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Edukacinę programą – gaminti 
saldainius – pirmieji išbandė... 

vestuvininkai
Laima STONKUVIENĖ

Šiandien Kretingos muziejus pradeda naujus edukacinius mokslo me-
tus.  Mokyklų bendruomenėms bus siūloma pasirinkti abonementą „Tavo 
gimtasis kraštas“, kurį sudarys 14 temų, vyks 25 užsiėmimai.

„Šalia senųjų edukacinės 
programos temų šiemet bus pa-
siūlytos ir dvi naujos, – pasakojo 
muziejaus Informacijos ir edu-
kacijos skyriaus vedėja Jurgita 
Paulauskienė. – „Daraktoriaus 
mokykloje“ mokiniams bus pa-
sakojama apie XIX a. pab.- XX 
a. pr. mokyklas, tai yra vaikai 
sužinos, kaip mokėsi jų bendra-
amžiai. Užsiėmimų metu bus 
panaudoti tuos laikus menantys 
eksponatai – medinė kuprinė, 
suolas, degs žibalinė lempa ir kt. 
Vaikai galės pabandyti rašyti su 
žąsies plunksna, o neklusnieji 
turės galimybę paklūpėti  kam-
pe ant žirnių – taip seniau pra-

sižengėlius bausdavo „darakto-
riai“. Kita tema – „Kuo svarbus 
Salaspilio mūšis Kretingai“. Šis 
užsiėmimas vyks muziejaus 
Dvaro istorijos ir kultūros eks-
pozicijoje prie turimo paveikslo, 
jo metu vaikai sužinos, jog Salas-
pilio mūšiui vadovavo karvedys, 
Kretingos miesto įkūrėjas Jonas 
Karolis Chodkevičius, kitų įdo-
mių dalykų“.

 Visų abonemento 25 užsiė-
mimų kaina vienam  mokiniui 
– 13 litų. Tokią kainą rajono sa-
vivaldybės Taryba nustatė 2011-
ųjų birželį. O šių metų rugsėjį, 
Tarybos sprendimu, patvirtin-
tos šių edukacinių užsiėmimų 

kainos: programos „Molio abė-
cėlė“ 3 užsiėmimai po 1 valan-
dą kainuos 493 litus, programos 
„Kretingos dvaro parko žalioji 
vaistinėlė“ 4 užsiėmimai (5 va-
landos) – 150 Lt, programos 
„Kretingos dvaro saldaininė“ (1 
val.) – 120 Lt.   

„Užsiėmimus pagal abone-
mentą veda muziejaus specia-
listai, užsiėmimai vyksta ne tik 
įvairiose muziejaus vietose, bet 
ir  mieste, vienuolyne. Naująsias 
programas ves tautinio paveldo 
produkto gamintojai: „Molio 
abėcėlę“ – skulptorė-keramikė 
Rasa Staškauskienė, „Kretingos 
dvaro parko žalioji vaistinėlė“ 
– muziejaus kultūrinės veiklos 
vadybininkė Roma Luotienė 
ir žolininkė Stasė Gideikienė, 
saldainius gaminti mokys Asta 
Norvaišienė. Užsiėmimai vyks 
Tradicinių amatų centre. Tiki-
mės, kad edukacinės programos 
paskatins visus labiau domėtis 
muziejumi, pedagogams suteiks 
galimybę įdomiau bei netradi-
ciškai pravesti pamokas. Eduka-
cinė programa „Kretingos dvaro 
saldaininė“ sudomino net vestu-
vininkus – kol jaunieji dalyvavo 
fotosesijoje, jų svečiai gamino 
saldainius“, – pasakojo J. Pau-
lauskienė. 

Be programų, mokyklų ben-
druomenės bus pakviestos da-
lyvauti tradicinėmis tapusiose 
kalėdinių ir velykinių puokščių 
parodose bei naujoje – adventi-
nių vainikų – parodoje. Pavasarį 
trečią kartą bus surengta jaunų-
jų amatininkų mugė. 

Edukacinėje programoje „Kretingos dvaro saldaininė“ pirmieji dalyvavo vestuvininkai. Pasak tai įamžinusios 
muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkės Romos Luotienės, kiekvienas svečias pasigamino tokį saldainį, ko-
kio pats norėjo. „Buvo tikrų meno šedevrų – net nepatikėtum, kad iš saldainiams gaminti skirtos masės galima 
tokius grožius padaryti, – juokėsi R. Luotienė. – Jaunavedžiams Tradicinių amatų centre pagamintų saldainių 
perdavė to vestuvių svečius, o jų buvo apie 15-a, mokiusi Asta Norvaišienė“.

Saldainio gamybos itin noriai ėmėsi mažosios vestuvių dalyvės.

Skani žuvienė padėjo 
nukeliauti į Briuselį

Laima STONKUVIENĖ

Salantų kultūros centre buvo susirinkę salan-
tiškiai, norėję popietę praleisti su ne tik rajone 
žinomu žuvienės virėju Petru Stonkumi. Jis ko-
legoms, su kuriais dalyvaujama tarptautiniame 
Žuvienės virimo čempionate Šilutėje, papasako-
jo apie įspūdingą kelionę į Briuselį. Čia salantiš-
kis pabuvojo už laimėjimą Čempionate – tokią 
dovaną jam įteikė šilutiškis europarlamentaras 
Zigmantas Balčytis.

„Į Briuselį važiavome 55 
žmonės iš visos Lietuvos. Ke-
lionės metu sustota ir vaikščiota 
Vokietijoje, Belgijoje, Lenkijoje, 
– pasakojo P. Stonkus. – Lankė-
mės Europos Parlamente, kur Z. 
Balčytis papasakojo apie institu-
cijos veiklą, europarlamentaro 
darbą, pavaikščiojome po mies-
tą“.

Kelionė salantiškiui labai pa-
tiko, nes ir bendrakeleivių kom-

panija buvo puiki, nuobodžiauti 
neteko. Tiesa, tai – ne pirmoji 
P. Stonkaus kelionė į užsienį. 
„Dvejus metus dirbau Lietuvos 
jūrų laivininkystėje, teko plauk-
ti į jūrą. Buvau kokas – laivo vi-
rėjas. Taip kad užsienio yra tekę 
pamatyti, tik kai dirbau, į krantą 
išeidavome vos kelioms valan-
doms.

Petras Stonkus su kelionę į Briuselį už skanią žuvienę padovanojusiu eu-
roparlamentaru Zigmantu Balčyčiu. 

Kryžiažodžių mėgėjai 
vėl rinkosi Kretingoje

Rasa GEDVILAITĖ

Šeštadienį Kretingos kultūros centre antrą 
kartą rinkosi kryžiažodžių mėgėjai. Čia vyko 
kryžiažodžių konkursas „OHO“, pernai Kretin-
goje organizuotas pirmą kartą. Šiemet, kaip ir 
tikėtasi, renginyje dalyvavo gerokai daugiau da-
lyvių, panorusių įrodyti, jog kryžiažodžiai – jų 
stichija. Pirmą ir antrą vietas šiais metais iško-
vojo Kretingos atstovės, trečioji taurė iškeliavo į 
Šilutę.

Į Vitražo salę, kurioje ir vyko 
konkursas, susirinko daugiau 
nei 30 kryžiažodžius spręsti 
mėgstančių žmonių ne tik iš 
Kretingos, bet ir iš Klaipėdos, Ši-
lutės, Kauno, Panevėžio, Telšių, 

Palangos, Naumiesčio. Jie visi ir 
vėl suburti aktyvaus kretingiškio 
Prano Andriejaičio ir Pedagogų 
švietimo centro iniciatyva. 
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Autorės nuotr.Autorės nuotr.
Dalyviai turėjo dėl ko pasukti galvas – šiemet konkurso užduotys buvo 
daug sunkesnės nei pernai.



ŠIANDIEN debe-
suota su pragiedru-
liais, gali trumpai pa-
lyti. Vėjas pietvakarių, 
5-12 m/s.  Oro temperatūra die-
ną iki 15, naktį – iki 12 laipsnių 
šilumos.

RYTOJ debesuota 
su pragiedruliais, gali 
trumpai palyti. Vėjas 
pietvakarių, pietų, 3-7 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 
15, naktį – iki 10 laipsnių šilu-
mos.

PORYT besikei-
čiantis debesuotumas, 
lietaus nenumatoma. 
Vėjas šiaurės rytų, 1-4 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 15, naktį 
– iki 12 laipsnių šilumos.  

ORAI

(Atkelta iš 5 p.)

41 metų savaitė
Saulė teka 7.33 val.,
leidžiasi 18.39 val.
Dienos ilgumas – 11.06 val.
Jaunatis
4 mėnulio diena

VARDADIENIAI

KALENDORIUS
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Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga

Laikraštis leidžiamas du kartus per 
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 4100 egz. per savaitę.

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, El. p.: redakcija@svyturio-laikrastis.lt, www.svyturio-laikrastis.lt

Skelbimų ir reklamos skyrius: 
Pardavimų vadybininkė
Aldona Grušienė
Tel./faksas: 8 (445) 51045; 
mob. 8 605 19300; 
El. p.: redakcija@svyturio-laikrastis.lt Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija neatsako. Straips-

nių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomo-
ne. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.

Korespondentai 
Aistas Mendeika
Tel. 8 670 39791
Rasa Gedvilaitė
Tel. 8 (445) 51205
Fotokorespondentas
Gintautas Macius

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

Maketuotojas Audrius Samulionis

„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 „Ant Akmenos krantų“.

Dienos sentencija
Gyventi taip, kaip pats nori, nėra egoizmas. Egoistiška versti kitus gyventi taip, kaip norisi tau.

O. VAILDAS

Sveikiname  mažylių šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

ŠIANDIEN – Liudvikas, 
Gedėtas, Virgailė, Dionyzas, 
Liudas.

RYTOJ – Danielius, Pranciškus, 
Gilvydas, Butautė, Danys.

PORYT – Germanas, 
Rimgaudas, Daugvydė, Zinaida, 
Zina.

Mieli pašto darbuotojai, Mieli pašto darbuotojai, 
nuoširdžiai sveikiname Jus Tarptautinės pašto dienos pro-

ga. Jūs darote gera, žmonėms atnešdami ar-
timųjų žinią, Jūs aplankote kiekvieną namą, 
sodybą, dirbate nuoširdžiai.  Linkime Jums 
visiems gerumo širdyje bei tinkamo atsako į 
Jūsų gerumą ir profesionalumą, sėkmės ne-
lengvoje Jūsų tarnyboje. 

Geros Jums visiems sveikatos, santarvės 
šeimose, kuo daugiau džiaugsmingų akimirkų. Iki malonių 
susitikimų! 

„Švyturio“ redakcija   

Jokūbas Artiomenkovas
Nedas Dovidauskas
Linas Jankauskas
Julius Stankevičius
Lėja Lubytė
Aurimas Valinskis
Dominykas Vičiulis
Vilius Serapinas
Vytautė Serapinaitė

Tuokiasi

Sveikiname  Jaunavedžius!

Spalio 12 d. 13 val.

Gedeminas Baltmiškis ir Vitalija Zaicevaitė
13.30 val.

Mantas Markaitis ir Inga Savonienė

Kaip konkurso pradžioje mi-
nėjo Centro metodininkė Aureli-
ja Jedenkienė, šiemet pasikeitė ir 
konkurso sąlygos – sprendėjai 25 
užduotis turėjo išspręsti per dvi 
valandas be pertraukos (pernai 
laiko buvo skirta daugiau, spren-
dėjai ilsėjosi ir pertraukos metu), 
taip pat nebebuvo galimybės per-
traukos metu pasinaudoti enci-
klopedijomis ar internetu.

Kryžiažodžių sprendėjus 
sveikinęs Kretingos rajono mero 
pavaduotojas Vytautas Ročys pa-
sidžiaugė ir aktyviais sprendėjais, 
ir aktyviais organizatoriais. „Ma-
nau, šis konkursas Kretingoje bus 
tikrai ne paskutinis, kitąmet ir 
vėl susitiksime. Džiaugiuosi, kad 
mūsų Pranas (Pranas Andriejai-
tis – aut.) toks aktyvus ir orga-
nizuotas, džiugu, jog  įsijungia ir 
Pedagogų švietimo centras. Turi-
me ir Trečiojo amžiaus universi-
teto studentus, kurie sutiko tapti 
komisijos nariais. Šie žmonės yra 
pavyzdys mūsų jaunimui, kaip 
reikia visur būti aktyviam ir daly-
vauti renginiuose. Naudodamasis 
proga, kad šiandien švenčiama 
Tarptautinė mokytojų diena, svei-
kinu visus mokytojus, dalyvau-
jančius kryžiažodžių konkurse. 
Visiems gero mąstymo, sako, kad 
svarbiausia gauti atsakymą, tad jį 
ir gaukite“, – linkėjo vicemeras.

Kryžiažodžių sprendėjus 
sveikino ir idėjos iniciatorius P. 
Andriejaitis, kuris priminė, kaip 
gimė ši mintis rengti tokius kon-
kursus Kretingoje. „Pats važia-
vau dalyvauti tokiame konkurse 
Birštone, iš ten ir parsivežiau šią 
mintį. Šiemet susirinkome antrą 
kartą, sveikinu bendraminčius 
vėl susitikus“, – kalbėjo Pranas, 
padėkojęs konkursą organizuoti 
padėjusiai kretingiškei Gertrūdai 
Poškienei.

Šiemet, kaip po konkurso kal-
bėjo jo dalyviai, užduotys buvo 
gerokai sunkesnės nei pernai, ta-

Kryžiažodžių mėgėjai vėl rinkosi Kretingoje
čiau puikiai kryžiažodžių sprendimo paslaptis 
įvaldžiusiems žmonėms tai nebuvo kliūtis. Dau-
giausiai buvo surinkta per 40 taškų, o juos su-
rinko šiemet pirmą kartą tokiame konkurse da-
lyvavusi vydmantiškė Julija Paulauskienė. Antrą 
vietą iškovojo kretingiškė Aušra Noreikienė, 
beje, ir pernai patekusi į geriausiųjų trejetuką, o 
trečioji vieta atiteko šilutiškei Laimai Ciparienei. 
Visoms trims prizininkėms įteiktos taurės.

„Sprendžiu kryžiažodžius nuo jaunų dienų, 
aš nuolat su jais. Pernai kažkaip nepavyko daly-
vauti, o šiemet būtinai nusprendžiau pabandyti. 
Šiaip ar taip, juk vis tiek kryžiažodžius spren-
džiu, o čia dar buvo galima ir pasivaržyti. Tačiau 
apie jokias prizines vietas, juo labiau, apie pirmą 
vietą, aš net nepagalvojau. Man tiesiog patinka 
spręsti kryžiažodžius. Labiausiai linkstu prie lo-
ginių, kur tenka pasukti galvą. Panoraminiuose 
vis tuos pačius žodžius rašyti – neįdomu. Vyras 
išleisdamas juokavo, kad negrįžčiau be prizo, 
štai, ir grįšiu su prizu, sakysiu, kad kaip liepei, 
taip ir parvažiavau“, – juokėsi buvusi mokytoja 
J. Paulauskienė.

Kretingos rajono laikraštis „Švyturys“ šie-
met taip pat neliko nuošaly ir trims dalyviams 
kretingiškiams, kurie neužėmė prizinių vietų, 
tačiau puikiai pasirodė, įteikė trijų mėnesių pre-
numeratas. Jas gavo Dalia Vilimienė, Sigita Gu-
davičienė ir Danutė Vasiliauskienė. 

Neliko nuskriaustas nė vienas dalyvis. Visi 
gavo kryžiažodžių žurnalų trijų mėnesių prenu-
meratas, o savo sėkmę ar nesėkmę aptarė prie 
didžiulio torto su užrašu „OHO“, kurį dovanojo 
Seimo narė Jolita Vaickienė.

 Pirmą vietą iškovojo Julija Paulauskienė (viduryje), an-
trą – Aušra Noreikienė (dešinėje), o trečioji atiteko Laimai 
Ciparienei (kairėje).

Susirinkusiuosius sveikino vicemeras Vytautas Ročys (deši-
nėje) bei konkurso organizatoriai – Pedagogų švietimo cen-
tro direktorė Adelė Mazeliauskienė, metodininkė Aurelija 
Jedenkienė bei Pranas Andriejaitis.

Šiemet kryžiažodžių konkurse „OHO“ dalyvavo itin gausus būrys sprendėjų.
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