
Šiandien – besikei-
čiantis debesuotumas, gali 
palyti. Vėjas šiaurės rytų, 
rytų, 4–9 m/s. Oro temperatūra die-
ną iki 25, naktį – 16 laipsnių šilumos.

Rytoj – besikeičian-
tis debesuotumas, kritulių 
nenumatoma. Vėjas rytų, 
šiaurės rytų, 2–8 m/s. Oro temperatū-
ra dieną iki 27, naktį – iki 17 laipsnių 
šilumos.

PoRyt – besikeičiantis 
debesuotumas, gali paly-
ti. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 
5–8 m/s. Oro temperatūra dieną iki 
24, naktį – iki 14 laipsnių šilumos.  
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Šiandien
 skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Herkus Vaičius
Nojus Tiškus

Gabija Juodytė
Gustas Narvilas

Tobijas Gudauskas
Paulina Tarvydaitė
Margiris Steponkus

Demas Grigaitis
Nojus Jurkus

Kotryna Kontrimaitė
Ema Marija Metrikaitė

7 p.Lėšas bažnyčiai statyti renka dainuodami –

3

Orai

VarDaDiENiai

KaLENDOriuS

dienos sentencija

Kaina 0,35 €

26 metų savaitė
Saulė teka 4.43 val.,
leidžiasi 22 val.
Dienos ilgumas 17.17 val.
Pilnatis
14 mėnulio diena   

Yra dvi svarbiausios nuodė-
mės, po kurių seka kitos – nekan-
trumas ir tinginystė.

F. KaFKa 

Šiandien – Ema, Kirilas, 
Vladislovas

Rytoj – Irenėjus, Tulgedas, 
Gaudrė

PoRyt – Paulius, Petras, 
Mantigirdas

(Nukelta į 4 p.)

Paminklosaugininkai leis žmonėms laisviau kvėpuoti 
Kęstutis GABŠYS

Paminklosaugos specialistai ketina patikslinti kelių Kretingos rajone esančių istorinių-archeologinių paveldo 
objektų teritorijų apsaugos zonų ribas. Tai palengvins šiose teritorijose nuosavybę turinčių žmonių ūkininkavimo 
sąlygas, sumažins biurokratinius trukdžius individualių namų statybai.

3 p.Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Vietų poskyrio vedėjas antanas Strazdas (centre) su kole-
ga algirdu Skrupskeliu ir Kretingos vyr. paminklotvarkininku algirdu Mulvinsku apžiūri Kluonalių 
archeologinio paveldo teritoriją. Autoriaus nuotr. 

sustoti kvies 
„Muzikinis 
balkonas“ 

Laima STONKUVIENĖ

Po Kretingą sklinda gar-
sas apie Kretingos pasau-
liečių pranciškonų inicia-
tyvą – birželio viduryje iš 
virš „Lauros“ parduotuvės 
esančio balkono pusvalan-
dį skambėjo gyva muzika. 
Ją išgirdę, kretingiškiai ir 
miesto svečiai stabtelėjo 
rotušės aikštėje ir klausė-
si gitaros bei violončelės 
garsų – šiais instrumentais 
grojo angelė Joknytė ir au-
dra Žilakauskienė. Tikima-
si, kad „Muzikinis balko-
nas“ miestiečius džiugins 
iki pat rudens. 

Dėl reklamos ir 
skelbimų laikraštyje 

„Švyturys”
 kreipkitės: 

J. K. Chodkevičiaus g. 
10, 

Kretinga,      
tel. 

(8 - 445) 51045.

5 p.
Politikus piktina darbų 

tempai ir kokybė

Užvakar posėdžiavusio Savival-
dybės tarybos Ekonominės plėtros 
ir ūkio komiteto posėdyje dėl strin-
gančių svarbiausių rajono statybos ir 
remonto darbų projektų įgyvendi-
nimo negailėta kritikos savivaldybės 
vadovams ir kitiems atsakingiems 
savivaldybės tarnautojams. Kadangi 
komiteto posėdyje nedalyvavo nei 
meras, nei Administracijos direkto-
rius, į politikų kritiką ir klausimus 
bandę atsakyti Savivaldybės specialis-
tai stokojo informacijos ir taip tik pa-
skatino politines aistras bei diskusijas.
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Švyturio laikraštiswww.svyturiolaikrastis.lt

(Nukelta į 11 p.)

išrinkta nauja telšių regiono brolijos taryba
 Birželio 23 dieną, OFS regulos 40 jubiliejaus išvakarėse, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolija šventė savo Vi rin-

kimų kapitulą. Kretingos pranciškonų vienuolyne susirinko 25 delegatai iš Klaipėdos, Palangos, Skuodo, Plungės, Telšių ir Kretingos brolijų. 
Kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos narė ilona Keruckienė OFS.

RINKIMAI

Savo darbą Kapitula pradėjo 
šlovinimu ir malda prie Pran-
ciškoniškosios šeimos Karalie-
nės ikonos. Regiono ministras 
Jonas Drungilas OFS pristatė 
regioninės brolijos 2015-2018 
m. veiklos ataskaitą, kurioje 
apžvelgė svarbiausius ugdymo 
renginius, broliškus ir pastoraci-
nius vizitus, regioninės brolijos 
statistiką. Šiuo metu Telšių regi-
ono brolijai priklauso 159 nariai 
– 133 su amžinaisiais įžadais, 
1 su laikinaisiais ir 25 naujo-
kai. Regiono ekonomė Aurelija 
Tėvialienė OFS pateikė 3 metų 
finansinę ataskaitą, o Revizijos 
komisijos pirmininkas Nerijus 
Čapas OFS – Revizijos komisi-
jos išvadas.

Po ataskaitų vyko diskusija dėl 
VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių 
akademija“ misijos ir vizijos. 
Telšių regiono brolijos Kapitu-
los sprendimu iš VšĮ „Pranciš-
koniška pasauliečių akademija“ 
direktorės pareigų buvo atleista 
Aldona Elena Šeduikienė OFS 
ir direktoriumi paskirtas Jonas 
Drungilas OFS. Jam buvo paves-
ta surinkti komandą, kuri ben-

dradarbiaudama su Telšių regi-
ono taryba paruoštų akademijos 
viziją ir atkurtų VšĮ „Pranciško-
niška pasauliečių akademija“ 

veiklą.
Rinkimų sesijos metu buvo iš-

rinkta Telšių regiono brolijos ta-
ryba 2018–2021 m. kadencijai: 

ministras Rimantas Radzevičius 
OFS, viceministrė Aldona Ker-
pytė OFS, ugdymo magistrė Rita 
Budvytytė OFS, sekretorė Vilma 

Šamonskienė OFS, ekonomė 
Nijolė Raudytė OFS ir tarybos 
narė, atsakinga už evangelizaciją 
– Margarita Lizdenytė OFS.

Taip pat buvo išrinkti 6 re-
gioninės brolijos delegatai į 
Nacionalinę kapitulą: Jonas 
Drungilas OFS, Rita Budvyty-
tė OFS, Aldona Kerpytė OFS, 
Arūnas Raudonius OFS, kun. 
Antanas Mačius OFS ir Kęs-
tutis Balsevičius OFS. Pakai-
tiniais delegatais išrinkti Rasa 
Lapienė OFS, Lina Raudonie-
nė OFS, Augustinas Raišu-
tis OFS, Margarita Lizdenytė 
OFS, Jolanta Klietkutė OFS ir 
Vytautas Jakelis OFS.

Telšių regiono dvasinis asis-
tentas br. kun. Antanas Gra-
bnickas OFM vadovavo šv. 
Mišioms Kankinių koplyčioje, 
kurių metu įvyko naujosios 
Regioninės tarybos įvesdinimo 
apeigos. Nuoširdžiai sveikina-
me naująją tarybą, linkėdami 
išmintingos meilės ir Dievo 
Dvasios vedimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų 
ordino sekretoriato inf.

„Tiesiog norėjom, kad Kretingoje 
būtų daugiau džiaugsmo, kad žmo-
nės, pasibaigus šv. Mišioms, tuoj po 
namus neišsibėgiotų, o sustotų Rotu-
šės aikštėje, pasiklausytų gražios mu-
zikos, pabendrautų, – taip paprastai 
nepaprastą sumanymą „Švyturiui“ 
pristatė jo autorius Rimantas Radze-
vičius. – Mylime Kretingą ir labai 
norime, kad joje visiems būtų gera 
ir smagu gyventi, kad Rotušės aikštė 
būtų ne vien automobilių stovėjimo 

sustoti kvies „Muzikinis balkonas“ 
(Atkelta iš 1 p.)

Jeigu bus geras oras, „Muzikinis balkonas“ kretingiškius džiugins kas antrą sekmadienį visą šiltąjį metų laiką.
Jolantos Klietkutės nuotr. 

aikštelė, bet ir žmonių susibūrimų 
vieta. O virš „Lauros“ esantis balko-
nas muzikuoti – itin tinkama erdvė, 
esame dėkingi Kretingos vartotojų 
kooperatyvo vadovei Inai Bielčiuvie-
nei už supratimą, idėjos palaikymą. 
Daugiau būtų tokių geranoriškų 
žmonių, mūsų miestas klestėtų ir gar-
sėtų įvairiomis gražiomis idėjomis“.

Jeigu bus geras oras, muzika iš bal-
kono, pasak R. Radzevičiaus, kas antrą 
sekmadienį turėtų skambėti visą šiltąjį 

metų sezoną. Gyvos muzikos pusva-
landis prasideda apie 11.40 val., baigia-
si, kai ima skambėti bažnyčios varpai. 

„Pirmą žingsnį žengėme, suma-
nymas žmonėms patiko, sulaukėme 
gražių atsiliepimų. Jeigu bus geras 
oras, „Muzikinis balkonas“ vėl susto-
ti pasiklausyti muzikos ragins jau šį 
sekmadienį, liepos 1-ąją. Muzikuoti 
kviečiame pažįstamus muzikantus, 
šįsyk muzikos garsais užburs Rasa 
Lapienė“, – pasakojo R. Radzevičius.        

sistemos naujoves informuoja Tarnybos komunikacijos specialistė 
Eglė Juozėnaitė.

Tačiau reformos eiga rodo, kad centralizuodama vaiko teisių apsaugos 
tarnybas valstybė perima tik inspekcines funkcijas. Juodą darbą – vaiko ge-
rovės ir socialinės apsaugos užtikrinimą – toliau įgyvendins savivaldybės. 
Pastarosios, reaguodamos į teisės aktų pokyčius, jau šiandien yra priverstos 
didinti darbuotojų skaičių. Ketvirtadienį vyksiančiame Kretingos rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdyje bus teikiamas svarstyti sprendimo projektas dėl 
maksimalaus leistino pareigybių skaičiaus padidinimo Kretingos socialinių 
paslaugų centre. Įgyvendinant vaiko teisių apsaugos sistemos reformą, šiame 
centre atsiras trys papildomos pareigybės – globos koordinatorius ir du atve-
jo vadybininkai. „Globos koordinatoriaus ir vieno atvejo vadybininko darbo 
užmokestis bus finansuojamas iš valstybės biudžeto. Vienam atvejo vady-
bininkui atlyginimas bus mokamas iš savivaldybės biudžeto“, – sprendimo 
projekto finansines detales komentavo Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus 
vedėja Danutė Blagnienė.

Viena naujai kuriama atvejo vadybininko pareigybė rajono biudžetui per 
metus įskaitant visus mokesčius kainuos beveik 12 tūkstančių eurų. Be to, 
Savivaldybės administracija nėra tikra, kad kitais metais visų trijų šiandien 
įsteigtų pareigybių išlaikymas nebus perkeltas ant savivaldybės pečių. Tačiau 
kur kas labiau nei finansinės problemos Socialinių reikalų ir sveikatos sky-
riaus vedėjai nerimą kelia artėjanti nežinomybė. „Ministerija vėluoja rengda-
ma reformą lydinčius poįstatyminius aktus. Iki liepos 1 d. liko kelios dienos, 
o skyrius iki šiol yra gavęs tik atvejo vadybininkų pareigybinės instrukcijos 
projektą. Net geriausių norų vedini iki liepos 1 d. šie specialistai dar nebus 
pradėję dirbti“, – sakė D. Blagnienė.

Tai jau ne pirmas atvejis, kai valdžia, inicijuodama, planuodama ir įgyven-
dindama reformas, deklaruodama skambius reformų tikslus ir jų būsimą 
naudą, vėluoja parengti ir priimti visus reikalingus teisės aktus, o reformas 
įgyvendinančius savivaldybių specialistus palieka nežinioje. Praėjusį penkta-
dienį panašiai elgėsi švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Kre-
tingoje pristatydama ministerijos inicijuotą pedagogų atlyginimų sistemos 
reformą.

Reforma didina 
biurokratinį aparatą?

(Atkelta iš 3 p.)

išrinkta Telšių regiono brolijos taryba 2018–2021 m. kadencijai su Telšių regiono dvasiniu asistentu br. kun. 
antanu Grabnicku OFM.




