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Senosios grafikos perlai iš dvarų

Kretingos muziejaus parodų salėje pristatytas projektas ir paroda „Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo“. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
skirtas penkerių metų „Lietuvos muziejų kelio“ renginių ciklas sėkmingai tęsiamas
ir 2016 metais, daugelyje mūsų šalies muziejų populiarinant Lietuvos dvarus ir juose
sukauptas vertybes.
Tarp reikšmingiausių dvarų
materialinio paveldo saugotojų
Lietuvoje – Žemaičių muziejus
„Alka“. Būtent čia 1940 m. iš nacionalizuotų Žemaitijos dvarų
pateko tūkstančiai eksponatų:
vaizduojamosios ir taikomosios
dailės kūriniai, baldai, audiniai,
ikonografinė medžiaga, knygos,
rankraščiai, dvarų žemių planai.
Projektą ir parodą pristačiusios
projekto vadovės, parodos kuratorės Žemaičių muziejaus „Alka“
Ikonografijos poskyrio vyr. muziejininkės Daivos Lukšienės
teigimu, vaizduojamosios dailės
rinkiniuose ypatingą vietą užima
senosios grafikos kūriniai, daugiausiai datuojami XIX amžiumi.
Žemaičių muziejaus „Alka“
projekto „Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo“
tikslas – kilnojamoji paroda,
supažindinanti visuomenę su išskirtiniais senosios grafikos kūriniais iš Džiuginėnų, Platelių,
Pavandenės, Šateikių, Švėkšnos,
Žebenkavo, Kretingos, Lekemės,
Bukantės ir nežinomų Žemaitijos
dvarų. Tai įvairių Europos šalių
autorių XVIII a. pabaigos – XX
a. pradžios litografijos, chromolitografijos, vario, plieno raižiniai,

Parodą pristatė projekto vadovė, parodos kuratorė, Žemaičių muziejaus
„Alka“ Ikonografijos poskyrio vyr. muziejininkė Daiva Lukšienė.
Gintauto Maciaus nuotr.

ofortai, oleografijos, fotograviūros. Anot D. Lukšienės, istorine
prasme ypač vertingos litografijos iš Jono Kazimiero Vilčinskio
(1806-1885) albumų, kurie 18461881 m. buvo leidžiami Paryžiuje, Lemersjė spaustuvėje.
Pristatomus kūrinius litografavo V. V. Adamas, L. F. A. Bišbua, F. Grenjė, F. Hanfštėnglas,
I. L. Derua, A. Ž. B. Bajo, Ž. B.
A. Lafosas, E. Sisėris, F. Benua, Š.
K. Bašeljė, N. Delonė, S. Treska
bei kiti garsūs litografai pagal K.

Rusecko, V. Vankavičiaus, A. Zaleskio, M. E. Andriolio, J. Mateikos, V. Sadovnikovo, P. P. Rubenso, G. Renio, Ž. O. Fragonaro, J.
F. A. Tišbeino ir kitų dailininkų
piešinius, paveikslus.
Jų vaizduose – Lietuvos ir
kaimyninių šalių architektūra,
svarbūs istoriniai įvykiai, didikų gyvenimo būdas, pramogos.
Kolekciją papildo garsių asmenų
portretai, gamtos peizažai, religinio, mitologinio, animalistinio
žanro siužetinės kompozicijos.

Pigesnė galimybė – nepatraukli?
(Atkelta iš 1 p.)

Nors prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo
bei nuotekų šalinimo tinklų
kaimo gyventojai raginami
įvairiausiais būdais, beatodairiškai to daryti jie lyg ir
nelinkę. Bendrovė „Kretingos
vandenys“ ne kartą skundėsi, kad prikalbinti gyventojus
sudėtinga, o Kretingos rajono
savivaldybės tarybos nariai
negaili įvairių patarimų, kaip
situaciją pagerinti.
Imtasi net ir griežtesnių
priemonių, ne tik pokalbių ar
raginimų. Kaimo gyvenvietėse dažnai apsilanko Aplinkos
apsaugos Kretingos rajono
agentūros pareigūnai ir aiškinasi, kas ir kaip šalina buitines
nuotekas. Pasak vyriausiųjų
specialisčių Dianos Šeirienės ir Neringos Grigalauskienės, šiemet aplankyta apie 40
namų valdų, kai kurios – ir ne
po vieną kartą.
Aplinkosaugininkai grįžta
irgi ne tuščiomis, nes kai kuriuos gyventojus už netinkamą nuotekų šalinimą tenka
nubausti įspėjimais ar piniginėmis baudomis.
Itin didelių baudų kol kas
neskirta, tačiau piktybiškai
nusiteikusiems
piliečiams,
anot
aplinkosaugininkių,

grėsmė „užsidirbti“ kelių šimtų eurų dydžio baudą yra reali.
Pasak pareigūnių, nors iki
ką tik nutiestų naujų nuotekų šalinimo trasų tik keli
metrai, daug gyventojų dar
linkę naudotis senaisiais būdais – nuotekas pilti į rezervuarus ir periodiškai išvežti į
valymo įrenginius. Toks būdas
yra senas ir daugeliui įprastas,
tačiau ir pakankamai brangus, palyginti su centralizuoto
nuotekų šalinimo paslauga.
Nuotekas kaupiant rezervuaruose, juos tenka ir prižiūrėti,
rūpintis, kad jie būtų sandarūs
ir neterštų aplinkos. Priešingu
atveju vėl gresia baudos.
Delsimas prisijungti prie
naujų vandentiekio tinklų
dažniausiai teisinamas tuo,
kad žmogui mokėti iš savo
kišenės yra per brangu. Pasak
UAB „Kretingos vandenys“
direktoriaus Gedimino Valinevičiaus, samdyti bendrovę yra daug pigiau nei kokią
nors kitą įmonę, kuri paklotų
vamzdžius nuo gyventojo sodybos iki centralizuotos trasos. Prijungimas prie naujų
trasų vidutiniškai kainuoja
nuo 500 eurų iki 2000 eurų.
Tai daugiausia priklauso nuo
sklypo dydžio ir atstumo iki

trasos. Beje, pakloti vamzdžius gali ir pats gyventojas.
Tokiu atveju bendrovės specialistai atlieka hidraulinius
bandymus, viską patikrina ir
leidžia naudotis.
UAB „Kretingos vandenys“
direktorius G. Valinevičius
kaimo gyventojų žodžius, jog
sunku iškart mokėti didelę pinigų sumą, paneigė. „Užsimokėti už prijungimą prie vandentiekio bei nuotekų tinklų
galima ir dalimis – per šešis
mėnesius. Tokiais atvejais su
gyventojais pasirašome sutartis“, – sakė direktorius.
Tad klausimas, kodėl kaimo
gyventojai ne itin noriai jungiasi prie naujų centralizuotų
vandentiekio ir nuotekų tinklų, kol kas lieka be atsakymo.
Kažkas žmones verčia rizikuoti, mokėti baudas ar daugiau atiduoti už nuotekų išvežimą nei pasinaudoti pigesne
galimybe.
Pasak G. Valinevičiaus, vargu ar niekas nebeišleidžia
nuotekų į kokius nors griovius, melioracijos įrenginius.
Tokiais atvejais nereikia mokėti nieko, tačiau kartą užklydusių aplinkosaugos pareigūnų viešnagė gali kainuoti itin
brangiai.

Parodoje eksponuojamas paveikslas „Kaimiški rūpesčiai“ (1806 m.) kažkada puošė Kretingos dvaro statinių sienas.

Siekiant apsaugoti originalus,
parodai pagamintos itin aukštos
kokybės kūrinių kopijos.
Projekto partneriai yra Žemaičių dailės muziejus, Kretingos
muziejus, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus, Renavo

dvaro sodyba.
Paroda „Senosios grafikos perlai iš Žemaitijos dvarų paveldo“
Kretingos muziejuje veiks iki
gruodžio 11 dienos.
„Švyturio“ inf.

Sergamumas vėl išaugo

46 šių metų savaitę (lapkričio 14-20 d.) Klaipėdos apskrityje sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo
takų infekcijomis rodiklis, palyginti su 45 savaite (lapkričio
7-13 d.), padidėjo nuo 53,2 atvejo/10 000 gyventojų iki 60,2
atvejo/10 000 gyventojų. Vaikų iki 17 metų amžiaus sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sudarė 69,9 proc. Klaipėdos apskrityje buvo užregistruota 11 gripo atvejų (9 suaugę ir 2 vaikai).

Didžiausias sergamumas Klaipėdos apskrityje buvo užregistruotas Kretingos rajone – 96,6 atvejo/10 000 gyventojų, mažiausias –
Skuodo rajone – 20,3 atvejo/10 000 gyventojų. Klaipėdos apskrityje
46 šių metų savaitę sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis buvo 1,6 karto didesnis už praėjusių
metų to paties laikotarpio sergamumo rodiklį, kuris pernai siekė
37,3 atvejo/10 000 gyventojų.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas primena, kad pagrindinė
gripo prevencijos priemonė yra skiepai. Visi gyventojai raginami
pasiskiepyti nuo gripo. Nemokama gripo vakcina gali pasiskiepyti asmenys, priklausantys šioms rizikos grupėms: 65 m. ir vyresni
asmenys, asmenys, gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstaigose, asmenys, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo
takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis, susijusiomis su imuniniais
mechanizmais, piktybiniais navikais, sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojai, nėščiosios.
Gyventojai, priklausantys rizikos grupėms ir norintys pasiskiepyti, turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Specialistai primena, kad susirgus gripu ar ūminėmis viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją,
nevykti į darbą, mokyklą, sergančių vaikų nevesti į darželius. Visiems asmenims rekomenduojama reguliariai plauti rankas, kosint,
čiaudint užsidengti nosį ir burną, neplautomis rankomis stengtis
neliesti burnos, nosies ir akių. Būtina dažnai vėdinti ir plauti patalpas bei vengti artimo kontakto su sergančiaisiais.
Elvina JUKNIENĖ
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

