KALENDORIUS

24 metų savaitė
Saulė teka 4.42 val.,
leidžiasi 21.56 val.
Dienos ilgumas 17.14 val.
Pilnatis
20 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Valerijus, Almina, Bazilijus, Digna
RYTOJ – Jolanta, Vitas, Bargailė, Krescencija
PORYT – Benas, Julita, Tolminas, Jūra

ORAI

ŠIANDIEN – nedidelis debesuotumas, galimi krituliai. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 4-10 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 18,
naktį – iki 10 laipsnių šilumos.
RYTOJ – besikeičiantis debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
pietvakarių, pietų, 2-6 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 20, naktį
– iki 11 laipsnių šilumos.
PORYT – besikeičiantis debesuotumas,
galimi krituliai. Vėjas
vakarų, šiaurės vakarų, 1-4 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 19,
naktį – iki 11 laipsnių šilumos.
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Pagrindinėje sankryžoje
stovės modernus kryžius?

Pirmadienį su Kretingos rajono savivaldybės vadovais ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonu Antanu Blužu OFM susitikęs architektas Algirdas Žebrauskas pristatė idėją Kretingos Vilniaus gatvės ir Žemaitės alėjos sankryžoje pastatyti Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Pranciškonų
vienuolyno įkūrimo Kretingoje 400 metų jubiliejui atminti skirtą paminklą – Kryžių.
Garsųjį žemaičių vyskupą Motiejų
Valančių kai kas palygina su Moze,
keletą dešimtmečių vedusį tautą į
šviesą, mokslą, savarankišką valstybę. Taip kalbėta apie mūsų garsųjį
žemietį konferencijoje, vykusioje
Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje.

TRUMPAI:

Ieva Benetytė
Saulėja Mikaliūnaitė
Sofija Riepšaitė
Benas Pranciulis
Raigardas Liatukas
Ignas Jurevičius
Danielė Palubinskaitė
Ieva Sausdravaitė
Vakaris Pareigis
Deimantas Špogis
Vesta Litvinaitė

Sveikiname mažylių
šeimas!

Dienos sentencija

7 p.
Jubiliejinėje šventėje
nusilenkta šeimoms

Pranciškonų bažnyčios Kretingoje 400 metų sukaktį galbūt primins originalus, lengvų konstrukcijų stiklo kryžius,
kuris bus matomas važiuojant bet kuria gatve.

Vilius Orvidas žmones traukė
paprastumu

Laima STONKUVIENĖ
Kretingos muziejaus parodų salėse atidaryta Lietuvos
ir užsienio dailininkų darbų paroda, skirta Viliui Orvidui
atminti. Šiemet sodyboje Gargždelės kaime, greta Salantų,
gyvenusiam ir iš lauko akmenų, medžių bei skulptūrų įstabų
filosofinį kūrinį-sodybą kūrusiam V. Orvidui būtų sukakę 65
metai, o nuo jo mirties praėjo jau 25-eri.

Kiek daug žmogui reikia sukaupti, kad jis suprastų, kiek
nedaug jam reikia.
F. NYČĖ
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Kaina 0,35 €

4 p.
Apie didįjį tautos
žmogų – iš tyrėjų lūpų

Kęstutis GABŠYS

Seimas priėmė Nekilnojamojo
turto mokesčio įstatymo pataisas,
kuriomis nutarta apibrėžti apleisto
ir neprižiūrimo nekilnojamo turto
sąvoką. Naujos nuostatos įsigalios
2018 m. sausio 1 d.
Pagal priimtus teisės akto pakeitimus apleistas ar neprižiūrimas
nekilnojamasis turtas bus laikomas tokiu, kurio būklė kelia pavojų nekilnojamame turte ar arti
jo gyvenančių, dirbančių ar kitais
tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai ir kuris per
viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo
priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas
ar nugriautas, ir kuris yra įtrauktas į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą.

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai

ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Viliui Orvidui atminti skirtoje parodoje eksponuojama 20 paveikslų, kuriuose įamžinta gausiai žmonių iki šiol lankoma Orvidų sodyba.
(Nukelta į 5 p.)
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p.

Budriuose savaitgalį surengta jubiliejinė, 10-oji, kraštiečių
susitikimo šventė „Sugrįžkime į
tėviškės žydintį sodą“. Joje šiais
metais nusilenkta šeimoms, prisimintos tradicijos, kurios puoselėjamos iki šiol.

Prašo nesiartinti prie
elektros įrenginių
Priešgaisrinės
apsaugos
ir gelbėjimo departamentas
(PAGD) perspėja gyventojus
apie trečiadienį daug kur šalyje iki 15-21 m/s sustiprėsiantį
vėją, o elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) prašo gyventojų gamtos stichijų
metu nesiartinti prie elektros
įrenginių ar oro linijų.

ESO primena, jog pastebėjus
pažeistus elektros tinklo įrenginius ar nutrūkusius elektros laidus
būtina nedelsiant apie tai pranešti ESO trumpuoju numeriu 1802
(+37061121802) arba bendruoju
pagalbos telefonu 112. Pateikiame
keturis svarbiausius elgesio principus, padėsiančius išvengti skaudžių
nelaimių.
Nesiartinkite. Pagrindinis dalykas, kurį turi atsiminti kiekvienas:
pastebėjus nutrūkusį laidą ar bet
kokį kitą apgadintą elektros įrenginį
– transformatorinę, pastotę, − jokiu
(Nukelta į 3 p.)
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KŪRYBOS VERSMĖS

Dalinosi poetinės kūrybos vaisiais

Kaip ir kiekvienais metais, birželį vyksta garsūs šv. Antano atlaidų ir Kretingos miesto
šventės renginiai. Vienas gražiausių Vakarų Lietuvos miestų – Kretinga – kasmet tampa
idealia vieta susitikti tiems, kurie išsiilgę savo gimtinės, tiems, kam brangus šis Žemaitijos kraštas, ir visiems, kurie nori atrasti, susipažinti su miestu, pajusti jo ypatingą dvasią.
Šiais metais ši šventė išskirtinė minimu Kretingos bažnyčios 400 metų jubiliejumi.
Kretingos miesto šventei skirtų
renginių ciklą Savivaldybės M.
Valančiaus viešoji biblioteka pradėjo brolio pranciškono, diakono,
poeto Bernardo Belicko kūrybos
vakaru. Jis dalinosi savo kūryba,
gimstančia iš kasdienybės akimirkos, įspūdžio, iš tam tikrų motyvų
ir iš išgryninto jausmo. Renginio
svečius savo įkvepiančia kalba bei
kūryba žavėjęs pranciškonas paliko neišdildomą įspūdį ir sukūrė tikrą šventę. Brolis Bernardas
savo eilėmis vedė per kertinius
gyvenimo pamato akmenis: meilę, tikėjimą, pasitikėjimą, garbę.
Eilėmis buvo vedama didikų
Chodkevičių, šviesaus atminimo brolių pranciškonų keliautais
keliais Kretingoje. Buvimą tarp

(Atkelta iš 1 p.)

žmonių laikydamas džiaugsmu
brolis Bernardas Belickas teigė,
jog kiekvienas gyvas susitikimas
su žmonėmis jam yra šventė. Jis
labai džiaugėsi matydamas taip
gausiai susirinkusius jo kūrybos
gerbėjus ir palaikytojus.
Į brolio Bernardo skaitomos
poezijos eiles įsiliejo Kretingos
pranciškoniškojo jaunimo tarnybos narių Veronikos Šlionskytės ir Aurimo Stonio atliekama muzikinė programa.
Brolį Bernardą Belicką sveikino
Kretingos Viešpaties Apreiškimo
Švč. Mergelei Marijai parapijos
klebonas, pranciškonas Antanas
Blužas, Savivaldybės vicemerė
Danutė Skruibienė, Kultūros skyriaus vedėja Reimunda Rušku-

vienė, Savivaldybės tarybos narės
Dalia Martišauskienė ir Jūratė
Sofija Laučiūtė, Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas
Baranauskas ir kiti svečiai.
Padėkos žodžius tarusieji džiaugėsi, kad brolis Bernardas Belickas yra
aktyvus Kretingos miesto bendruomenės narys, atstovauja broliams
pranciškonams įvairiuose kultūros
renginiuose, mokyklose ir kitose
įstaigose. Dėkojo už tai, jog įtaigiu
poetiniu žodžiu praturtina daugybę
susitikimų ir paperka kiekvieną savo
nuoširdumu, paprastumu.
Kretingos miesto šventės proga
Kretingos bibliotekos Kraštotyros-informacijos skyrius parengė
parodų ciklą „Kretinga – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos pran-

Į susitikimą su broliu Bernardu atėjusieji dėkojo jam ne tik už poetinį
žodį, bet ir nuoširdumą bei paprastumą.

ciškonų šv. Kazimiero provincijos
lopšys“. Šiuo metu bibliotekoje
eksponuojama paroda, skirta vienuoliams pranciškonams poetams. Joje galima susipažinti su
tėvo Leonardo Andriekaus ir bro-

lio Bernardo Belicko gyvenimo ir
kūrybos keliais.
Inga TIREVIČIŪTĖ
M. Valančiaus viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė
projektinei veiklai

Vilius Orvidas žmones traukė paprastumu

„2012 metais prasidėjęs Lietuvos
muziejų renginių ciklas „Muziejų
kelias“ kasmet turi vis kitą temą.
Šiemet „Muziejų kelias“ yra skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui bei prie mūsų valstybės
atkūrimo prisidėjusioms ir ją puoselėjusioms asmenybėms atminti, –
atidarydama parodą sakė muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė. – Tai
proga prisiminti žmones žiburėlius,
o toks buvo ir Vilius Orvidas, kūręs
ir mąstęs nestandartiškai. Jis atidarė
geležinius dvasingumo vartus, žmonės, pajutę gaivumą, plūdo į jo sodybą, o Vilius visus priėmė. Labai gaila, kad Jono Meko siūlymas Orvidų
sodybą įtraukti į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą liko neišgirstas“.
Savivaldybės mero Juozo Mažeikos teigimu, V. Orvidas žavėjo
ir traukė įdomiu dvasiniu ir fiziniu
santykiu su šiuo pasauliu. „Savo gyvenimą Vilius įprasmino per ąžuolą
ir akmenį. Jo tikslas buvo kiekviename žmoguje žadinti dvasinį atbudimą, pas jį kelią rasdavo visi ir su
visais jis rasdavo kalbą. Giliu pasaulio matymu bei savo įžvalgomis jis
kūrė pamatą sugrąžinti šalies nepriklausomybę. Ši asmenybė verta visų
mūsų dėmesio“, – kalbėjo J. Mažeika.
Apie V. Orvidą, jo gyvenimą ir

Vilius Orvidas prisimenamas kaip
meilės, tikrumo, patriotiškumo įsikūnijimas.

Apie V. Orvidą, jo gyvenimą ir kūrybą papasakojo parodos kuratorius
dailininkas Borisas Jokubauskis.

kūrybą papasakojo parodos kuratorius dailininkas Borisas Jokubauskis. „Žmogus be tikėjimo negali būti
laisvas. Vilius savo gyvenimu parodė, kad bet kokiu laikotarpiu, jeigu
žmogus tik nori, gali būti laisvas.
Vilius netelpa į jokius rėmus – jis
nei menininkas, nei dvasininkas. Jis
buvo asmenybė, skleidžianti meilę.
Ir ta jo meilė buvo nesibaigianti. Jis
žmones „ėmė“ paprastumu. Važiuoti į šią sodybą traukė ne jo sukurta aplinka, o jis, Vilius. Dabar yra
daug visokių pagalbos ir paramos
centrų, Vilius buvo pirmas, priėmęs
visus žmones, kurie niekur nepri-

tapdavo. Sodyboje kiekvieną vakarą
buvo kalbamas rožančius. Niekas to
daryti nekviesdavo, kiekvienas pats
ateidavo. Kad Kretinga turi tokią
sodybą – Dievo dovana“, – sakė B.
Jokubauskis.
Anot jo, prie V. Orvido atminimo
išsaugojimo menininkai prisideda
savo kūryba. Sodyboje rengiami
plenerai, kurių tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į V. Orvido kūrybinį paveldą ir jo sodyboje įsteigtą
muziejų, kuris gausiai lankomas.
„Norėtųsi, kad sodyba gyvuotų, ją
lankytų žmonės. Kiek buvo norinčių sodybą sužlugdyti, išgriauti, nes

tai, kas buvo sukurta iš akmenų,
medžio ir žmogaus organinio ryšio
su Dievu, piktino ir erzino ne vieną
to meto nomenklatūrininką. Tačiau
Dievo apvaizda sergėjo šią vietą,
ilgainiui po Viliaus mirties palikdama ją formuotis natūraliai. Labai
gaila, bet paveldas sparčiai nyksta.
Pranašiški Viliaus žodžiai „Sodybą
palieku Dievui ir gamtai formuoti“
tampa realybe“, – teigė B. Jokubauskis.
Parodoje eksponuojami paveikslai, tapyti sodyboje vykusių plenerų metu. Pleneruose dalyvavo ir
darbų V. Orvido fondui dovanojo

įvairūs menininkai: suomis Izmo
Olavi Hivarinen, lietuviai Regina
Donbrauskaitė-Plotnikova, Borisas
Jokubauskis, Antanas Krištopaitis,
Fikrat Salimov, Birutė Kuicienė,
Gintautas Vaičys ir kt. Parodoje
pristatoma 20 paveikslų, kuriuose
įamžinta V. Orvido sodyba. Šiemet
dailininkų pleneras, kurį B. Jokubauskis organizuoja kartu su Klaipėdos dailės klubo „Guboja“ direktore R. Donbrauskaite-Plotnikova,
vyks rugpjūčio 5 dieną.
Orvidų sodyba 1985 metais buvo
įtraukta į lankytinų Žemaitijos vietų
sąrašą, vėliau – į Lietuvos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
2009 m. sodyba-muziejus pripažinta Lietuvos nacionaline vertybe nominacijoje „Reiškinys, garsinantis
Lietuvą“.
V. Orvidui atminti buvo skirtas
ir muziejaus Baltojoje salėje vykęs
kultūros vakaras „Laisvės spalvos“.
Prisiminimais apie Vilių, kaip meilės, tikrumo, patriotiškumo įsikūnijimą, dalijosi muziejaus direktorė
V. Kanapkienė, vicemerė Danutė
Skruibienė, B. Jokubauskis, kretingiškis Andrius Butkus.
Vakarą papuošė Rasos Lapienės
ir grupės bei br. Bernardo Belicko
OFM kūryba.

Pagrindinėje sankryžoje stovės modernus kryžius?
(Atkelta iš 1 p.)

Kretingos rajono savivaldybė
šiam jubiliejui įamžinti buvo numačiusi pastatyti vieną iš Mosėdžio
skulptoriaus Rimanto Eidėjo darbų
– šv. Pranciškaus skulptūrą prie stilizuoto kryžiaus – gyvybės medžio
su 12 šakų. Šios idėjos atsisakyta,
kadangi minėta skulptūra nesiderintų su Vilniaus gatvės ir Žemaitės
alėjos vaizdu po pastarųjų rekonstrukcijos. Profesoriaus A. Žebrausko nuomone, planuota statyti šv.
Pranciškaus skulptūra šiai erdvei

būtų per smulki.
Susitikime su parapijos klebonu ir Savivaldybės vadovais A.
Žebrauskas pristatė savo siūlomą
aplinkos sutvarkymo bei Kryžiaus
vizualizaciją. Pasak architekto, planuojama sutvarkyti erdvė išlaikytų
tuos pačius technologinius sprendimus, kurie numatyti Vilniaus gatvės rekonstrukcijos sprendiniuose.
Planuojamas statyti Kryžius bus
modernaus meno sprendimas. Tai
bus 13,5 metro aukščio lengvų me-

talo konstrukcijų ir matinio stiklo
statinys, vakarais apšviečiamas iš
vidaus. „Siūlome šviesos sprendinius, nes Krikščioniškoji žinia mus
pasiekia per šviesą“ , – komentavo
architektas.
Kretingos rajono meras Juozas
Mažeika pasidžiaugė, kad šios svarbios Kretingos tikinčiųjų bendruomenei sukakties proga numatomas
pastatyti paminklas bus modernus,
vizualiai patrauklus ir išreiškė viltį,
kad jis taps Kretingos miesto sim-

boliu. Paskutinis žodis, ar minėtas
objektas atsiras Kretingoje, priklauso broliams pranciškonams, kadangi jie ketina finansuoti šio kryžiaus
pastatymo darbus. Savivaldybė pasirūpintų pagrindu paminklui pastatyti ir aplinkos sutvarkymu.
Susitikime dalyvavęs Kretingos
Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas
A. Blužas OFM architekto siūlomą
viziją žadėjo pristatyti broliams
pranciškonams ir po dviejų savai-

čių pateikti oficialią ordino atstovų
nuomonę. Tada galėtų prasidėti paminklo projektavimo darbai.
Planuojama, kad paminklas
Kretingos Viešpaties Apreiškimo
Švč. Mergelei Marijai bažnyčios bei
Pranciškonų vienuolyno 400 metų
jubiliejui pažymėti turėtų būti pastatytas 2019 metais, kai bus minima senosios bažnyčios pašventinimo 1619 metais sukaktis. Kretingos
bažnyčia ir vienuolynas buvo baigti
statyti 1617 metais.

