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3

Kaina 0,35 €

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
37 metų savaitė
Saulė teka 6.49 val.,
leidžiasi 19.39 val.
Dienos ilgumas 12.50 val.
Priešpilnis (pilnėja)
12 mėnulio diena

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Gintauto Maciaus nuotr.

Leonardas Petravičius
Benas Razmus

Kristupas Kniukšta
Kamilė Kolajauskaitė

Ignas Trakis
Nojus Ąžuolas Kniukšta 

Kuo žmogus doresnis, tuo la-
biau jis tiki kitų žmonių doru-
mu.

CICERONAS

Kviečiame į „Švyturio arbatinę“ ir rinkti „Rajono švyturį“
Rugsėjo 24-ąją tradiciškai rinksimės į Rotušės aikštę 

pasidžiaugti įvairiapusiu derliumi – žemdirbių, amati-
ninkų, bendruomenių, kultūros. Rudens derliaus šventė 
yra puiki proga susitikti seniai matytus draugus, paben-
drauti. Į bendrystės šventę kvies ir „Švyturys“ – mūsų 
prenumeratoriams, draugams ir bičiuliams duris atvers 
laikraščio arbatinė. 

Joje kviesime prie arbatos puodelio ir skanumynų – 
pasidalinti mintimis, planais, pastebėjimais,  paplepėti, 
pajuokauti. Jūsų laukia ir pigesnė prenumerata bei do-
vanos. 

Įsikursime taip pat tradicinėje vietoje – prie parduotu-
vės „Laura“. „Švyturio arbatinė“ veiks nuo 8 valandos 
ryto iki 14 valandos. 

Šiemet sumanėme, kad arbatos puodelis simboliškai 
turi sujungti ne tik per šventę, bet ir laikotarpiu iki jos. 
Turime daugybę laikraščio bičiulių, per visus metus ap-
rašome ne vieną žmogų ar organizaciją, kuri šviečia ne 
tik iš laikraščio puslapių, bet ir visame rajone. Tad kvie-
čiame išrinkti „Rajono švyturį“ – žmogų ar organizaci-
ją, kurie yra tikri pavyzdžiai savo kaimui, bendruome-
nei, visam rajonui. Pateikiame sąrašą kandidatų, kurie, 
mūsų, o ir skaitytojų nuomone, yra verti šios nomina-
cijos. Jų, švyturių, esame tikri, yra ir gerokai daugiau. 
Kiekviename numeryje iki Rudens derliaus šventės pri-
statysime po keletą kandidatų. Tačiau apsisprendimo ir 
balsavimo teisę paliekame Jums, mieli skaitytojai. Lai-
mėtojus paskelbsime ir pagerbsime per Derliaus šventę. 

Balsuokite už siūlomus kandidatus elektroniniu 
paštu svyturiolaikrastis@gmail.com, siūlykite ir savo 
švyturius: 

Birutė ir Edvardas Stalmokai, Sigita Šimkutė, Janina 
Lukauskienė, Nijolė Šličienė, Antanas Blužas, Roma 
Luotienė, Piotras Silkinas, Rimantas Benetis, Juozas 
Maksvytis, Auksė Antulienė, VšĮ „Ceklio kuršiai“ na-
riai Aurimas Rapalis, Arvydas Gurkšnis ir Ingrida Šil-
galytė, Jūratė Kazlauskienė, Kretingos „Apskritasis 
stalas“, Edita Paulauskienė, Antanas Duoblys, Marija 
Juškienė, Gražina Katkuvienė, Vaidas Kuprelis, Jo-
lanta Klietkutė, Julius Kanarskas, Felicija Stramilaitė.

Redakcija 

Griuvėsiams išnaikinti – 
tik europiniai pinigai 

Aistas MENDEIKA

Kretingos rajone ruošiamasi nugriauti kol kas tik vieną bešeimininkiu pripažintą 
pastatą – Klibiuose riogsančią buvusią siurblinę. Tam tikimasi gauti europinių lėšų. 
Kada panašaus likimo sulauks kiti nuo sovietinių laikų likę griuvėsiai, kol kas niekas 
pasakyti negali.

Nugriauti sovietinių laikų griuvenas gali padėti tik europiniai pi-
nigai.

3 p.

Švietimo ir mokslo ministerija pri-
mena mokiniams ir jų tėveliams dėl 
galimybės pasirinkti neformaliojo vaikų 
švietimo programas  (būrelius), kuriems 
skiriamas tikslinis valstybės finansavi-
mas – krepšelis. Rugsėjį  savivaldybėse 
intensyviai vertinamos naujos neforma-
liojo švietimo programos ir interneto 
svetainėse skelbiami būrelių sąrašai bei 
informacija apie juos. Tėvai kviečiami 
sekti savivaldybių informaciją. Pasirinkę 
tik vieną iš paskelbtų programų, tėvai ir 
vaikai turi atvykti į nurodytą vietą  ir pa-
sirašyti sutartį su programos vykdytoju, 
kad būtų apmokėtas jų dalyvavimas pa-
sirinktame būrelyje. Rekomenduojama 
krepšelio suma lieka ta pati –15 eurų. 
Skirtingose savivaldybėse ji  gali svyruoti 
trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui  gali-
ma skirti nuo 10 iki 20 eurų. 

ŠIANDIEN – Sanija, Santa, Eis-
vinas, Eisvina, Krescencijus

RYTOJ – Eugenija, Rolandas, 
Vismantas, Rimgailė, Nikodemas

PORYT – Kiprijonas, Kornelijus, 
Liudmila, Rimgaudas, Edita, Kipras

ŠIANDIEN – nedide-
lis debesuotumas, kritu-
lių nenumatoma. Vėjas 
rytų, šiaurės rytų, 2-5 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 21, naktį 
– iki 10 laipsnių šilumos.

RYTOJ – nedidelis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas ne-
pastovios krypties, 2-6 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 20, naktį 
– iki 12 laipsnių šilumos.

PORYT – nedidelis 
debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas ne-
pastovios krypties, 2-5 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 20, naktį 
– iki 10 laipsnių šilumos.

2 p. 
Kviečia padėti sau būti 

sveikesniam
Rugsėjo 16 d. rajone startuo-

ja didžiausios tvaraus judėjimo 
kampanijos pasaulyje – Europos 
judriosios savaitės – renginiai. 
Organizatoriai kviečia visą sa-
vaitę judėti, sportuoti, važinėti 
dviračiu, vaikščioti – padėti sau 
būti sveikesniam. 

6 p.
Jaunimo informacinėje 
mugėje nuoboduliui 

vietos nebuvo

Praėjęs savaitgalis Kretingoje 
vėl startavo daug dėmesio su-
laukusiu renginiu – Kretingos 
rajono kultūros centre vyko Jau-
nimo informacinė mugė. Joje 
savo veiklas pristatė ir naujus 
narius kvietė rajono jaunimo ar 
su jaunimu dirbančios organiza-
cijos. Vykdant šią svarbią misiją 
nepamiršta ir ypatinga proga – 
šiemet visoje Lietuvoje minimas 
jaunimo politikos 20-metis. 
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