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„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“.

Kiaušiniai 10 vnt – 1,39\1,10 €
Sūris fermentinis „Vilnius“ – 7,21\3,90 €/kg
Sūris fermentinis „Germantas“ – 7,21\3,90 €/kg
Mentė (ąžuolo dūmo) – 6,40\4,20 €/kg
Pažandė k/r – 4,30\2,98 €/kg
Dešra „Skalsioji“ 230 g – 2,02\1,29 € 
Dešra kiaulienos k/r – 4,30\2,98 €/kg
Dešra „Česnakinė“ 230 g – 2,02\1,29 €
Dešra „Šešuvės“ k/r – 4,30\2,98 €/kg
Dešra „Turgaus“ 800 g – 2,29\1,04 €
Dešra „Mėgėjų“ su lašinukais 800 g  – 2,31\1,15 €
Mėsos konc. įv. skonių 240 g – 0,89\0,79 €
Majonezas „Kėdainių“ be koncervantų 630 g – 2,26\1,59 €
Aliejus „Omili“ – 1,39\1,15 €
Aliejus saulėgrąžų „Natura“ 1l – 1,94\1,44 €
Džiovintos datulės – 1,44\1,15 €/0,5 kg
Razinos „Sultano“ – 1,44\ 1,15 €/0,5 kg
Sausainiai „Aha“– 2,10\1,42 €/kg
Sausainiai „Naminiai“ – 3,20\2,60 €/kg
Sausainiai „Duetas“ – 3,20\2,30 €/kg
Sausainiai „Cukrinukas“ – 2,30\1,42 €/kg
Vafl iai – 3,20\2,29 €/kg
Šokoladas „Pergalė“ 250 g – 2,60\1,49 €
Šokoladinis kremas „Fineti“ 400 g – 1,98\1,59 €
Šokoladas „Schogetten“ – 1,01\0,49 €
Saldainiai „Karamelė“ – 3,20\2,30 €/kg
Saldainiai su konjaku – 3,60\2,90 €/kg
Šokoladiniai saldainiai įv. skonių – 3,20\2,30 €/kg 
Saulėgrąžų chalva – 2,30 €/kg
Arbata „Loyds Tea“ – 1,98\0,87 €
Kava malta „Mocca“ 500 g (Vokietija) – 5,20\2,69 €
Marmeladas – 3,20\2,30 €/kg

Daug akcijinių saldainių ir sausainių 

      GRIFAS
      Rotušės a. 14 ir Topolių aklg. 9

AKCIJOSOS

MAŽOS KAINOS
Vitaminai, maisto papildai (Rusija, Lietuva)

Kosmetiniai ir eteriniai aliejai
Gydomieji kremai (Rusija)

Parfumerija, kremai, plaukų dažai...

Laukiame visų, kam patinka mokėti mažiau!

 Mieli rajono pedagogai, mokiniai, tėveliai ir visi, 
Rugsėjo 1-ąją skubėję į Mokyklą!

 
Vieniems šis rugsėjis – pirmas, kitiems – vienas iš daugelio, tre-

tiems – paskutinis.
Sveikinu Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos – proga mo-

kytojus, mokinius, jų tėvelius, visiems linkiu ištvermės, tarpusavio 
supratimo ir pagarbaus bendradarbiavimo.

Kiekvienam, einančiam pažinimo keliu, linkiu surasti tris raktus: 
žinias, mintis ir vaizduotę, kurie padės atrakinti slapčiausias du-
ris. Būkite aktyvūs, kritiški ir patriotiški savo mokyklų ir Kretingos 
krašto bendruomenei. 

Pagarbiai Jūsų 
dr. Dalia MARTIŠAUSKIENĖ

Rajono tarybos narė, Švietimo ir Kontrolės komitetų narė

PALANGOJE

Birutės parko dieną – žvilgsnis į 
istoriją pro fotoaparato objektyvą
Palanga ir vėl siūlo atsigręžti į kurorto istoriją – rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, visi 

kviečiami į jubiliejinę, jau dešimtąją Birutės parko dieną. 

Palangos istorija

Jau dešimtą kartą pirmąjį rug-
sėjo savaitgalį palangiškiai ir 
miesto svečiai kviečiami į išpuo-
selėtą Birutės parką. Čia, kaip ir 
kasmet, visų žvilgsnius ir mintis 
prikaustys senosios Palangos is-
torija. 

„Kiekvienais metais Birutės 
parko dienos tema skiriama iš-
skirtinai Palangai – Birutės par-
kui, čia esantiems lankytiniems 
objektams, kurorte gyvenusiems 
ar kūrusiems menininkams. Ir 
jei šią dieną pasivaikščioję po 
parką lankytojai sužinos ką nors 
nauja, tikslą būsime pasiekę“, – 
sakė Birutės parko dienų suma-
nytoja ir organizatorė, Palangos 
kultūros centro renginių režisie-
rė Aušra Latonienė.

Tema – fotogra) ja

Jubiliejiniam renginiui orga-
nizatoriai pasirinko fotogra/ jos 
temą, ir tai – ne atsitiktinumas. 
A. Latonienė atkreipė dėme-
sį, jog šiais metais sukanka 150 
metų nuo pirmosios Palan-
gos fotografės moters Paulinos 
Mongirdaitės gimimo. 

Gimusi 1865-iais Raseinių 
apskrityje, bajorų Mongirdų 
šeimoje, 1885-siais Paulina su 
tėvais atsikėlė gyventi į Palangą. 
Būtent čia ji 1889 m. atidarė savo 
fotogra/ jos saloną bei darbavosi 
įamžindama kurorto vaizdus bei 
čia gyvenusius miestiečius. Pri-
pažinę P. Mongirdaitės sugebė-
jimus, grafai Tiškevičiai užsakė 
pas ją Palangos bei Kretingos 
parkų fotogra/ jas, taip pat – šei-
mos narių nuotraukas. „Tai ir 
paskatino šiemet Birutės parko 
dieną skirti būtent fotogra/ jos 
temai. Juk pirmosios Palangos 
nuotraukos – labai įdomios“, – 
kalbėjo A. Latonienė. 

Nufotografuoti istoriją

Kaip ir kasmet Birutės parko 
dieną, ši kurorto erdvė lankyto-
jus pasitiks išskirtinai padabinta 
– po parką vaikščios grafus Tiš-
kevičius bei jų šeimos draugus 
imituojantys personažai, žalią-
sias erdves padabins meninės 
instaliacijos fotogra/ jos tema. 

Istoriniai personažai – vasa-
rą kurorte vykdomo projekto 
„Birutės parko atspindžiai“ da-
lyviai – puikiai pažįstami tiek 
palangiškiams, tiek ir kurorto 
svečiams, nes kiekvieną vasa-
ros ketvirtadienį, oriai vaikš-
čiodami po parką, jie nebyliai 
pasakoja kurorto istoriją. Su 
lankytojais jie nebendrauja, taip 
pat nepozuoja poilsiautojams. 
Tačiau šiemetinė Birutės parko 
diena, pasak A. Latonienės, bus 
išimtinė – visi pageidaujantys 
nuo 13.30 val. iki 16.30 val. galės 
įsiamžinti su grafus Tiškevičius 
bei jų svečius vaizduojančiais 
personažais. „Norime, kad Bi-
rutės parko dieną lankytojai ga-
lėtų nufotografuoti istoriją bei 
įsiamžinti lyg nužengę į senus 
laikus“, – sakė renginio sumany-
toja ir organizatorė. 

Senovinė fotoateljė

Istorija padvelks ne tik parką 
dabinančios meninės instalia-
cijos, į praėjusį šimtmetį nu-
keliantys istoriniai personažai, 
bet ir parke specialiai įrengtoje 
instaliacijoje demonstruojamos 
visos P. Mongirdaitės darytos 
senosios Palangos nuotraukos, 
kuriomis pasigrožėti bus galima 

skambant muzikai. Čia pat veiks 
ir Birutės parko foto ateljė – no-
rintieji galės papozuoti fotome-
nininkui Gintui Kavoliūnui, ku-
ris parko lankytojus fotografuos 
ir jau po 15 minučių pradžiu-
gins senoviniu būdu padaryta 
nuotrauka.  

Norintiems sužinoti, kaip 
anksčiau buvo daromos nuo-
traukos, G. Kavoliūnas pade-
monstruos ir daugeliui nežino-
mą, tačiau įdomią nuotraukų 
darymo techniką.  

Knyga ir muzika
Pavakare, 17 val., Birutės par-

ko dienų lankytojai bus pakvies-
ti į Gintaro muziejų, kur vyks 
nemokamas teatralizuotas kny-
gos „Pirmieji pajūrio fotogra-
fai: Paulina Mongirdaitė, Ignas 
Stropus“. Renginyje dalyvaus ir 
knygos autorė Jolanta Klietkutė.

Savaitgaliai Birutės parke 
atostogų sezono metu neįsivaiz-
duojami be garsiojo Palangos 
orkestro, parko rotondoje visą 
vasarą klausytojus džiuginan-
čio nemokamais koncertų ciklo 
„Dūdų vasara“ renginiais. Bū-
tent Palangos orkestro pasiro-
dymas, jau paskutinis šį atosto-
gų sezoną, 18.30 val. vainikuos 
Birutės parko dieną. 

Jurgita VANAGĖ

BIRUTĖS PARKO DIENA
SENOJI PALANGOS FOTOGRAFIJA

Rugsėjo 5 d.

12 val. – pirmosios kurorto fotografės PAULINOS MONGIRDAI-
TĖS darbų parodos atidarymas. (Sodininko namelis)

12.30val. – ŠVIESA ANT POPIERIAUS. Fotogra5 nio proceso rai-
dos istorija. Dalyvauja fotomenininkas Gintas Kavoliūnas (Sodinin-
ko namelis)

13.30–16.30 val. – INSTALIACIJOS FOTOGRAFIJOS TEMA. 
Birutės parko fotoateljė atidarymas. Dalyvauja menininkai Edita ir 
Gintautas Ačai, Jūratė ir Česlovas Gudžiai. (Centrinis parko takas).

17 val. – Knygos PIRMIEJI PAJŪRIO FOTOGRAFAI: PAULINA 
MONGIRDAITĖ IGNAS STROPUS sutiktuvės. Dalyvauja autorė Jo-
lanta Klietkutė (Gintaro muziejus). 

18.30 val. – PALANGOS ORKESTRO paskutinis vasaros koncertas 
(Rotonda).




