingos rajono Švietimo 

centrui, kuriam vadovauja Ade-
lė Mazeliauskienė. Naujo turiz-
mo sezono pradžią žyminčia-
me autobuse buvo eksponuoja-
ma spintelė-vitrina, skirta laiky-
ti Kretingos krašto turistinius že-
mėlapius, kitą spausdintą infor-
maciją turistams. A. Mazeliaus-
kienė patikino, kad tokios spin-
telės-vitrinos bus pastatytos tu-
ristų lankomiausiose vietose. Tu-
ristus į Kretingą bei kraštą TIC-o 
specialistai vilios ir gerindami tu-
ristams skirtos internetinės sve-

tainės turinį. 
A. Mazeliauskienė išvardijo 

ką naujo šiemet pasiūlys turiz-
mą plėtojantis verslas: savo pir-
čių komplekse gintaro pirtį tu-
rintis „Atostogų parkas“ šiemet 
žada atidaryti dar vieną – nefri-
to pirtį, HBH lankytojai galės de-
gustuoti žemaitiškus patiekalus, 
daryklos alų. Maisto degustaci-
jas svečiams planuoja ir „Vien-
kiemio“ šeimininkai, Žiemos so-
de įsikūrusios kavinės „Pas gra-
fą“ kolektyvas. 

Kretingos svečiams TIC nuo 
birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
nustatytomis dienomis organi-
zuos tematines ekskursijas, to-
kias kaip antai „Vienuolių ta-
kais“, „Po dingusią Kretingą“. 
Nuo birželio 17 d. iki rugsėjo 18 
d. atvykstantys į Salantų regio-
ninį parką galės užsisakyti eks-
kursijas „Paskendusi Kartenos 
pilis“, po Salantų miestą parką. 
Šiemet ant Kartenos piliakalnio 
Salantų regioninio parko direk-
cija organizuoja tradiciniu tapu-
sį jau penktąjį festivalį „Praeities 
vartus pravėrus“.

Pirmadienį žurnalistus po 
Kretingą vežiojęs autobusas, ap-
klijuotas Žiemos sodo reklama, 
Kretingos simboliu –  akimi bei 
ją lydinčiu šūkiu „Pamatyk šir-
dimi“ irgi savitas eksponatas – 
tai prieš 20 metų pagamintas 
MAN A20. Autobusas kursuos į 
Palangą, Klaipėdą. Panašus „se-
nukas“, reklamuojantis „Atosto-
gų parką“, HBH-ą važinės nauju 
maršrutu „Kretinga–„Atostogų 
parkas“.“ Autobusų parkas“ tu-
ri ir naujesnių autobusų, tačiau, 
kaip paaiškino šios įmonės di-
rektorius Arvydas Dyburys, tie 
autobusai yra įsigyti lizingo bū-
du, todėl, norint juos apklijuo-
ti reklama, reikėtų gauti lizingą 
suteikusio banko leidimą. „Dėl 
reklamos mažėja autobuso ver-
tė, nes klijuojant reklamą pažei-
džiam paviršių“, – sakė įmonės 
vadovas.

„P. n.“ informacija

Naujas turizmo sezonas buvo pristatytas netradiciškai  – autobuse.




