KALENDORIUS

10 metų savaitė
Saulė teka 6.50 val.,
leidžiasi 18.10 val.
Dienos ilgumas 11.20 val.
Jaunatis
1 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Dominykas, Domas, Pranciška, Žygintas, Pranė
RYTOJ – Silvija, Naubartas,
Emilis, Geraldas
PORYT – Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, Kostas

ORAI

ŠIANDIEN debesuota
su pragiedruliais, kritulių
nenumatoma. Vėjas rytų,
pietryčių, 1-7 m/s. Oro temperatūra dieną iki 6 laipsnių šilumos,
naktį – iki 2 laipsnių šalčio.
RYTOJ besikeičiantis
debesuotumas, kritulių
nenumatoma. Vėjas rytų,
šiaurės rytų, 2-6 m/s. Oro temperatūra dieną iki 7 laipsnių šilumos, naktį – iki 2 laipsnių šalčio.
PORYT besikeičiantis
debesuotumas, kritulių
nenumatoma. Vėjas rytų,
šiaurės rytų, 2-8 m/s. Oro temperatūra dieną iki 7 laipsnių šilumos, naktį – iki 2 laipsnių šalčio.

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis. Nr. 18 (8730).

Žmogus, gyvenimą skyręs
Lietuvai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse šiemet minime svarbų vaidmenį kuriant Lietuvos valstybę atlikusio medicinos, humanitarinių bei teisės mokslų daktaro Jono Šliūpo 155-ąsias gimimo metines. Šis Lietuvos mylėtojas ir puoselėtojas itin artimai susietas su Palanga – būtent jis išrūpino miestui kurorto statusą, buvo
pirmasis Palangos burmistras. Ta proga prisiminti J. Šliūpo idėjas ir pasisakymus
svarbu ir dėl to, kad jis buvo pirmasis lietuvis Amerikos senato tribūnoje per surastą
tarpininką iškėlęs Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo klausimą.

TRUMPAI:

Artimiausiu metu bus pradėta
11 šalies politinių partijų likvidavimo procedūra. Tiek partijų 2015
metais nepateikė duomenų apie
savo narius. Tarp likviduotinų partijų pakliūva K. Brazauskienės vadovaujama Demokratinė darbo ir
vienybės partija, su eksbankininku
V. Romanovu sieta Lietuvos žmonių
partija, A. Pilvelio vadovaujama
Lietuvos reformų partija, E. Klumbio – Tautos pažangos partija, taip
pat Žemaitijos partija, Smulkaus
ir vidutinio verslo partija, Respublikonų lyga, Lietuvos humanistų
partija ir kt. Likvidavimo procedūra
truks metus. Šis procesas galės būti
atšauktas tik teismo sprendimu.
Pagal įstatymą, politinei partijai
įsteigti būtina, kad ji turėtų ne mažiau kaip 2 tūkst. steigėjų. Anksčiau
reikalauta tūkstančio. Šiuo metu
registruotos 38 partijos. Nuo 1990
metų Lietuvoje iš viso buvo įsteigtos 73 politinės partijos. Dalis jų
nutraukė veiklą, dalis susijungė su
kitomis, reorganizavosi.

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Danielius Česnakas
Dovydas Gaidjurgis
Akvilė Šimkutė
Adrija Daugintytė
Milana Stasiulytė
Karilė Gliožerytė
Diana Paulikaitė
Kajus Žižys
Sveikiname mažylių
šeimas!

Dienos sentencija

Gerbk kiekvieno žmogaus
tėvynę, o savąją – mylėk.
G. KELERIS
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Kaina 0,35 €

Kitas laikraščio
numeris išeis
trečiadienį,
kovo 16 dieną

ŠIANDIEN
SKAITYKITE:
3 p.
Sodų bendrijoms –
finansinė parama

Kretingos rajono savivaldybės
teritorijoje esančios sodininkų bendrijos, siekiančios tinkamai tvarkyti
ir prižiūrėti bendrojo naudojimo
objektus, galės kreiptis į Savivaldybę
ir gauti paramą. Savivaldybės taryba
patvirtino Sodininkų bendrijų specialiąją rėmimo programą. Šiemet
paramai numatyta 5 tūkst. eurų.

7 p.
Festivalis „išėjo“ už
rajono ribų

S. Daukanto progimnazija praėjusį
penktadienį vėl skambėjo nuo muzikos ir dainų, buvo pilna jaunatviško
šurmulio. Čia jau šeštąjį kartą vyko
menų festivalis „Tartum lengvas pienės pūkas“, sukvietęs per 200 dalyvių.

Dėl kokybiško vandens
dar teks pakovoti

Išleistas svarbiausias
J. Pabrėžos veikalas

Andrius JUŠKEVIČIUS

Diana JOMANTAITĖ

Po praėjusį penktadienį Savivaldybėje vykusio pasitarimo dėl Kretingai tiekiamo vandens kokybės tapo
aišku: gero vandens dar teks palaukti. Vandens tiekėjų ir sanitarijos specialistų pastangos galutinai išvalyti
geriamą vandenį nuo uodo lervų buvo tik iš dalies sėkmingos.

Kretingos muziejuje pristatytas išskirtinis leidinys –
visuomenė susipažino su Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos
knyga „Taislius augyminis“ arba kitaip – „Augalų sistema“. Trijų tomų knygą pristatė su vienuolio ir botaniko
rankraščiais dirbę mokslininkai.

Darbo grupės nariai „Kretingos vandenims“ vis dar turi priekaištų.
(Nukelta į 3 p.)

Autoriaus nuotr.

Knygos pristatymo šventę muziejuje surengti padėjo Jurgio Pabrėžos
universitetinės gimnazijos bendruomenė, kuri susirinkusiems padovanojo ir gražių meninių akimirkų. Į pasimatymą, kaip sakė muziejaus
direktorė Vida Kanapkienė, susirinko būrys pedagogų bei mokinių.
„Labai džiugu, kad esame kartu iškilią minutę, kuomet galime mėgautis pasimatymu su Jurgiu Ambraziejumi Pabrėža“, – sveikindama
šventės dalyvius kalbėjo V. Kanapkienė.
Knygą išleido Lietuvių kalbos institutas, kurio vadovė Jolanta Zabarskaitė pristatė visą leidybinę komandą bei kalbėjo apie šios knygos
svarbą ir išskirtinumą.
„Valstybinė lietuvių kalbos komisija paskelbė mūsų kalbos dienas ir
lituanistai keliauja po visą Lietuvą, kalba apie lietuvių kalbą. Šis renginys Kretingos muziejuje yra vienas tų svarbių vizitų, kai apie savąją
kalbą galime kalbėti ne abstrakčiai, bet konkrečiai apie asmenis, kurie
prisidėjo prie lietuvių kalbos formavimo“, – sakė J. Zabarskaitė.
(Nukelta į 4 p.)

Švyturys

4

2016 m. kovo 9 d., trečiadienis

MOKYMAI

Bendruomenėms – apie susitarimų
gudrybes

Diana JOMANTAITĖ

Kretingos rajono savivaldybėje Lietuvos laisvosios rinkos institutas organizavo
seminarą „Bendruomenė, investicijos ir aplinkosauga: kaip vertinti, dalyvauti, komunikuoti“. Seminare dalyvavo apie 30 Kretingos ir Palangos vietos bendruomenių,
nevyriausybinių organizacijų, taip pat Kretingos savivaldybės atstovai.
Seminare lektoriai pasakojo,
kaip visapusiškai įvertinti miesto viešosios politikos sprendimus dėl investicinių projektų.
Taip pat apie aktualias konstitucines teises, kaip aiškiai, pagrįstai ir tinkamai suformuluoti ir
išsakyti savo poziciją. Mokymus
vedė Lietuvos laisvosios rinkos
instituto prezidentas Žilvinas
Šilėnas, jaunesnysis ekspertas
Dominykas Šumskis ir komunikacijos vadovė Asta Narmontė.
„Įgyvendinant investicinius,
plėtros projektus svarbu, kad
tarpusavyje sėkmingai sutartų investuotojai ir gyventojai.
Svarbu, kad apie aplinką kalbėtų
žmonės, kurie ten gyvena. Tiek
bendruomenė, tiek investuoto-

Mokymų apie susitarimus, kompromisus ir bendradarbiavimą klausėsi
Kretingos rajono ir Palangos bendruomenių atstovai.

jai juk turi tą patį tikslą – kad
gyventi būtų geriau. Todėl reikia aktyviai ir argumentuotai
išsakyti savo poziciją, kalbėtis ir
tartis. Tam reikia ir pasitikėjimo

vieni kitais, kurio, beje, dažnai
trūksta. Kaišiadorių bendruomenių susidomėjimas rodo, kad
žmonės nori ir linkę tartis dėl
(Nukelta į 9 p.)

Sodininkams – finansinė parama
(Atkelta iš 3 p.)

Programos tikslas yra padėti plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas iš dalies padengiant mėgėjiško sodo bendrojo
naudojimo objektų – kelių, elektros ir kt. – dokumentacijos rengimo
ir jų priežiūros išlaidas. Lėšos programai įgyvendinti numatomos Savivaldybės strateginiame veiklos plane Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus programoje bei Savivaldybės biudžete.
Parama sodininkų bendrijoms gali būti skiriama: bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies
padengti; naujų bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, kelių,
gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kt.)
statybos ir esamų objektų atnaujinimui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies padengti; kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, iš dalies padengti.
Vienai bendrijai per finansinius metus skiriama parama negali viršyti 1 tūkst. eurų (arba 20 proc. visų programos lėšų) ir ne daugiau
kaip 50 proc. turėtų išlaidų. Didesnė parama gali būti skiriama Savivaldybės tarybos sprendimu konkrečiai bendrijai. Bendrijoms kompensuojamos tik apmokėtos išlaidos už atliktus darbus ar paslaugas.
Finansuojamos išlaidos, patirtos per pastaruosius 12 mėnesių iki prašymo pateikimo.
Bendrijų, pageidaujančių gauti paramą, prašymai priimami nuo
kovo 1 iki rugsėjo 1 dienos.
Šių metų Savivaldybės biudžete sodininkų bendrijoms remti numatyta 5 tūkst. eurų.
Kaip „Švyturiui“ sakė Savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo
skyriaus vedėja Sigutė Jazbutienė, į Skyrių jau kreipėsi ne viena sodininkų bendrija, kuri norėtų gauti finansinę paramą. „Domėtasi apie
pagrindinės gatvės apšvietimo įrengimą, vaikų žaidimų aikštelės įrengimą, apie kelių priežiūrą. Noriu dar kartą akcentuoti, kad sodininkų
bendrijos lėšų gali tikėtis ne patiems darbams, o reikalingos techninės
dokumentacijos rengimo išlaidoms, objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies padengti“, – kalbėjo S. Jazbutienė.

ANT AKMENOS KRANTŲ

Išleistas svarbiausias J. Pabrėžos veikalas

(Atkelta iš 1 p.)

Anot jos, J. A. Pabrėžos
knyga „Taislius augyminis“
yra absoliučiai unikalus leidinys, kadangi Kretingoje gyvenęs vienuolis bei biologas J.
A. Pabrėža buvo pirmasis terminologas, padėjęs pamatus
lietuvių kalbos terminologijai.
„J. A. Pabrėža ėmėsi grandiozinio darbo – aprašyti augalus ir sukurti jiems pavadinimus. Tai rodo jo itin stiprų
ryšį su gamta, o kūrė jis labai
kūrybiškai, ne tik profesionaliai. Sukurti terminus turėjo
nuo nulio – turėdamas tik
lotynišką augalo pavadinimą ir žvelgdamas į jį, matydamas formas, išskirtinumą.
Dirbdamas jis norėjo, kad
gamtą, ryšį su ja suprastų ir

Šio monumentalaus leidinio kūryba užtruko dešimtmetį.

Knygą „Taislius augyminis“ pristatė Lietuvių kalbos instituto vadovė Jolanta Zabarskaitė.
Gintauto Maciaus nuotr.

Tai, kas susiję su J. A. Pabrėža, svarbu šio iškilaus žmogaus vardą turinčios mokyklos – Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos – mokiniams
bei pedagogams.

paprastas žmogus, nesuprantantis lotyniškai. Jo knygos
tik iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti neįdomios, skirtos tik

mokslininkams. Tačiau šio
žmogaus raštuose yra labai
daug medžiagos bei šaltinių
kūrybai“, – įsitikinusi J. Za-

barskaitė.
Trijų tomų leidinio leidyba
yra vienas didžiausių pastarojo dešimtmečio Lietuvos
mokslo ir raštijos paveldo atkūrimo projektų.
„Taislius augyminis“ yra
pirmasis lietuviškas botanikos veikalas, parašytas žemaičių kalba. Jį XIX amžiaus
pirmoje pusėje parašė Kretingos pranciškonų vienuolis
Jurgis Ambraziejus Pabrėža,
gyvenęs 1771-1849 metais.
„Taisliuje“ aprašyta apie
800 augalų ir grybų genčių.
Nemažai J. Pabrėžos pasiūlytų botanikos terminų prigijo
ir yra vartojami iki šiandien,
pavydžiui, ankštara, ankštarėlė, aukšlys, pažiedės, purka.

Kai kurie J. Pabrėžos veikale
minimi lotyniškieji naujųjų
rūšių vardai yra įtraukti į pasaulinį augalų rūšių katalogą
Index Kewensis kaip sinonimai.
„Taisliaus augyminio“ rankraštis niekada nebuvo išspausdintas, nors ir buvo žinomas Lietuvos botanikams
bei platesnei mokslo bendruomenei. Žymus Lietuvos
gamtininkas profesorius Antanas Minkevičius 1972 metais rašė: „Dabar mes žiūrime
į „Taislių“ kaip į didelės reikšmės mūsų mokslo, kalbos ir
kultūros paminklą, kuriame
pirmą kartą Lietuvos istorijoje lietuvių kalba /žemaičių tarme/ pavartota gamtos
mokslo reikalams. Savo verte jis prilygsta tokiems veikalams, kaip M. Mažvydo
„Katekizmas“, K. Donelaičio
„Metai“ arba S. Daukanto

„Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“.
Profesorius Giedrius Subačius, 2003 metais iškėlęs
idėją išleisti šį veikalą, sako,
kad „Taislius augyminis“ yra
vienas iš trijų pirmųjų Lietuvoje XIX a. mokslo veikalų,
sukurtų lietuvių kalba. Tik ta
aplinkybė, kad jis, skirtingai
nuo Simono Daukanto „Būdo
žemaičių ir lietuvių kalnėnų“
(1845) ir Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystės“ (1848), nebuvo išleistas,
lėmė, kad jam neteko sulaukti
pirmųjų šlovės, nors ir buvo
parašytas anksčiau (1843).
Praėjus 160 metų po Jurgio
Ambraziejus Pabrėžos mirties, svarbiausias jo gyvenimo
veikalas ir vienas svarbiausių
Lietuvos mokslo ir raštijos
paminklų įgijo 3 didelio formato tomų, kurių kiekvienas
atspausdintas 400 egzempliorių tiražu, pavidalą.
Šį projektą Lietuvių kalbos
institutas vykdė kartu su Botanikos institutu ir Lietuvos
nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. I ir II dalies
rengimą finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija,
III – Lietuvos mokslo taryba.
Knygos (II ir III dalis) išleistos Lietuvos mokslo tarybos
lėšomis, I dalies išleidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio
minėjimo direkcija.
Projektui vadovavo dr. Rita
Šepetytė, kuri prie leidinio
dirbo nuo pradžios iki galo.

