ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

3 p.
Patvirtintas preliminarus
nenaudojamų ir apleistų
žemės sklypų sąrašas

Laikraštis leidžiamas nuo
1944 m. gruodžio 28 d.
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Salantai išsiilgę futbolo –

8 p.

Kretingos rajono savivaldybės
administracija sudarė nenaudojamų, apleistų kitos paskirties
žemės sklypų sąrašą. Į jį įtrauktų žemės sklypų valdytojams
bus skaičiuojamas 3 proc. žemės mokesčio ar žemės nuomos
mokesčio už valstybinę žemę
tarifas.

7 p.
Onos bursis į klubą

Kartenoje leisis ir kils privatūs lėktuvai?
Aistas MENDEIKA

Kretingos rajono savivaldybė ketina iš Susisiekimo ministerijos savo žinion perimti Kartenos aerodromą, o valdžia svarsto, ką būtų galima jame padaryti, kad didžiulė teritorija taptų naudinga visuomenei.

Liepos 26-osios – šv. Onos
– dienos išvakarėse Kretingos
muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roma Luotienė varduvininkes jau penktąjį kartą
sukvietė būrin. Šįkart Onų laukė
joms skirta popietė, kurios metu
klausytasi muzikos ir eilių, aptartas siūlymas jungtis į klubą.

ORAI

Klaipėdos sklandymo klubo pirmininkas Algimantas Skurdenis (kairėje) Kretingos rajono savivaldybės vicemerui Dangirui Samaliui, merui Antanui Kalniui ir Administracijos direktorei Jolantai
Girdvainei papasakojo apie klubo veiklą bei pritarė ketinimams, perėmus aerodromą Savivaldybei,
pritaikyti jį lengviesiems lėktuvams.
Autoriaus nuotr.
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ŠIANDIEN – besikeičiantis debesuotumas, gali palyti. Vėjas
rytų, šiaurės rytų, 4–12 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 28,
naktį – iki 19 laipsnių šilumos.
RYTOJ – nedidelis
debesuotumas, kritulių nenumatoma. Vėjas
rytų, pietryčių, 3–10 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 30, naktį –
iki 20 laipsnių šilumos.
PORYT – nedidelis
debesuotumas, gali palyti. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų, pietryčių, 2–8 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 29, naktį
– iki 17 laipsnių šilumos.

p.

Kretingoje varžosi Baltijos šalių arboristai

Laima STONKUVIENĖ

Tarptautinės arboristų draugijos atstovas švedas de Gouret
Litchfield, Maskvos kompanijos
„Medžių daktarai“ vadovas, Eurazijos arboristų asociacijos viceprezidentas Dimitrijus Zvonka su žmona Paulina.
„Į čempionatą susirinko
žmonės, kurių tikslas – saugoti
medžius. Mes irgi priklausome
šiai grupei, todėl mielai priėmėme pasiūlymą Baltijos šalių
(Nukelta į 4 p.)

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalia, Sergijus
RYTOJ – Inocentas, Nazarijus,
Vytaras, Augmina, Vytas
PORYT – Beatričė, Feliksas,
Morta, Mantvydas, Laimis

Kretingos muziejaus Dvaro parke šį savaitgalį vyksta „Baltijos šalių laipiojimo medžių laja čempionatas
2019“. Jame dėl geriausiojo vardo varžosi Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Norvegijos, Baltarusijos, Rusijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų šalių arboristai.
Čempionato išvakarėse užvakar muziejaus Baltojoje salėje
surengta spaudos konferencija,
kurioje organizatoriai ir svečiai
papasakojo apie medžių genėjimo tradicijas ir tendencijas
Lietuvoje bei kitose Europos
šalyse, rengiamus čempionatus.
Susitikime dalyvavo Lietuvos
arboristų asociacijos direktorius
Renaldas Žilinskas, vienas iš šio
čempionato sumanytojų ir iniciatorių latvis Janis Strausmanis,

KALENDORIUS

30 metų savaitė.
Saulė teka 5.18 val.,
leidžiasi 21.32 val.
Dienos ilgumas 16.14 val.
Delčia.
25 mėnulio diena.

Dienos sentencija

Sumažink greitį ir džiaukis gyvenimu. Lėkdamas per greitai ne
tik kraštovaizdžio nebematai, bet ir
nebesuvoki, kur vyksti ir kodėl.
E. CANTOR

„Baltijos šalių laipiojimo medžių laja čempionate 2019“ Kretingos dvaro
parke dalyvauja 30 arboristų – 26 vyrai ir 4 moterys.

Kaina 0,45 €
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Švyturys
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Informacija kiaulių laikytojams apie Afrikinį kiaulių marą
Afrikinio kiaulių maro (AKM) virusas nesiliauja plitęs kiaulių laikymo vietose.
Lietuvoje jau nustatyta 12 AKM atvejų. Praėjusią savaitę jis buvo nustatytas Marijampolės ir Kazlų Rūdos, o šią savaitę – Alytaus savivaldybių kiaulių laikytojų
ūkiuose.
Nagrinėjant AKM patekimo
į kiaulių laikymo vietas priežastis, VMVT specialistai kartu su
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos mokslininkais atlieka analizę,
vykdo epizootinius tyrimus AKM
protrūkių židiniuose. Išnagrinėjus protrūkių duomenis, nustatytos pagrindinės viruso patekimo į
ūkius priežastys:
-Ūkiuose nesilaikoma biologinio saugumo reikalavimų.
-Kiaulių laikytojai lankosi kituose ūkiuose, net ir tuose, kuriuose patvirtintas AKM židinys.

-Kiaulės šeriamos šviežiai nušienauta žole ar maisto atliekomis.
-Ūkių savininkai intensyviai
lankosi miškuose, taigi atsiranda tikimybė parnešti virusą iš
gamtos.
Visi kiaulių laikytojai kiekvieno
einamųjų metų ketvirčio pirmąjį
mėnesį Ūkinių gyvūnų registre
privalo nurodyti (deklaruoti) laikomų kiaulių skaičių.
Kiaulių nedeklaravęs ar apie ligą
nepranešęs ūkininkas patirs didelių nuostolių, jam reikės padengti
tyrimų bei ligos židinio likvidavimo išlaidas. Kiekvienas ligos atve-

jis kiaulių ūkyje sukelia neigiamų
pasekmių ne tik patiems jų savininkams, bet ir visam šalies ūkiui.
Maro židinys – tai ribojimai eksportui, prekybai gyvuliais bei mėsos produktais. Nuostolių patiria
ir aplink židinį kiaules auginantys
ūkiai, skerdyklos ar mėsos perdirbimo įmonės.
Norintys apsaugoti savo ūkį
kiaulių laikytojai turi įsidėmėti
šiuos rizikos veiksnius ir griežtai
laikytis biologinio saugumo reikalavimų. Saugoti savo gyvūnus
pirmiausiai turi patys savininkai.
Informuojame, kad dėl

ūkinių gyvūnų deklaravimo
galima kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją arba į
Kretingos VMVT adresu Kretinga, Vilniaus g.18, tel. 8 445
78599.

Seniūnijose kiaulių deklaracija nebeatliekama.
Asta REKAŠIENĖ
VMVT Kretingos VMVT
vyriausioji veterinarijos
gydytoja-inspektorė

Kretingoje varžosi Baltijos šalių arboristai
(Atkelta iš 1 p.)

arboristų čempionatą rengti
Dvaro parke, – sakė Kretingos muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė. – Su arboristais
bendravome pavasarį, kai jie
genėjo parko medžius, šiuo
metu sutvarkyti aštuoni ąžuolai
ir viena tuopa, dar vieno ąžuolo
šakos sutvirtintos. Per pastarąjį
šimtmetį Dvaro parko medžiai
profesionaliai nebuvo „gydomi“. Čempionato dalyviams
suteikiame galimybę palaipioti
istorinių medžių lajomis ir sutvarkyti paminklinius medžius.
Tikiuosi, kad užsimezgęs ryšys
tęsis, toks čempionatas Kretingoje bus surengtas ir dar kartą“.
Pristatęs svečius, kurie taip
pat prisidėjo prie čempionato
organizavimo, R. Žilinskas teigė, kad arboristika Lietuvoje
yra naujas reiškinys. „Dauguma
žmonių negalėtų pasakyti, kas
yra arboristas. Šios profesijos
atstovas yra medžių priežiūros
specialistas – ne tik medžio genėtojas, jis medžiu rūpinasi nuo
pat jo pasodinimo momento.
Medžių būklė Lietuvoje kritiška. Šiuo metu nėra įstatymo,
kuris įtvirtintų nuostatą, jog
medžius miestuose prižiūrėtų ir genėtų profesionalai. Tą
gali daryti visi, turintys pjūklą.
Tiesa, Lietuvoje galioja Želdynų įstatymas, nurodantis, kad
medžius turėtų prižiūrėti konkrečią studijų programą baigę žmonės, tačiau šiuo metu ji
sustabdyta“.
Pasak R. Žilinsko, arboristai siekia, kad medžiai Lietuvoje būtų prižiūrimi pagal
europietiškus standartus, lygiuojasi į latvius, kurie taip
daro jau 15 metų. „Reikia pasidžiaugti, kad daugelio šalies
savivaldybių administracijos
jau supranta, jog profesionali
medžių priežiūra yra investicija į ateitį. Tikimės, kad ilgainiui situacija pasikeis, nes

Spaudos konferencijoje arboristų veiklą ir čempionatą pristatė (iš kairės): Dimitrijus Zvonka, de Gouret
Litchfield, Renaldas Žilinskas, Janis Strausmanis, Paulina Zvonka ir Kretingos muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė.

turėtų būti svarstomas įstatymas, kuriuo būtų įtvirtinta
arboristų veikla Lietuvoje.
Iki šiol mūsų šalyje arboristai
neruošiami, jie mokosi ir patirties semiasi Latvijoje, kur
įstatymiškai patvirtinta, kad
medžiai turi būti genimi arboristikos specialistų, veikia
kelios arboristų mokyklos.
Lietuvoje europinio lygio sertifikatus turi trys specialistai“, – sakė R. Žilinskas.
Anot jo, Baltijos šalių arboristų čempionatas vyksta ketvirtą kartą: pirmasis 2012 metais surengtas Latvijoje, 2013
m. – Lietuvoje, Vilniuje, 2014
m. – Estijoje. „Džiaugiamės,
kad čempionatas populiarėja:
pirmajame dalyvavo tik lietuviai, latviai ir estai, o dabar pa-

sivaržyti atvažiavo ir arboristai
iš Švedijos, Norvegijos, Rusijos, Baltarusijos, net Amerikos.
Čempionato tikslas – skleisti
žinią apie arboristų darbą, plėsti
supratimą apie arboristiką, nes
ši sritis neturi nacionalinių sienų. Iš skirtingų šalių į renginį
suvažiavę arboristai susitinka
kaip geri bičiuliai, dalijasi savo
patirtimi, žiniomis“, – kalbėjo R.
Žilinskas.
„Baltijos šalių laipiojimo medžių laja čempionatas 2019“ yra
dalis pasaulinių čempionatų,
kurie vyksta jau 50 metų. Į juos
suvažiuoja arboristai iš 50–60
šalių. Tarptautinė arboristų asociacija vienija 24 tūkstančius
arboristų 44-iose pasaulio valstybėse, Lietuvos arboristų asociacijoje šiuo metu – 19 arboristų

www.svyturiolaikrastis.lt

bei 4 įmonės „Klaipėdos želdiniai“, Vilniaus „Stebulė“, „Arbovita ir Ko“ ir „Bebriukai“.
Svečias iš Švedijos de G.
Litchfield pasakojo, kad arboristika vis populiaresnė
tampa ir Skandinavijos šalyse. „Anksčiau, kaip ir Baltijos šalyse, kartu būdavo
rengiami visų Skandinavijos
valstybių – Danijos, Švedijos
ir Norvegijos – čempionatai,
tačiau dalyvių kasmet daugėjo, tad pastaruoju metu į vieną Skandinavijos arboristų
čempionatą patenka geriausi
kiekvienos šalies pirmenybių nugalėtojai“, – teigė de G.
Litchfield.
Rusijoje, kaip sakė D. Zvonka, medžių genėjimo politika
panaši kaip Lietuvoje: „Norin-

tiems dirbti šį darbą pakanka
turėti pjūklininko ir aukštalipio
pažymėjimus. Žmonių, kurie
išmanytų medžių genėjimą, labai mažai, įprastai už šią sritį
atsakingi dendrologai. Aš savo
iniciatyva pradėjau rinkti medžiagą apie medžių genėjimą,
domėtis arboristika, propaguoti šią profesiją. Daugiau tuo susidomėta po 2014 m. Voroneže
vykusios konferencijos, kurioje
dalyvavo arboristai iš Anglijos.
Įsikūrė kompanijos, pradėjusios teikti medžių genėjimo
paslaugas“.
D. Zvonka prisipažino, kad
viešnagė Lietuvoje susijusi su
labai maloniais prisiminimais
– pirmąkart čia lankėsi būdamas 5-erių. Jo sutuoktinė Paulina atviravo, jog Lietuva labai
graži, mielai čia pagyventų ir
pusmetį.
J. Strausmanis papasakojo,
kad Latvijoje arboristų asociacija gyvuoja nuo 2008 metų, joje
šiuo metu – apie 700 narių. Veikia dvi arboristų ruošimo mokyklos, per 11 metų jas baigė per
200 asmenų.
Kretingoje vykstančiame čempionate dalyvauja 30 arboristų
sportininkų – 26 vyrai ir 4 moterys. Vakar jie varžėsi penkiose
rungtyse: nukentėjusiojo lajoje
gelbėjimo, greito kopimo medžio kamienu, greito kopimo
virve, kopimo virvės į lają pakėlimo ir arboristo darbo lajoje imitavimo. Dalyvius vertino
komisija, kurios vienas narys
pasirodymus iš viršaus stebėjo
įsikūręs medžio viršūnėje, o dar
trys – ant žemės.
Šeštadienį vyks čempionato finalas-meistrų rungtynės.
Jose dalyvaus geriausius rezultatus parodę arboristai, trys
geriausieji pateks į Europos
arboristų čempionatą. Nugalėtojų apdovanojimai vyks 18
valandą.

Švyturio laikraštis

