kalendorius

24 metų savaitė
Saulė teka 4.41 val.,
leidžiasi 21.59 val.
Dienos ilgumas – 17.18 val.
Priešpilnis (pilnėja)
13 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

vardadieniai

Šiandien – Marcelinas,
Morkus, Vaiva, Marina
Rytoj – Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Romas
Poryt – Florentina, Silverijus, Žadvainas, Nandas

Orai
Šiandien – debesuota su pragiedruliais,
lietus, galima perkūnija.
Vėjas pietvakarių, vakarų, 10-18
m/s. Oro temperatūra dieną iki
18, naktį – iki 13 laipsnių šilumos.
Rytoj – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
pietvakarių, vakarų, 3-8 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 19, naktį –
iki 12 laipsnių šilumos.
Poryt – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
vakarų, pietvakarių, 2-7 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 18, naktį –
iki 11 laipsnių šilumos.
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Savivaldybės pagalba nuvedė
į teismą
Aistas MENDEIKA

Į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipęsis gargždiškis Antanas Puleikis, paprašęs pagalbos dėl kelio į neseniai įsigytą sodybą remonto, jau daugiau
kaip metus priverstas minti teismų slenksčius. Mat kai kurie kretingiškiai valstybės
tarnautojai taip skrupulingai rūpinasi visuomenės problemų sprendimais, kad net
sugebėjo... kelią pradanginti.

TRUMPAI:

Seimas po svarstymo pritarė Pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui, kuriuo siekiama nustatyti
moters pagalbinio apvaisinimo sąlygas, būdus, tvarką, taip pat po pagalbinio apvaisinimo gimusio vaiko
teises. Tam, kad jis būtų priimtas,
Seimas turės balsuoti dar kartą.
Pagal įstatymo projektą pagalbinį
apvaisinimą atlikti būtų leidžiama
tik tada, kai nevaisingumo negalima
išgydyti jokiais gydymo būdais arba
juos taikant nebus realios sėkmės
tikimybės, taip pat tais atvejais, kai
siekiama išvengti ligos, sukeliančios
didelę negalią, ar ją gydyti. Pagalbinis apvaisinimas galėtų būti atliekamas tik naudojant apvaisinamos
moters ir lytinių ląstelių donoro, su
ja gyvenančio įstatymu nustatyta
tvarka santuokoje ar partnerystėje,
lytines ląsteles, išskyrus tuos atvejus,
kai vieno iš sutuoktinių ar partnerio
lytinės ląstelės būtų pažeistos ar jų
nepakaktų ir dėl to jos negalėtų būti
panaudotos pagalbiniam apvaisinimui, taip pat tais atvejais, kai su jomis būtų didelė rizika perduoti ligą,
sukeliančią didelę negalią. Pagalbinis apvaisinimas būtų draudžiamas,
jeigu būtų medicininių kontraindikacijų, kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

Dienos sentencija

Kaina 0,35 €

4 p.
Kraštiečių tremtinių
„Laiškai iš toli“

Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje pristatyta kraštiečių tremtinių kūrybos paroda
„Laiškai iš toli“. Gedulo ir vilties
dienai skirta ekspozicija parengta
siekiant išsaugoti tremties kūrybos paveldą ateities kartoms.

8 p.
Rūdaičių bendruomenė
kuria ne tik sau

Kelio-vaiduoklio likimas: jei teismas įpareigos, Savivaldybė privalės kelią sutvarkyti ir taip pasirūpinti gyventojų
interesais...

Nutarė eksperimentuoti
Laima STONKUVIENĖ

Spręsdami automobilių parkavimo prie Savivaldybės
pastato Savanorių gatvėje vietų problemą, užvakar posėdžiavę Savivaldybės Eismo saugumo komisijos nariai
vieningai nutarė imtis eksperimento. 12 vietų aikštelėje
prie pat pastato bus pastatytas ženklas, jog automobilį
statyti leidžiama darbo dienomis nuo 7 iki 17 valandos,
bet tuo metu čia stovėti transporto priemonė galės ne
ilgiau negu dvi valandas.

Jei norime būti laimingi, privalome mažiau domėtis kitais.
A. KAMIU

3

Šiandien
skaitykite:

Ketinamo vykdyti eksperimento vieta: 12 vietų automobilių stovėjimo
aikštelėje prie Savivaldybės pastato Savanorių g. transporto priemones darbo dienomis nuo 7 iki 17 valandos bus galima palikti tik dviem
valandoms.
(Nukelta į 2 p.)
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p.

Šią savaitę Rūdaičiuose atverta atnaujinta poilsio zona. Joje
– jauki pavėsinė, romantiškas
lieptas į vandens telkinį, suoleliai, skulptūros. Rūdaitiškiai
svajoja aplinką sutvarkyti taip,
kad ji būtų patraukli ne tik patiems, bet ir svečiams.

Atnaujina vieną lankomiausių
objektų
Diana JOMANTAITĖ

Šią savaitę Kretingos dvaro parke vyksta darbai –
restauruojamas 2002 metais pastatytas Astronominis
kalendorius su Saulės laikrodžiu. Dalis prieš keliolika
metų bendrame projekte dirbusių menininkų atnaujins
objektą, pakeis susidėvėjusias ar sunaikintas detales.
Kalvis iš Klaipėdos Gražvydas Černiauskas, plušęs prie metalinių Astronominio kalendoriaus detalių, patikino, kad unikalus, 2002 metais pastatytas objektas restauruojamas pirmą
kartą, restauracijos darbai jau buvo būtini.
„Prie metalo detalių darbuojamės kartu su Albinu Šepučiu.
Metalines kalendoriaus ir Saulės laikrodžio dalis reikia perdažyti, atnaujinti. Kai kurios detalės dingusios, jas reikia sukurti
iš naujo. Nebėra pasagos, kažkokie barbarai nuplėšė vėtrungę.
Reikės padaryti naują“, – kalbėjo G. Černiauskas.
Akmens meistras Liudvikas Beniušis, prižiūrintis ir Orvidų
sodybą, pasakojo, kad per laiką jo tašytuose akmenyse, kurie ir
užima didžiąją dalį kalendoriaus, išbluko rašmenys. Juos meistras šią savaitę specialiu būdu išbalins, paryškins – senoviniais
runų ženklais pažymėti mėnesiai, švenčių datos ir vėl puikiai
matysis.
„Kuriant Astronominį kalendorių dirbau su akmeniu. Akmuo
(Nukelta į 4 p.)

Švyturys
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TURIZMAS

Muziejuje – pirmieji svečiai iš kruizinių laivų

Diana JOMANTAITĖ

Šią savaitę Kretingos muziejuje lankėsi kruiziniu laivu į Klaipėdos uostą užsukę užsienio svečiai. Tai – pirmoji iš keliolikos šį sezoną kruizinių
laivų keliautojų grupių. Turistai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos, Australijos bei kitų šalių itin domisi etnografiniu Kretingos krašto palikimu, dvaro kultūra, istorija.
Šį antradienį Kretingos muziejuje viešėjo kruizinio laivo
„Crystal Symphony“ keleiviai.
Jie tarsi atidarė muziejaus lankytojų iš užsienio sezoną. Kitas
kruizinis laivas į Klaipėdos uostą
atplauks prieš pat Jonines – birželio 23-iąją. Tądien į muziejų
taip pat atvyks ne viena laivo
grupė.
Vien „Klaipėdos Mėja“, ne vienerius metus bendradarbiaujanti
su muziejumi ir rengianti ekskursijas kruizinių laivų svečiams,
šį sezoną žada ne vieną autobusą
užsienio keliautojų. Iš 17 su šia
įmone dirbančių kruizinių laivų
net 10 pasirinko kelionę į Kretingą ir muziejų.
Iš vieno laivo į Kretingos muziejų paprastai atvyksta ne viena
grupė, tai reiškia, jog ekspozicijas

(Atkelta iš 1 p.)

išvys ir dvaru pasigrožės ne vienas šimtas užsienio keliautojų.
Ypač užsienio keliautojus žavi
etnografinė ekspozicija „Saulės
ratu“. Kompaktiškai išdėliotoje, tačiau itin išsamioje ekspozicijoje svečių šalių gyventojai
sužino apie lietuvių papročius,
tradicijas, senovės buitį. Pamatę
Žiemos sodą, aikteli ir nemažą
pasaulio dalį matę keliautojai.
„Klaipėdos Mėjos“ atstovai
tvirtino, jog Kretingos muziejaus etnografinę ekspoziciją jie
kitiems muziejams pateikia kaip
geriausią pavyzdį. Nenuostabu,
kad jai neabejingi lieka ir užsienio svečiai.
Iš viso per metus Kretingos
muziejų aplanko apie 120 tūkstančių keliautojų iš visos Lietuvos bei pasaulio.

Ypač užsienio keliautojus žavi etnografinė ekspozicija „Saulės ratu“.

Atnaujina vieną lankomiausių objektų

jau toks yra, kad per laiką iškalti užrašai kiek išblanksta, juos
reikia išbalinti. Kalendoriui
panaudotus akmenis ir pats
rinkau, vežiau iš laukų, ir pats
muziejus dalį turėjo“, – sakė L.
Beniušis.
Anot jo, Astronominis kalendorius ir jo prieigos pažeista ar
nudėvėta dar proto ribose. Pasak meistro, būna ir blogiau.
Ko gero, daugiausiai darbo
turėjo medžio meistrai. Jiems
reikėjo ir keisti suoliukus, ir atnaujinti, impregnuoti medines
skulptūras.
„Medinę dalį reikia nušlifuoti, bareljefus paryškinti, impregnuoti skulptūras, padaryti
naujas šiukšliadėžes, atnaujinti
suoliukus. Dirbsime kartu su
Vaidu Mikalausku“, – pasakojo salantiškis tautodailininkas Alioyzas Pocius. Jis sakė
2002-aisiais prie projekto nedirbęs, tačiau džiaugėsi galėdamas padėti dabar.
Pirmąjį Saulės laikrodį Kretingoje dar 1610 metais pastatė
miesto įkūrėjas Jonas Karolis
Chodkevičius. Šio laikrodžio
likučius galima pamatyti vidiniame vienuolyno kiemelyje.
Dabartinio kalendoriaus-laikrodžio statybą 2001 metais inicijavo klubas „Kretingos krašto
ainiai“ ir Kretingos muziejus.
Ansamblio pastatymą organizavo klubo pirmininkė ir muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.
Astronominio kalendoriaus ir
Saulės laikrodžio autorė – Rita
Gorodeckienė. Jos diplominis
darbas Vilniaus dailės akademijoje buvo įvertintas aukščiausiu
balu. Kartu su ja kūrybinės stovyklos metu iš medžio, akmens

Astronominio kalendoriaus meistrai ir restauratoriai kartu su Kretingos
muziejaus direktore Vida Kanapkiene.

ir metalo kūrė vietiniai meistrai,
tautodailininkai, medžio drožėjai: Feliksas Lukauskas, Adolfas
Viluckis, Steponas Žiubrys, Raimundas Puškorius, Valerijonas
Veitas, Tadas Šorys, Vidmantas
Gorodeckis, Albinas Šeputis,
Liudvikas Beniušis.
Įgyvendinant projektą, talkino architektai Gytis Tiškus ir
Edmundas Gedrimas. Ansamblyje pagal sumanytojų ir kūrėjų idėją pažymėtos svarbiausios
lietuviams ir kretingiškiams
šventės, svarbios datos.
Per keliolika metų skulptūrų
ansamblis nusidėvėjo, prarado
estetinį vaizdą, infrastruktūra
tapo nepatraukli lankytojams –
skulptūros pažeistos drėgmės,
grybo. Todėl muziejaus vadovė
bei darbuotojai iškėlė tikslą medieną atnaujinti, impregnuoti
ir apdirbti fungicidais, užrašus
bei autorių inicialus taip pat atnaujinti, pagilinti, kad šie taptų
įskaitomi. Metalinės detalės yra

pažeistos korozijos, tad jas būtina nuvalyti bei perdažyti.
Ansamblio atnaujinimo metu
bus pastatytas naujas informacinis stendas, suoliukai bei
šiukšliadėžės. Pastarosios visos
sulaužytos, o 11 suoliukų medinės dalys sutręšusios, pažeistos
grybelio. Pasitarus su specialistais, buvo priimtas sprendimas
nebetvarkyti medinių suoliukų
dalių, bet pakeisti jas naujomis.
Per dvi savaites medžio drožėjai atnaujins ir suremontuos
11 medinių skulptūrų, padarys
11 suoliukų, pastatys 3 šiukšliadėžes ir 1 informacinį stendą.
Akmens meistras atnaujins 2
akmenines skulptūras ir visose
skulptūrose iškaltus išrašus – iš
viso 2 tūkstančius 520 simbolių.
Visi darbai atliekami siekiant
užtikrinti Kretingos muziejaus
lankytojams kokybišką aplinką
bei poilsį. Muziejų kasmet aplanko apie 120 tūkst. Lietuvos
ir užsienio turistų. Astronomi-

Meistrai dvi savaites dirbs, kad Astronominio kalendoriaus su Saulės laikrodžiu susidėvėjusios ar suniokotos dalys būtų atkurtos bei atnaujintos.

nį kalendorių su Saulės laikrodžiu pamėgę ne tik svečiai, bet
ir vietos gyventojai – ypač jaunos šeimos. Prie Astronominio
kalendoriaus muziejaus specialistai veda edukacinius užsiėmimus „Laiko ratas“, kuriuose
vaikus moko praktiškai nusta-

tyti laiką bei datas, supažindina
su senosios baltų kultūros tradicijomis ir papročiais. Per metus surengiama apie 150 tokių
užsiėmimų. Taip pat vedamos
ekskursijos, organizuojami renginiai, skirti Žolinei, Jurginėms,
kitoms šventėms pažymėti.

