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Prenumerata vyksta: 
visuose paštuose, 

UAB „Paslauga tau” 
(Birutės g. Nr. 11), 

„Švyturio” redakcijoje 
(J. K. Chodkevičiaus 
g. Nr. 10, 230 kab.,                  

tel.  51045).

Prenumeruokite 
rajono laikraštį

„Švyturys”!

ŠIANDIEN

 SKAITYKITE:

TRUMPAI:
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SEIMAS priėmė Nekilnojamo-
jo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymo pataisų įstatymą. Pri-
imtomis pataisomis patikslin-
tos kultūros paveldo objektų 
valdytojų pareigos, suvieno-
dintos šiame ir kituose įstaty-
muose vartojamos sąvokos, 
numatytos baudos įstatymų ir 
juos įgyvendinančių poįstaty-
minių teisės aktų reikalavimų 
nevykdantiems juridiniams 
asmenims. Įstatyme įtvirtinta, 
kad nekilnojamosios kultūros 
vertybės registruojamos ne-
kilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybai nusprendus, 
jog vertybei reikalinga apsauga. 
Tokios vertybės registruojamos 
kaip didelę mokslinę, istorinę 
ar kultūrinę reikšmę turintys 
kultūros paveldo pavieniai, į 
kompleksus įeinantys, kom-
pleksiniai objektai ar vietovės. 
Įstatymą pažeidusiems juridi-
niams asmenims arba kitoms 
organizacijoms ar jų padali-
niams nustatytos baudos nuo 3 
iki 40 tūkst. litų. 
LAPKRIČIO 12 d. prasidėjo 
penkioliktoji Šiaurės šalių bibli-
otekų savaitė, skatinanti puo-
selėti skaitymą balsu, šiaurie-
tiškas pasakojimo tradicijas ir 
literatūrą. Atėjus tamsiausiam 
metų laikui uždegame žvakes ir 
skaitome knygą. Tai yra pagrin-
dinė Šiaurės šalių bibliotekų sa-
vaitės koncepcija. Tokia savaitė 
Baltijos šalyse rengiama nuo 
1998 metų.     
STATISTIKOS departamento 
atlikto tyrimo  duomenimis, 
kas penktas (21,6 proc.) 50-69 
metų senatvės pensijos gavėjas 
Lietuvoje į pensiją išėjo nesu-
laukęs pensinio amžiaus. Šio 
amžiaus senatvės pensiją gau-
nantys vyrai kiek dažniau nei 
moterys nurodė išėję į pensiją 
anksčiau – atitinkamai 22,6 ir 
21,1 proc. Beveik kas penktas 
(18,3 proc.) 50-59 m. ir devyni 
iš dešimties (89,4 proc.) 60-69 
m. šalies gyventojų gavo bent 
vienos rūšies pensiją.     

Važiavo apsvaigę ir turėdami „atsargos“

Dalyviams teko įveikti 25 užduotis.

2 p.
Norėjo parūkyti ir 
išgerti – įsibrovė į 

parduotuvę

3 p.
Seniūnijų naujienos

6 p.
Šventėje „Grok, 

žemaiti“ – pažintis 
su autentiškais estų 

instrumentais

7 p. 
Medžiotojų sambūris šv. 

Huberto garbei 

Jokūbave, atliekant mokyklos 
atnaujinimo darbus, rastas 

sprogmuo
Laima STONKUVIENĖ 

Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinės mokyklos bendruomenė šoke – va-Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinės mokyklos bendruomenė šoke – va-
kar po pietų įstaigą atnaujinantys statybininkai rado sprogmenį. Apie pa-kar po pietų įstaigą atnaujinantys statybininkai rado sprogmenį. Apie pa-
vojingą radinį pranešta Bendrajam pagalbos cen-vojingą radinį pranešta Bendrajam pagalbos cen-
trui, policijai, medikams ir ugniagesiams. Policija trui, policijai, medikams ir ugniagesiams. Policija 
įvedė planą „Skydas“.įvedė planą „Skydas“.

Atkasus pamatus rastas sprogmuo nuneštas į kiemą, teritorija aptverta. Mokiniai, kadangi pamokos jau artėjo 
į pabaigą, išleisti namo.

Kryžiažodžių sprendimo turnyre 

nugalėjo klaipėdietė
Rasa GEDVILAITĖ

Šeštadienį Kretingoje pirmą kartą vyko „oho“ kryžiažodžių sprendimo 
turnyras, kuriame dalyvavo gausus būrys kryžiažodžių sprendėjų ne tik iš 
Kretingos, bet ir iš kitų Lietuvos miestų. Po pavykusio turnyro organizato-
riai neslėpė, jog šis turnyras tikrai taps tradiciniu. Pirmą vietą iškovojo iš 
Klaipėdos atvykusi Giedrė Naudžiūnienė, net dvi prizinės 
vietos atiteko kretingiškėms. 
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Kryžiažodžių sprendimo 
turnyre nugalėjo klaipėdietė

KONKURSAS

Vilna papuoštas muilas – puiki 
dovana ne tik artimam žmogui
Laima STONKUVIENĖ

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Kretingos viltis“ narės užvakar, kaip įprastai 
pirmadieniais, buvo susirinkusios į savipagalbos 
grupės užsiėmimą, kurio metu laukė itin įdomi 
veikla. Mokytasi ...apvelti muilą. 

Šventėje „Grok, žemaiti“ 
– pažintis su autentiška 

estiška armonika
Rasa GEDVILAITĖ

Savaitgalį kretingiškius jau 21-ąjį kartą su-
kvietė liaudiškos muzikos šventė „Grok, žemai-
ti“. Prieš šią šventę muzikos mylėtojai susirinko 
pasidalinti patirtimi apie Pabaltijo šalių instru-
mentų skirtybes, liaudiškos muzikos raidą.
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Estas Heino Tartes – autentiškų 
estiškų armonikų meistras, būtent 
apie jas ir papasakojo prieš „Grok, 
žemaiti“ šventę.

Apie Pabaltijo liaudiškos muzikos raidą kalbėjo visų trijų Pabaltijo vals-
tybių atstovai.

Pirmą kartą Kretingoje lan-
kęsi estai su vadovu Heino Tartes 
(kapela „Heino Tartes ir draugai“) 
pasakojo apie estiškas armonikas 
– Heino jas bei kankles gamina 
pats. Estiška armonika kolektyvo 
vadovas groja nuo vaikystės, nors 
muzikos nesimokė, sugebėjo at-
gaivinti ir senąsias Estijos meistrų 
tradicijas. Jo iniciatyva suburta ir 
estiškos armonikos mokykla, ku-
rioje mokosi 80 žmonių.

Svečias papasakojo, kaip jam 
teko organizuoti Armonikos 
šventę, kurioje vienu metu grojo 
daugiau kaip pusšimtis įvairaus 
amžiaus muzikantų. Estai at-
skleidė, jog tai retas reiškinys, nes 
estiškai armonikai nėra rašoma 
natų, tad kiekvienas muzikantas 
improvizuoja savaip.

O iš kur, norėdamas prikelti 
estišką armoniką, sėmėsi žinių? 
Heino pasakojo, jog jam nelabai 
bebuvę iš ko mokytis, nes senieji 
muzikantai, kadaise susirinkdavę 
į bendras šventes, išsivažinėjo, tad 
jam teko ardyti senųjų meistrų 
darbus.

H.Tartes armonikų sąraše – 
jau 36 jo sukurti instrumentai. Es-
tas prisipažino, jog sunku suspėti 
vienam jas gaminti, užsakymų 
esama daug. Būtent todėl jis ir ki-
tus apmokęs, šiuo metu armoni-
kas gamina 3 meistrai. Pasirodo, 
estiškas instrumentas – nepigus, 
jis kainuoja apie 3 tūkst. eurų.

Į pokalbį apie autentiškus 
instrumentus įsijungė ir Klaipė-

dos universiteto Menų fakulteto 
docentas Vytautas Alenskas, pa-
sidžiaugęs, jog liaudiška muzika 
taip populiarinama. Autentiškais 
instrumentais domėjosi ir kre-
tingiškis armonikų restauratorius 
Juozas Žiulpa, svečiai iš Latvijos 
miesto Jekabpils kapelija „Kreic-
burgas Likeri“ su vadovu Aivars 
Pugačs, šventės sumanytojas ir 
organizatorius Kultūros centro 
direktorius Pranas Razmus.

Papasakota, jog estiškai armo-
nikai sukurti naudojama juodo-
jo ąžuolo, obels mediena, o nuo 
meistro priklauso, kaip ji bus pa-
puošta. Autentiškų estiškų instru-
mentų meistras papasakojo, jog 
tam, kad armonika imtų groti, ją 
reikia surinkti iš 3 tūkst. 750 de-
talių.

„Labai džiugu, jog tiek daug 
jūsų susirinko. Kai Pranas (vie-
nas iš organizatorių Pranas An-
driejaitis, – aut.) man papasa-
kojo, jog tokie turnyrai vyksta, 
nustebau, nes nežinojau. Tačiau, 
štai, matosi, jog dėmesio sulau-
kia“, – sakė organizuoti turnyrą 
talkinusi Kretingos pedagogų 
švietimo centro metodininkė 
Daiva Tranizienė.

Už parodytą iniciatyvą at-
minimo dovaną P.Andriejaičiui 
įteikė Pedagogų švietimo centro 
direktorė Adelė Mazeliauskienė. 
Organizatoriai paminėjo, jog 
Kretingoje vykęs turnyras buvo 
trečiasis visoje Lietuvoje. Pirma-
sis vyko Kudirkos Naumiestyje, 
antrasis – Birštone. 

O tai, jog Vakarų Lietuvoje 
esama daug kryžiažodžių spren-
dėjų, patvirtino susirinkusieji. Iš 
viso turnyre dalyvavo beveik 30 
žmonių iš Kretingos, Klaipėdos, 
Mažeikių, Telšių, Kauno, Palan-
gos, Plungės. Jiems 25 užduotims 
įveikti buvo skirtos 2 valandos, 
tarp kurių buvo pertrauka, skirta 
ne tik pabendrauti, arbatos atsi-
gerti, bet ir savo žinias pagilinti 
pavartant enciklopedijas ar pa-
naršius po internetą.

Kryžiažodžius spręsti mėgs-
tantys žmonės vieningai tvirtino, 
jog atvyko puikiai praleisti laiką. 
Tai, jog pralaimėjusiųjų nebuvo, 
pasistengė „oho“ redakcija. Nors 
jos darbuotojai patys negalėjo at-
vykti pasveikinti, tačiau dovanų 
paskyrė kiekvienam dalyviui – 
trijų mėnesių kryžiažodžių žur-
nalo prenumeratą.

Turnyro metu kiekvienas da-
lyvis galėjo surinkti maksimalią 
107 taškų sumą. Nugalėtoja klai-
pėdietė Giedrė Naudžiūnienė su-
rinko 58 balus, bet ir tiek jai pa-
kako, kad taptų nugalėtoja. Antra 
vieta atiteko Kretingos rajono 
gyventojai iš Dupulčių kaimo 
Aušrai Noreikienei, surinkusiai 
52 balus. Tik vienu balu mažiau 

surinko Kretingos rajono Parąžės 
kaimo gyventoja Dalia Vilimie-
nė, ji pelnė trečią vietą.  Turnyro 
laimėtojoms įteiktos taurės.

Prizininkėms iš Kretingos 
rajono bei geriausiai pasirodžiu-
siam kretingiškiui Edmundui 
Brazdauskiui atiteko ir laikraščio 
„Švyturys“ trijų mėnesių prenu-
merata.

Nugalėtoja Giedrė turnyre 
dalyvavo su savo vyru Mindau-
gu, kuris taip pat užėmė neblogą 
vietą. Jauna pora laukia šeimos 
pagausėjimo, tad dalyviai juoka-
vo, jog už pergalę reikia dėkoti 
ir mažajam – jis padėjęs mamai. 
Tačiau, kaip prisipažino pati nu-
galėtoja, jos pergalę lėmė... su-
manumas. „Pradėjau spręsti nuo 
sunkiausiųjų, už kuriuos ir davė 
daugiausiai balų. Tad išspren-

džiau užduočių ne tiek ir daug. 
Man labai patinka kryžiažodžiai 
su skaičiais, tai mano pagrindinis 
laisvalaikio leidimo būdas, kie-
kvieną dieną juos sprendžiu. Iki 
šiol nebuvo galimybės parodyti 
savo gebėjimų, tad buvo labai 
smagu dalyvauti šiame turnyre“, 
– kalbėjo Giedrė.

Visi dalyviai greitai neišsi-
skirstė, jie buvo vaišinami tortu, 
ant kurio puikavosi „oho“ užra-
šas. Organizatoriai už šį skanėstą 
dėkojo Seimo narei Jolitai Vaic-
kienei.

Beje, turnyro dalyviai, be-
laukdami rezultatų, turėjo gali-
mybę apžiūrėti Kretingos bažny-
čią, vienuolyną, apžvelgti miestą 
iš bokšto. Ypatingai šia galimybe 
džiaugėsi iš kitų miestų atvykę 
svečiai.

Pirmajame Kretingoje kryžiažodžių sprendimo turnyre dalyvavo beveik 30 žmonių. Priekyje – organizatoriai 
– Pedagogų švietimo centro atstovės ir Pranas Andriejaitis, turnyro idėją parsivežęs iš Birštono, kur dalyvavo 

Nugalėtojos: Dalia Vilimienė, Giedrė Naudžiūnienė ir Aušra Noreikie-
nė.
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