Šiandien
skaitykite:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

4 p.
Melioravimo įrenginių
likimas kaitina aistras
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Kretinga: surėmė ietis dėl kryžiaus –

2 p.

Stebuklai Malūnų gatvėje:
asfaltuotas kelias ir akmens skulptūrų parkas
Kęstutis GABŠYS
Kretingos rajono savivaldybės vadovai šią savaitę
stengėsi užbaigti teismų maratoną su dviem Kretingoje
Malūnų gatvėje žemės sklypus valdančiomis ir dėl jų
ribų nesutariančiomis organizacijomis. Dėl klaidos kadastriniuose matavimuose
visuomeninės organizacijos
„Vilnoja“ ir UAB „Bėgma”
naudojami žemės sklypai
„persidengia”. Abi organizacijos nori suformuoti ir
įteisinti tikslias žemės sklypų
ribas, todėl teismuose bylinėjasi su Kretingos rajono
savivaldybe, kad ji savo teritorijų planavimo dokumentuose šias ribas patikslintų.
Administracijos direktoriaus
inicijuotame susitikime apčiuoptas pagrindas kompromisui, kuris bus naudingas
ne tik abiem žemės sklypų
naudotojams, bet ir visai
miesto bendruomenei.
(Nukelta į 3 p.)

Orai

Visuomeninė organizacija „Vilnoja“ šioje vietoje norėtų atidaryti Sudervėje veikiančio akmens skulptūrų par-

Sporto aikštelės gynėjai puola paveldosaugos tvirtovę
Aistas MENDEIKA

Užvakar į posėdį susirinkusi darbo grupė, kurios sprendimas turėtų nulemti sporto aikštelės Kretingos muziejaus teritorijoje likimą, įsitikino, jog tik savomis jėgomis sėkmingai to padaryti neįstengs. Nutarta į pagalbą pakviesti Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyriaus vedėją Audronę Puzonienę ir paprašyti paaiškinti, kokios galimybės ketinant rekonstruoti seną sporto aikštelę.
pritarti sprendimo projektui,
pagal kurį Kretingos muziejus
siūlė sporto aikštelę nurašyti ir
išmontuoti. Sprendimo projekte teigta, jog šie darbai kainuotų
apie 17 tūkst. eurų.
Nors vartoti žodį „išmontuo-

ti“, tikriausiai, per didelė garbė,
labiau tiktų žodis „išardyti“, kai
kurie Tarybos nariai stojo atkakliai ją ginti. Spėjama aikštelės
demontavimo darbų kaina, iš
pradžių kažkam pasirodžiusi
itin didelė, palengva dingo iš

diskusijų horizonto. Liko svarbiausia – palikti aikštelę ir vėliau
ją rekonstruoti ar panaikinti, o
jos vietoje atkasti ir atstatyti grafų laikais čia buvusį fontaną.
Tarybos narių diskusijos ir
(Nukelta į 2 p.)

Žodis žvirbliu išlekia...:

„Vibracija dviračių take – labai svarbu, nes
gimstamumas Lietuvoje nėra didelis...“, –

3

Kaina 0,35 €

9 p.
Kretingos vardas
skambėjo Rumunijoje

Mamajos mieste Rumunijoje
vyko Europos jaunių šachmatų čempionatas. Jame Lietuvai
atstovavo ir kretingiškės sesutės
Aistė ir Luknė Lengvinaitės.

Autoriaus nuotr.

Kretingos muziejaus teritorijoje esanti prieš kelis dešimtmečius įrengta sporto aikštelė
užvirė didelį puodą aistrų košės, kuri verda iki šiol. Ugnis po
puodu užkurta per vieną posėdį Tarybos nariams pasiūlius

Plačiai nuskambėjusi žinia
apie valstybės norą ūkininkams perduoti rūpestį šalies
melioravimo įrenginiais sukėlė
tikras aistras. Ūkininkų nuomone, toks žingsnis reikštų melioravimo sistemų žlugimą, kurio pasekmes žemės ūkiui sunku
prognozuoti.

kalbėdamas apie būsimo dviračių tako Vilniaus gatvėje dangą profesoriui Algirdui
Žebrauskui priminė visuomenininkas, buvęs rajono meras Juozas Pelionis.

Šiandien – besikeičiantis debesuotumas,
kritulių nenumatoma.
Vėjas rytų, pietryčių, 5-9 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 20,
naktį – iki 12 laipsnių šilumos.
Rytoj – debesuota
su pragiedruliais, kritulių nenumatoma. Vėjas
rytų, pietryčių, 6-11 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 20, naktį
– iki 11 laipsnių šilumos.
Poryt – debesuota
su pragiedruliais, kritulių nenumatoma. Vėjas
rytų, pietryčių, 6-11 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 19, naktį
– iki 12 laipsnių šilumos.

kalendorius

38 metų savaitė
Saulė teka 7.03 val.,
leidžiasi 19.19 val.
Dienos ilgumas 12.16 val.
Jaunatis
2 mėnulio diena

vardadieniai

Šiandien – Linas, Teklė,
Galintas, Galintė, Lina, Linė
Rytoj – Gerardas, Gedvinas,
Gedvinė
Poryt – Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvydė,
Aurelija

Dienos sentencija

Daugiausiai pasitenkinimo gyvenime teikia tai, ką
dažnai atrodo neįmanoma
padaryti.
A. PALMERIS

Švyturys
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AKTUALIJos

Surėmė ietis dėl Kryžiaus
statybos vietos

Kęstutis GABŠYS
Trečiadienį Kretingos rajono savivaldybė surengė dar vieną diskusiją dėl Pranciškonų
ordino įsikūrimo Kretingoje 400 metų jubiliejų menančio simbolio – Kryžiaus pastatymo
Žemaitės alėjos ir Vilniaus gatvių sankryžoje. Kretingos parapijos klebonui Antanui Blužui, architektui – profesoriui Algirdui Žebrauskui teko ginti šią idėją nuo eismo saugumu
ir pagarbos religiniams simboliams stoka susirūpinusių asmenų grupės, kurios neformaliu
lyderiu trumpam tapo buvęs rajono vadovas Valerijonas Kubilius.
Diskusijos pradžioje profesorius A. Žebrauskas susirinkusiems
Tarybos nariams ir visuomenės
atstovams trumpai paaiškino, kodėl Pranciškonų ordino įsikūrimo
Kretingoje metinėms pažymėti jis
siūlytų pastatyti būtent tokios formos ir matmenų Kryžių ir kodėl
jį reiktų statyti būtent šioje vietoje.
Profesoriaus nuomone, kryžius,
stovintis pagrindinėse sankryžose,
yra pagrindinis Žemaitijos regiono kultūrinės ir istorinės tapatybės
simbolis. „Užbaigus Žemaitės alėjos ir Vilniaus gatvės rekonstrukcijos darbus ši teritorija kažkaip
turės būti tvarkoma. Kryžiaus forma ir struktūra leidžia šioje vietoje
pastatyti 14 metrų aukščio objektą, kurio neužgožtų šalia esantys
medžiai ir jis harmoningai įsilietų
į aplinką. Paminklo vienuolyno
įkūrimui perkėlimas į kitą vietą
sumažintų šios teritorijos rekonstrukcijos teikiamą vizualinį įspūdį“, – sakė A. Žebrauskas.
Kryžius nekels jokio pavojaus
eismo dalyviams, kadangi jis bus
įrengtas ne sankryžoje, o kiek nuošaliau. Dienos metu stiklo konstrukcijos lengvai atspindės dangaus kontūrus, o naktį švies blausia
šviesa. „Tai nebus reklaminiams
ekranams būdinga ryški šviesa,
kuri patrauktų vairuotojų dėmesį“, – teigė A. Žebrauskas. Kryžiaus statybos projektas turės būti
derinamas kompetentingose institucijose, kurios niekada neleistų
atsirasti objektui, galinčiam stipriai

Kretingos rajono savivaldybėje dėl modernaus kryžiaus statybos diskutavo Savivaldybės tarybos nariai ir visuomenės atstovai.

Autoriaus nuotr.

išblaškyti visuomenės dėmesį.
Tarybos narys Valerijonas Kubilius reiškė abejones dėl parinktos vietos kryžiui statyti vietos,
kuri, jo nuomone, nerodo religiniam simboliui deramos pagarbos. „Mano nuomone, kryžius
turi stovėti ne pakelėje, o kur nors
prie bažnyčios, garbingoje ir jam
deramoje vietoje. Kai žmonės sodybose stato kryžių, jie nestato jo
kokiame nors užkaboryje“, – kalbėjo buvęs rajono meras.
Su šiais kolegos argumentais
nesutiko Tarybos narys, istorikas Vaidas Kuprelis. „Lietuvoje
visą laiką gyvavo istorinė tradicija kryžius statyti viešose vietose
ir būtent kelių sankryžose, kurios simbolizavo tam tikrą nueito gyvenimo kelio ribą. Kryžiai
į sodybas persikėlė tik spaudos
draudimo laikotarpiu, kai, persekiodama katalikybę, caro valdžia

draudė statyti naujus ir tvarkyti senus kryžius“, – aiškino V.
Kuprelis.
Kretingos bažnyčios klebonas
A. Blužas teigė, kad broliai pranciškonai norėtų nutraukti sovietmečiu buvusią tradiciją, kuomet
katalikybę, tikėjimą ir religingumą buvo siekiama išguiti iš viešojo gyvenimo arba uždaryti juos
išimtinai bažnyčiose ir šventoriuose. Profesorius A. Žebrauskas
Tarybos nariui atsakė, kad apie
kryžiaus statybos projektą yra
informuoti abu Telšių vyskupijos
vyskupai, kurie jokios nepagarbos
religiniams simboliams neįžvelgė.
Paveiktas šių argumentų V. Kubilius pasidavė, savo prieštaravimus
atsiėmė.
Ar šis žingsnis simbolizuos visų
bendruomenės diskusijų pabaigą ir bus galima pradėti projekto
įgyvendinimą, parodys laikas.

Sporto aikštelės gynėjai puola
paveldosaugos tvirtovę
(Atkelta iš 1 p.)

ginčai dėl iki šiol niekam lyg ir nereikalingos sporto aikštelės palietė ir netoliese esantį dabar jau gyvenamąjį namą, anksčiau buvusį
bendrabutį – šalia jo esančios automobilių stovėjimo aikštelės atsiradimo aplinkybes dabar aiškinasi Antikorupcijos komisija.
Savivaldybės tarybos posėdžiuose politikams nepavykus rasti
bendros kalbos nutarta sudaryti darbo grupę, kuri išsiaiškintų abiejų pusių argumentus ir surastų būdą ginčams išspręsti.
Užvakar įvykusiame darbo grupės posėdyje savivaldybės meras
Juozas Mažeika pirmiausia informavo, jog pagalbos kreipėsi į Kultūros paveldo departamento Klaipėdos skyrių, tačiau jo vadovė A.
Puzonienė atvykti į posėdį negalėjo. Vis dėlto meras darbo grupės
nariams perdavė jos žodžius, jog įrengti šiuolaikišką sporto aikštelę senosios vietoje praktiškai neįmanoma, nes to padaryti neleidžia
Kretingos muziejaus paveldo tvarkybos reglamentas, kuriame aiškiai numatyta toje vietoje atkurti buvusį fontaną.
Atkakliam sporto aikštelės gynėjui Tarybos nariui Dariui Petreikiui kilo klausimas, kodėl toje pačioje paveldosauginėje teritorijoje
naujos sporto aikštelės įrengti negalima, o prie daugiabučio automobilių stovėjimo aikštelė vis dėlto atsirado.
Kretingos dvaro parko fontanų atstatymo iniciatorė, muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė kantriai mėgino įtikinti kai kuriuos darbo grupės narius ne tik dėl fontano atstatymo, bet ir dėl to, jog visa
tai yra numatyta minėtame reglamente. Pasak jos, nugriauti daugiabutį
namą nėra galimybės, todėl prie jo, kaip ir prie kitų gyvenamųjų
namų, turi būti aikštelė automobiliams. O dėl sporto aikštelės reglamente parašyta pakankamai aiškiai – jos turi nelikti ir toje vietoje
atsirasti fontanas.
Sakoma, jog skęstantis griebiasi už šiaudo. Tad sporto aikštelę ginantys darbo grupės nariai netruko išsiaiškinti, kas kūrė tvarkybos
reglamentą, kodėl jame įrašytos tokios nuostatos, o svarbiausia –
negi negalima jo pakeisti. Ir nesvarbu, jog tokie dalykai ne Savivaldybės tarybos kompetencija.
Iš viso kažkada Kretingos dvaro parke buvo įrengti penki fontanai. Vienas jų jau atstatytas, kitas po truputį prisikelia naujam gyvenimui. Dar du fontanai slepiasi po Sporto mokyklos bei šalia jos
esančio daugiabučio namo pamatais. Pastarųjų, suprantama, atstatyti kol kas nesvajojama, tačiau likęs dar vienas fontanas turi realių
galimybių vėl džiuginti parko lankytojus.
Padiskutavusi ir, anot D. Petreikio, be reikalo sugaišusi laiką, darbo grupė pritarė mero J. Mažeikos pasiūlymui vis dėlto sulaukti
Kultūros paveldo departamento atstovo ir tik tada, išgirdus jo išaiškinimus, ką nors konkrečiai nuspręsti.

Pakviesime į Pilies menę
Rugsėjo 30 dieną Kretingoje, Rotušės aikštėje, vyks tradicinis rudens susiėjimas – Rudens derliaus šventė. Tai puiki proga pamatyti, kokį derlių užaugino rajono žemdirbiai, susitikti seniai matytus draugus, pabendrauti.
Šventės dalyvių būryje jau keturioliktąjį kartą būsime ir mes, švyturiečiai.
Šie metai paskelbti Piliakalnių metais. Būtent todėl mielus savo prenumeratorius, skaitytojus ir bičiulius šiemet pakviesime į Pilies menę, kurioje
lauks ne tik vaišių stalas bei simbolinės dovanos. Kaip ir kasmet, suteiksime galimybę „Švyturį“ kitiems metams užsiprenumeruoti pigiau.
Įsikursime ir Jūsų lauksime tradicinėje vietoje – prie parduotuvės „Laura“.
Ateikite į šventę su šeimomis, tapkite „Švyturio“ šeima! Juk laikas parodė, ko
esame verti!
Redakcija

www.svyturiolaikrastis.lt

Ilgai niekam neužkliuvusi apleista sporto aikštelė tapo ilgų diskusijų ir
aršių ginčų objektu.
Autoriaus nuotr.

Prenumerata Rudens
derliaus šventėje:
12 mėn. – 33 Eur 25 Eur
6 mėn. – 16,50 Eur 14 Eur
3 mėn. – 8,25 Eur 8 Eur

Švyturio laikraštis

