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Šventoji sveikina Lietuvą

Sausio pabaigoje vienas 
pirmųjų naujojo Vyriausybės 
kanclerio Algirdo Stančaičio 
organizuotų posėdžių buvo 
skirtas Šventosios uosto 
atstatymo problemoms. 
Jame kalbėtasi apie tai, kad 
Šventosios uostas iš Klaipė-
dos valstybinio jūrų uosto 
direkcijos turi būti perduotas 
Palangos savivaldybei. Ieško-
ta juridinių veiksmų kaip tai 
padaryti.

Šventosios 
uosto 

atstatymą 
pradės nuo 

antrojo etapo

Nukelta į 3 psl.

Trys žvejo dukros turi vilties iš-
vysti atstatomą žvejų uostelį. Auksės 
Pavarotnikaitės (8 m.) piešinys.

Įrengs infrastruktūrą žvejams
Kaip pranešė Palangos miesto 

savivaldybė, minėtame posėdyje 
be susisiekimo ministro Roko Ma-
siulio, Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto vadovo Arvydo Vaitkaus, 
Žemės ūkio ir Susisiekimo minis-
terijų atstovų dalyvavo ir Palangos 
meras Šarūnas Vaitkus ir Savival-
dybės tarybos narys, Ekonomikos 
komiteto pirmininkas Mindaugas 
Skritulskas.

„Pasitarimo metu kalbėjome 
apie galimybę įgyvendinti Šven-
tosios uosto atstatymo antrąjį eta-
pą, tai yra, įrengti šioje teritorijoje 
žvejams reikalingą infrastruktūrą 
– pastatyti žvejų laivų ir įrangos ir 
laikymo patalpas, įrengti automo-
bilių stovėjimo aikšteles ir kt.“, – 
sakė meras. 

Pasak Š. Vaitkaus, yra galimybė 
Šventosios uosto statybos antrojo 
etapo darbus finansuoti europi-
nėmis lėšomis, tačiau paraišką ES 
finansavimui minėtoms reikmėms 
gauti gali teikti tik Savivaldybė. „To-
dėl pasitarimo metu sutarta ieškoti 
teisinių galimybių, kaip Šventosios 
uostą perduoti panaudos teise val-
dyti Palangos miesto savivaldybei. 
Jei šis uostas būtų perduotas Pa-
langos miesto savivaldybei, galė-
tume iki birželio pateikti paraišką 
ES, ir, gavus lėšų, prasidėtų Šven-
tosios uosto atgimimas. Be abejo-
nės, uosto atstatymo darbai būtų 
vykdomi etapais ir užtruktų keletą 
metų“, – sakė Š. Vaitkus.  

Nukelta į 4 psl.

Šventosios istorijos 
šimtmečiai

3, 6 psl.

2 psl.

8 psl.

Šventojiškiai laukia 
uosto, kultūros 

renginių ir 
rekreacinių objektų

7 psl.

 P. Baronas. Lietuvos 
valstybingumo atgavimo 
šimtmečio progai skirto 
medalio eskizas. Aversas.

 P. Baronas. Lietuvos 
valstybingumo atgavimo 
šimtmečio progai skirto 
medalio eskizas. Reversas.

„Valstybingumo atgavimo šimtmetį švenčiančiai Lietuvai linkiu, kad prasidėjusį antrąjį šimtmetį būtų įgyven-
dintos mūsų tautos pagrindų kūrėjų idėjos: tegyvuoja kalba (Jonas Jablonskis), dora (Vilhelmas Storosta Vydūnas) 
, garbė bei sąžinė (Jonas Basanavičius) ir laisva kūryba (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)“.

Skulptorius Petras Baronas
Šventosios herbo ir vėliavos autorius

Lietuvos Trispalvė 
– Mikeliui Balčiui

“Prezidentas 
Smetona“ – 

Lietuvos karo 
laivyno 

pradininkas
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Lietuvos pajūrio bendruomenių atsto-
vai, tarp jų – ir Šventosios seniūnijos 
bendruomenės pirmininkas Dominin-
kas Jurevčius bei „Palangos santarvės“ 
bendruomenės pirmininkė Daina Ei-
manavičienė,- vasario 7-ąją Melnragės 
seniūnaitės Marijos Kalendės kvietimu 
susitiko su Lietuvos bendruomenių 
asociacijos pirmininke Reda Knezevi-
čiene.

Pasak M. Kalendės, susitikimo tikslas – pasi-
tarti dėl galimybės kurti Pajūrio ir Klaipėdos ben-
druomenių  asociaciją. Jos tikslai būtų pristatyti 
Pajūrio ir Klaipėdos bendruomenių bėdas antrąjį 
šimtmetį pradedančios skaičiuoti Lietuvos Res-
publikos dabartinės valdžios atstovams. 

„Susibūrę į asociaciją, būtume išgirsti ir 
atsirastų galimybė patiems pristatyti savo bė-
das, nuogastavimus,- sakė M. Kalendė, primi-
nusi, jog nemenka dalis bendrų pajūrio ben-
druomenių problemų buvo išdėstytos sausio 
mėnesį skelbtame atvirame Lietuvos pajūrio 
bendruomenių laiške dėl išorinio uosto pro-
jekto, kurį pasirašė ir Šventosios seniūnijos 
bendruomenė, bendruomenė „Palangos san-
tarvė“, Šventosios turizmo asociacija, Palangos, 
Monciškių, Būtingės, Nemirsetos bei kitų pajū-
rio seniūnaitijų seniūnaičiai bei bendruomenių 
pirmininkai.

„Planuojame galimybę jungtis prie kuria-
mos asociacijos aptarti su bendruomene,- 
„Šventosios Respublikai“ sakė D. Jurevičius.- 
Kiek teko išgirsti susitikimo metu, šio krašto 

bendruomenės susiduria su panašiomis pro-
blemomis, kaip ir šventojiškiai: jų balso prii-
mantieji sprendimus negirdi arba nenori išgirs-
ti, gi svarbūs sprendimai priimami nepasitarus 
su visuomene, su bendruomenėmis. Tad gal 
būtų tikslinga vienytis, kad mūsų balsas skam-
bėtų toliau ir garsiau“.

D. Jurevčiui paantrino ir D. Eimanavičienė, 
pritarusi, jog apsijungusios bendruomenės 
taptų stipresnės.

„Teritorija – ta pati, problemos – labai pana-
šios, ir gerokai skiriasi nuo Vilniaus. Tad asoci-
acija, mano nuomone, ne tik sustiprintų ben-
druomenes ir jų balsą, bet ir galėtų padėti kurti 
naujus bendrus projektus, padėtų dalintis in-
formacija, galų gale, apjungtų daugiau žmonių 
bendrai veiklai“,- sakė D. Eimanavičienė.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečio proga ir Palangos lopšelį 
– darželį „Sigutė“, kuriame ugdomi 
mažiausieji šventojiškiai, pasiekė lab-
daros paramos fondo „Švieskime vai-
kus“ dovana – šiuolaikiniai stilizuoti 
tautinai kostiumai, kuriuos sukūrė 
dizaineris Juozas Statkevičius. 

Pirmieji šiuos kostiumus pasimatavo ,,Druge-
lių“ priešmokyklinės grupės  ir ,,Boružėlių“ grupės 
vaikai, kurie dainomis ir rateliais pasveikino pro-
jekto „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio do-
vanos Lietuvos darželiams“ šventinį renginį.

Dovana – šešiolika komplektų žemaitiš-
kų tautinių rūbelių,- Šventąją pasiekė vasa-
rio 9-ąją dieną. Jais gali pasipuošti aštuo-
nios mergaitės ir aštuoni berniukai.

Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo šimtmečio šventės 
išvakarėse Šventosios seniū-
nijos bendruomenę pasiekė 
brangi dovana. 

LR Seimo narys Antanas Vinkus 
bendruomenei perdavė vieną iš 
tūkstančio Lietuvos Ministro Pirmi-
ninko Sauliaus Skvernelio iniciaty-
va vykusios pilietinės akcijos „Lie-
tuvos vėliava“ metu mokykloms, 
Lietuvos savanoriams, šeimoms 
bei bendruomenėms teiktų Lietu-
vos Trispalvių.

Šventosios seniūnijos ben-
druomenės taryba nusprendė, jog 
šią reikšmingą dovaną verta įteikti 
mūsų krašto šviesuoliui, archeolo-
gui, istorikui, kraštotyrininkui Mi-
keliui Balčiui.

Prieš pat jubiliejinę Vasario 

Lietuvos Trispalvė – Mikeliui Balčiui

Vasario 16-ąją prie M. Balčiaus namų suplevėsavo akcijos „Lietuvos vė-
liava“ trispalvė. Vitalijos Leonavičienės nuotr.

16-osios šventę Lietuvos Trispalvę 
vaikščiojančia Šventosios enci-
klopedija pelnytai tituluojamam 
šventojiškiui perdavė Šventosios 
seniūnijos bendruomenės pirmi-
ninkas Domininkas Jurevičius, jo 
pavaduotoja, Šventosios seniūnai-
tė Oksana Skripnikienė ir LR Seimo 
nario A. Vinkaus padėjėja, Palan-
gos miesto savivaldybės tarybos 
narė Elena Kuznecova.

„Ačiū, kad gyvenate Lietuvoje, 
kad dirbate Lietuvai ir garsinate 
Šventąją ir Palangą“,- savo ir Seimo 
nario A. Vinkaus sveikinimus bei 
linkėjimus perdavė ir prasmingą 
dovaną šiemet jubiliejų švęsian-
čiam Šventosios seniūnijos ben-
druomenės tarybos nariui, Trijų 
Žvaigždžių ordino kavalieriui M. 
Balčiui įteikė E. Kuznecova.

Steigsis Pajūrio bendruomenių asociacija

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį 
Šventosios pagrindinė mokykla pasi-
tiko iškilmingai pasipuošusi naujomis 
vėliavomis  ir logotipais, vaizduojan-
čiais baltą paukštį trispalvės ažūru 
dekoruotais sparnais. Mokyklos fojė 
sieną dabinantis Pasaulio medžio, 
lietuviams itin svarbaus simbolio, kar-
pinys priminė, kad ir mūsų trispalvėje 
galima įžvelgti triadą, siejančią praeitį, 
dabartį ir ateitį. 

Ypač aktyviai šventei ruošėsi mažieji pradi-
nukai: mažomis rankelėmis parengti patrioti-
niai  stendai, užrašyti pasižadėjimai, linkėjimai 
Lietuvai ir brangiems žmonėms, numegzta 
šimtai tautinių vėliavėlių, juostelių, apyrankių, 
galvos papuošalų ne tik patiems, bet ir moky-
klos svečiams, miestelio gyventojams. 

Mokyklos žygeiviai vasario 16-ąją   pasi-

tiko žygiu „Vasario 16-ai – 16 km“.   Mokyklos 
dirbtuvėse ant senos buvusio jūros tilto sijos 
susirikiavo 100 dailiai išdrožinėtų Žemaitijos 
herbo meškų, o šalies sporto pasiekimai buvo 
pagerbti tokiu pat skaičiumi išraiškingų krepši-
ninkų figūrėlių. Lietuvių k. kabineto ekspozici-
joje 100-u mokinių iškarpytų  geltonų ir raudo-
nų tulpių simboliškai palinkėta Lietuvai žydėti 

gražiais žmonėmis. Mokyklos II aukšto sieną 
papuošė mokinių piešinių, vaizduojančių isto-
rinius Lietuvos įvykius, paroda. 

Giedrą vasario 15-osios rytą   mokyklos 
bendruomenės nariai rinkosi į mokyklos aktų 
salę pasipuošę simbolika trispalvės motyvais. 
Sugiedojus Tautinę giesmę, vyko šventinis ren-
ginys ,,Su gimtadieniu, Lietuva!“        

Šventinis renginys mokykloje baigėsi išraiš-
kinga kolektyvine akcija „šimtmečio nuotrau-
kai iš viršaus“: iškėlę raudonos – žalios – gelto-
nos spalvos juostas, šventės dalyviai  vienijosi, 
susirikiuodami į skaičių „100“.

Tęsti šventės mokiniai ir mokytojai važiavo 
į Palangą, kur vyko baigiamais projekto ,,Prie 
istorijos prisilietus“ renginys. Laisvos Lietuvos 
šimtmečio proga „atidarytame“ Palangos mo-
kyklų mokinių  suolelyje šventojiškiai džiaugė-
si  radę ir savo sukurtas keramines plyteles. 

Plačiau: www.sventosiospm.lt.

Mokykla šventė valstybės jubiliejų

Šventės akimirkos. Šventosios pagrindinės 
mokyklos nuotr.

Žemaitiškais tautiniais rūbais pasipuošė „Drugeliai“ ir „Boružėlės“.

„Sigutės“ mažiesiems – 
šimtmečio dovana

Šiandien prieš jus, mieli „Šventosios 
Respublikos“ bičiuliai, aštuntasis – ir 
pirmasis šiais metais - mūsų laikraščio 
numeris. Numeris, skirtas šventei, kurią 
minėsime dar visus metus: atkurtos Lie-
tuvos valstybės šimtmečiui.

Jubiliejinė Vasario 16-oji Šventąją, 
kartu su Palanga po penkerių metų pa-
sitiksiančią prijungimo prie Lietuvos šim-
tmetį, pasiekė nešina viltinga naujiena: 
regis, ne vieną šimtą skaičiuojantį Šven-
tosios uostą pagaliau bus imtasi tvarky-
ti taip, kad jis atitiktų šventojiškių žvejų 
poreikius. 

Beje, šiandien, trečiadienį, neeilinia-
me Palangos miesto savivaldybės tary-
bos posėdyje bus priimtas sprendimas, 
leisiantis ta linkme žengti pirmuosius 
realius žingsnius: iš valstybės Palangos 
savivaldybės žinion bus perimta Šven-
tosios jūrų uosto žemė, akvatorija ir inf-
rastruktūra valdyti, naudoti ir disponuoti 
patikėjimo teise.

Tad nenuostabu, kad šiame šventi-
niame numeryje daug dėmesio skiriame 
Šventosios uostui, jo istorijai bei į šią is-
toriją įsiliejusiam dar vienam Lietuvos – 
jūrinės valstybės – simboliui: pirmajam 
karo laivui „Prezidentas Smetona“.

Kartu dalijamės ir tuo, kaip pasiti-
kome jubiliejų: švęsdami mokykloje, 
lopšelyje-darželyje, bibliotekoje (kurios 
darbuotojos dėkingos „Sigutės“ ugdyti-
niams, papuošusiems biblioteką savai-
siais iškilniai datai skirtais darbeliais), ar 
grožėdamiesi vieno iš Šventosios ben-
druomenės steigėjų Šventosios turizmo 
asociacijos iniciatyva ant atkurto istori-
nio flagštoko suplevėsavusia Lietuvos 
Trispalve.

Taip pat jūsų dėmesiui pateikiame 
47-ajame tarptautiniame jaunimo epis-
tolinio rašinio konkurse II ture Palangoje 
II vietą užėmusios Šventosios pagrin-
dinės mokyklos 7 kl. mokinės Egidijos 
Japertaitės  (mokyt. Nijolė Šauklienė) ra-
šinį, puikiai atskleidžiantį, kaip šimtmetį 
švenčiančią Lietuvą mato ir ko jai linki 
antrojo jos šimtmečio būsimieji kūrėjai.

Kartu dalijamės valstybės jubiliejaus 
proga gautais sveikinimais bei patys 
sveikiname vieni kitus ir Lietuvą su jos at-
gimimo šimto metų sukaktimi. Ir – įdeda-
me dalį jūsų, mieli šventojiškiai, bei mūsų 
miestelio svečių pageidavimų ir palin-
kėjimų ateities Šventajai. Kitą – didžiąją 
– dalį pasistengsime paviešinti su laiku 
atsigausiančioje Šventosios seniūnijos 
bendruomenės interneto svetainėje.

Naudodamiesi proga, skubame pra-
nešti, jog, regis, vienas iš dažniausiai pa-
sitaikiusių pageidavimų gali pradėti pil-
dytis. Pirmadienį bendruomenės atstovai 
buvo susitikę su Palangos kultūros ir jau-
nimo centro direktore Vita Petrauskiene 
bei kultūrinės veiklos vadybininke Mo-
nika Jarulyte pasikalbėti apie kultūrinio 
gyvenimo Šventojoje dabartį ir perspek-
tyvas. Sutarta, kad susitikimai bei – labai 
viliamės – konstruktyvūs pasitarimai  su 
bendruomene vyks kiekvieną mėnesį.

Tad – iki naujų susitikimų kupiname 
vilčių antrajame atkurtosios valstybės 
šimtmetyje 

Nuoširdžiai jūsų – 
„Šventosios Respublika“

Redakcijos žodis
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Inicijuos teisės aktų 
pakeitimus

Vyriausybėje vykusio pasitarimo metu 
pritarta, kad siekiant įgyvendinti Vyriausy-
bės programos nuostatą, jog „Žemės ūkio 
ministerija imsis realių veiksmų, skirtų įkurti 
veikiantį žvejybai, pramogoms bei turizmui 
pritaikytą nedidelį, efektyvų Šventosios uos-
tą“, ir sudaryti galimybę tuo tikslu panaudo-
ti lėšas iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 
veiksmų programos, tikslinga inicijuoti tei-
sės aktų dėl Šventosios valstybinio jūrų uos-
to perdavimo Palangos savivaldybei pakeiti-
mo projektų parengimą. 

Taip pat konstatuota, jog yra tikslinga 
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupei kartu 
su Susisiekimo ministerija skubos tvarka iš-
nagrinėti, kokius teisės aktus būtina priimti, 
kad būtų įgyvendinti šie pasiūlymai (be kita 
ko, dėl galimybės priimti Vyriausybės nuta-
rimą dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto 
turto perdavimo Palangos savivaldybei pa-
tikėjimo teise valstybės deleguotai funkci-
jai vykdyti), ir pateikti išvadas Vyriausybės 
kancleriui, o Susisiekimo ministerijai kartu 
su kitomis suinteresuotomis institucijomis 
– parengti ir pateikti Vyriausybei atitinkamų 
teisės aktų projektus.

Šventoji nuskriausta
Savo ruožtu atitinkamų žingsnių dėl 

Šventosios uosto atstatymo ėmėsi ir Palangai 
bei Šventajai Seime atstovaujantis čia išrink-
tas jo narys Antanas Vinkus: „Kad Šventosios 
jūrų uosto atstatymas reikalingas ir laukia-
mas, įsitikinau ne kartą bendraudamas su 
vietos ir žvejų bendruomenėmis. Žemės ūkio 
ministerijoje su ministru Broniumi Markaus-
ku ir viceministru Artūru Bogdanovu aptarė-
me Šventosios jūrų uosto plėtros galimybes, 
problemas, įvertinome galimus iššūkius.“

Pagrindinė kalba įvairiuose susitikimuo-
se yra dėl Šventosios uosto plėtrai reika-
lingų finansavimo šaltinių. Nėra abejonių, 
kad jei būtų pinigų, Šventosios uostas tikrai 
būtų atstatytas. Kaimyninės šalies – Latvijos 
statybos bendrovės labai gerai ir palyginti 
pigiai įgudo statyti hidrotechninius objek-
tus Lietuvoje.

Šventosios uosto problemos neramina ir 
Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvinin-
kystės asociaciją. Jos vadovas Mindaugas Ri-
meikis nekart akcentavo, jog Šventosios žvejai 
yra itin sunkioje situacijoje. Senasis Šventosios 
uostas kaip žuvų iškrovimo vieta dėl prasto 
įplaukimo yra panaikintas. Patvirtintos pietinė 
ir šiaurinė žuvų iškrovimo vietos tiesiog paplū-
dimiuose. Privažiavimai prie jų prasti.

Šventosios žvejai reikalauja, kad būtų 
bent kažkaip atstatomas Šventosios uostas. 
Po Klaipėdos Šventosios žvejų grupė yra di-
džiausia Lietuvos pajūryje. Čia, įskaitant ir 
aplinkines vietoves, žvejoja 19 įmonių.

„Visos partijos į rinkimų programas buvo 
įsitraukusios, kad atstatys Šventosios uostą. 
Dabar tą pažadą jos jau pamiršo“, - pastebė-
jo M.Rimeikis.

Šventoji yra realiai nuskriausta. Jai dau-
gelį metų žadėta, kad bus pastatytas uostas. 
Jo neliko, į Šventosios žvejybos infrastruktū-
rą per tą laiką neinvestuota nė euro.

Šeši atstatymo etapai
Šiuo metu Klaipėdos valstybinio jūrų 

uosto direkcija yra parengusi visus Švento-
sios uostui atstatyti reikalingus dokumen-
tus. Gautas ir šio uosto statybos leidimas. 

Belieka pradėti statyti. Ir laukti nėra ko, nes 
dokumentai sensta, tęsiant laiką gali baigtis 
ir jų galiojimo laikas.

Kiek kainuotų atstatyti Šventosios uostą 
tiksliai atsakytų tik viešasis konkursas. 2015 
m. rugpjūčio 26 d. baigtame rengti Švento-
sios uosto infrastruktūros ir akvatorijos gili-
nimo techniniame projekte buvo numatyta 
70,5 mln. eurų bendra jo atstatymo vertė. 
Uostelis planuotas su 6 metrų gyliu ir 9 me-
trų gyliu avanuoste, kad galėtų atplaukti 
nedideli kruiziniai laivai.

Į tą kainą turėjo įeiti I etapo statybos – 
molų statyba ir farvaterio gilinimas, II etapo 
statyba – automobilių stovėjimo aikštelės 
įrengimas, III etapo statyba – inžineriniai 
tinklai, IV etapas – vakarinės krantinės re-
konstravimas, V etapas – rytinės krantinės 
rekonstravimas, VI etapas – akvatorijos gili-
nimas ir švartavimo įrangos statyba.

Vėliau pirminis Šventosios uosto atstaty-
mo planas buvo gerokai sutrauktas. Beliko 3 
metrų gylis, apkarpytos ir kitos dalys. Preli-
minari mažesnio varianto uostelio atstatymo 
kaina buvo įvardinama 35–40 mln. eurų. 

Perduos uostą Palangai
Tačiau ir tokia kaina pasirodė per didelė. 

Pernai vasarą grupė Šventosios uosto at-
statymo entuziastų buvo iškėlę mintį, kad 
sumą galima sumažinti iki 15 mln. eurų. 
Uoste dar labiau būtų mažinami gyliai, 
trumpinami molai, gilinimą atliktų Nemuno 
žemupyje esanti žemsiurbė.

„Baikite juokauti. Koks 15 mln. eurų, jei 
dokumentai parengti ir numatyta 70 mln. 
eurų sąmata? Neturiu pagrindo teigti, kad 
Šventosios uostą galima pastatyti už 15 
mln. eurų“, - tuomet stebėjosi žemės ūkio 
viceministras Artūras Bogdanovas, pridū-
ręs, kad „Šventojoje antrojo valdovų rūmų 
projekto nebus“.

Šiuo metu yra svarstomas minimalistinis 
maždaug 2,5 mln. eurų vertės Šventosios 
uostelio atstatymo variantas.

Kaip jau minėta, vienas pirmųjų naujo-
jo Vyriausybės kanclerio Algirdo Stančaičio 
organizuotų posėdžių buvo apie Šventosios 
uosto atstatymą. Jame kalbėtasi apie tai, 
kad Šventosios uostas iš Klaipėdos valstybi-
nio jūrų uosto direkcijos turi būti perduotas 
Palangos savivaldybei. Ieškoma juridinių 
veiksmų kaip tai padaryti

Palangos savivaldybė iki birželio pateik-

tų paraišką ir galėtų tikėtis gauti kažkiek 
lėšų Šventosios uosteliui atstatyti. Pinigai 
tam galėtų būti numatyti iš Žemės ūkio mi-
nisterijos administruojamos žuvininkystės 
sektoriaus veiksmų programos.

Uostelis be molų
Palangos savivaldybės mero pavaduo-

tojas Rimantas Antanas Mikalkėnas mano, 
kad promenadinio uosto, koks buvo suma-
nytas Šventojoje už maždaug 40 mln. eurų, 
nepavyks pastatyti, nors jam išduotas sta-
tybos leidimas. Palangos savivaldybė mato 
Šventojoje realiai įgyvendinamą kuklesnį 
uosto variantą. Jo statyba prasidėtų nuo an-
trojo etapo – žvejų reikmėms skirto uosto 
be molų, bet su nuolat laivybos kanalą va-
lančia žemsiurbe.

Molai Šventosios uosteliui, kaip ir bet 
kuriam kitam prie Baltijos jūros, būtų svar-
būs. Bet dalis žmonių įsitikinę, kad būtina 
pradėti statyti Šventosios uostą ir be molų. 
Vėliau, jei Vyriausybė surastų pinigų, vyktų 
pirmasis (su molais) šio uostelio statybos 
etapas.

Už maždaug 2,1 mln. eurų būtų rekons-
truota gatvė į uostelį, įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė, įsigyta žemsiurbė (tam 
numatyta 156 tūkst. eurų), nutiesti komuni-
kacijos ir vandentiekio tinklai, laivų ir įran-
gos laikymo ir remonto angaras, sugautos 
žuvies iškėlimo iš laivų įranga.

Planuojama, kad tokio uostelio statybai 
apie 1,7 mln. eurų būtų skirta iš Žuvininkys-
tės fondo, apie 250 tūkst. eurų skirtų Palan-
gos savivaldybė, 170 tūkst. eurų būtų pa-
naudota iš Šventosios žuvininkystės vietos 
veiklos rėmimo fondo.

Šiandien už tokį Šventosios uosto atsta-
tymą pagal minėtą schemą pasisako Palan-
gos miesto savivaldybės, Priekrantės versli-
nės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija, 
Palangos teritorijoje esantys žvejai.

Šventosios uosto statyba iš žuvininkys-
tės lėšų turi ir priešininkų. Mat į šį uostą, 
atstatant jį, būtų sudėta didesnė dalis šio 
fondo lėšų. Todėl Žemės ūkio ministerija yra 
linkusi išsiaiškinti, koks būtų žvejybos inf-
rastruktūros poreikis kitose vietose, taip pat 
ir Kuršių mariose, nes viskas remiama iš tos 
pačios programos.

Parengta pagal Palangos miesto 
savivaldybės informaciją bei Kl.lt ir 

Albatrosas.lt straipsnius

Šventoji – unikali vieta. Archeologų 
tyrimai rodo, kad prieš porą tūkstan-
čių metų gyvenimas čia virė ir kunku-
liavo daug smarkiau, nei didžiojoje 
Lietuvos teritorijoje. Visų pirma – dėl 
jūros, kuri skiria ir jungia tautas, 
valstybes. Mūsų krantą lankė romė-
nų, graikų keliautojai, gilų pėdsaką 
paliko nenuoramos vikingai – Skan-
dinavijos pasiuntiniai. Ir tai nebu-
vo vienos krypties eismai –kuršių 
pėdsakų likę aname Baltijos krante 
– mūsų protėviai iš milžinų gadynės 
ten lankydaosi. Žemaičių kunigaikš-
čiai su savo kariais ankstyvaisiais 
viduramžiais Saremą pasiekdavo 
ledu. Gal dėl to, kad jūrai tinkamų 
laivų neturėjo, o gal todėl, kad iš Že-
maitijos lengviau buvo keliauti, kai 
ledas sukaustydavo neišbrendamas 
to krašto pelkes. 

Teisybės dėlei reikėtų pastebėti, kad vi-
kingai mūsų krante paliko savo gyvenviečių 
pėdsakus, o apie šio kranto vizitus liudija 
perspėjantys metraščių įrašai. Viduramžiais 
romantiški jūrų plėšikų žygiai transforma-
vosi į ekonominę ekspansiją, kuri surašyta 
Hanzos miestų sąjungos istorijoje. Porą šim-
tų metų Europoje karaliavusioje Hanzoje 
reikėtų ieškoti Europos Sąjungos šaknų. 

XIII amžiuje Hanzos sąjungos pionieriai 
Šventąją aplenkė. Šalia buvo prekybai pa-
lankesnėje situacijoje esanti  Klaipėda, kurią 
Kuršių marios ir Nemunas jungė su žemyno 
giluma, Liepoja, Ventspilis ir Ryga. Kaip tik 
Ryga tapo Hanzos forpostu rytuose.

Šventosios valanda išmušė daug vėliau. 
Prieš 430 metų – 1589 metais Šventosios uos-
to statybos perspektyvos buvo svarstytos  
Abiejų Tautų respublikos seime Varšuvoje. 
Kaip ir šiais laikais, taip ir tada pritrūko po-
litinės valios ir toliau kalbų reikalas nepaju-
dėjo. 1679 metais stiprėjančios jūrų valsty-

Šventosios uosto atstatymą 
pradės nuo antrojo etapo

Šventosios žvejus atkurtojo Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga pasiekė žinia – vėl 
planuojama atstatyti uostelį. Vidmanto Matučio nuotr.

Atkelta iš  1 psl.

Nukelta į 6 psl.

Šventosios 
istorijos 

šimtmečiai

Lietuvos šimtmečiui ant atkurto flagštoko 
suplevėsavo trispalvė. 
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Gerbiami Šventosios bendruomenės nariai, 
visi Šventosios ir Palangos gyventojai,

Esame laiminga karta, pasitinkanti mūsų Tėvynės Lietuvos 
Nepriklausomybės šimtmetį. Gyvename savarankiškoje, 

laisvoje valstybėje. Savo rankomis kuriame jos ateitį.
Ta proga sveikindami vieni kitus, palinkėkime visiems 
vieningai dirbti Tėvynės labui, prasmingais darbais ir 

idėjomis kurti gražią, draugišką ir turtingą Lietuvą mūsų 
vaikams ir vaikaičiams. Tegul tautinė giesmė nuolat skamba 

mūsų širdyse, o Lietuvos vėjuose plazda mūsų trispalvė.

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Antanas Vinkus

Mieli palangiškiai ir šventojiškiai, 

Sveikindama Lietuvą jos 100-mečio proga, linkiu visiems 
įžengusiems į antrąjį atkurto valstybingumo šimtmetį 

lietuviams išlikti vieningiems, mylėti savo kraštą ir kasdien 
kurti ir puoselėti išsvajotą Lietuvą!

Seimo nario A. Vinkaus padėjėja
Palangos miesto savivaldybės tarybos narė

Elena Kuznecova

Nuoširdžiai sveikinu ne tik mūsų bendruomenės narius, 
bet ir visus Šventosios ir Palangos gyventojus su išskirtiniu 

Lietuvos valstybei jubiliejumi. Linkiu santarvės, bendro darbo, 
susiklausymo priimant bendrus sprendimus, 

kurie pasitarnautų gražinant Šventąją, Palangą, 
o tuo pačiu ir visą į antrąjį valstybingumo atgavimo šimtmetį 

įžengusią Lietuvą. 

Šventosios seniūnijos bendruomenės pirmininkas 
Domininkas Jurevičius

Sveikindama visus šventojiškius ir palangiškius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga 
linkiu, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visiems. Nėra geresnės progos palinkėti visiems sėkmės, 

nėra nuostabesnės progos palinkėti visiems vilties. Tikėkime ateitimi!

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė
Irena Galdikienė

Didingos ir prasmingos šventės proga linkiu, kad visa 
Palanga – kartu su Šventąja – ir švęstų, ir bėdas įveiktų 

kartu. Sveikindamas visus gyventojus, tikiu, kad to, 
ko gal būt gerai neišmoko per praėjusį šimtmetį,  Šventoji ir 

Palanga  išmoks per artimiausius dešimtmečius. 
Būkime vieningi!

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys
Vaidas Šimaitis

Pasitikdami valstybės atkūrimo šimtmetį prisiminkime protėvių 
nueitą kelią, kad šiandien galėtume būti laisvi, puoselėkime senolių 

papročius ir tradicijas,  tikėkime savimi ir savo Tėvynės ateitimi. 
Visi esame savo tautos puoselėtojai ir jos atstovai, nes kuriame Lietu-
vos ir visų jos piliečių ateitį bei gerovę. Būkime vieningi,  tegul mūsų 

Lietuva žydi ir klesti!

Šventosios seniūnijos bendruomenės pirmininko 
pavaduotoja

Šventosios seniūnaitė Oksana Skripnikienė

Lietuvos valstybės 100-metis – tai kartą per gyvenimą pasitaikanti proga, kurią tiesiog 
privalu paminėti ir atšvęsti. Nes būtent šis šimtmetis atskleidė, kad mokame iš istorijos gelmės 
pasiimti tai, ko reikia dabarčiai. Linkiu žmonėms ir mūsų valstybei jėgų, atsakingumo, neretai 

sunkaus visuomeninio ir valstybinio darbo bei, jeigu iškiltų pavojus, ginti mūsų visų teises ir 
laisves. Ir – drąsiai kurti savo šalies, Europos bei pasaulio istoriją. 

Monciškių seniūnaitė Olga Dejienė

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį! 
Didžiuokimės tėvyne Lietuva!  
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę     

Ir būkime viena stipri šeima.
Su Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio Švente.

Šventosios Uosto – Miesto gyventojus sveikina 

Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija.
Pirmininkas Mindaugas Rimeikis

Sveikiname savo be galo mylimą gimtąjį kraštą Lietuvą su labai gražiu jubiliejumi. 
Ta proga norėtųsi palinkėti, kad žmonės turėtų daugiau ramybės ir ją saugotų, kad turėtų 

daugiau tikėjimo sielose ir meilės bei gerumo širdyse. Meilės bei gerumo ir artimam, 
ir tolimesniamžmogui. Pasistenkime suprasti ir vertinti kiekvieną, pasistenkime, 
kad ir mūsų pačių, ir mūsų artimųjų širdyse degtų viltis, kad maldose ir darbuose 

nepamirštume vieni kitų ir savo valstybės.

Būtingės evangelikų liuteronų parapijos bendruomenės pirmininkas
Edvardas Brigmanas

Vasario 16-ąją minėjome ypatingą sukaktį –
 lygiai prieš šimtą metų buvo atkurta Lietuvos valstybė. 
Šimtmetis valstybės gyvenime reiškia kur kas daugiau, 

nei tik metus žymintis skaičius. 

Tai – mūsų istorija, praeitis bei dabartis, mūsų tautos 
pasiekimai ir netektys. Valstybės istoriją rašo 

ne metraštininkai – ją kuriame mes, mūsų tėvai bei protėviai. 

Ne visuomet Lietuvos istorija rašyta tik šviesiomis spalvomis, 
tačiau šiandien, pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmetį, galime džiaugtis ir didžiuotis, 
kad esame nepriklausomos bei modernios valstybės piliečiai, 

kad patys esame atsakingi už savo dabartį ir ateitį. 
Tad švęskime šią džiugią sukaktį – Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmetį – atviromis širdimis, didžiuokimės Lietuva bei tikėkime jos ateitimi. Nuo-
širdžiu darbu kiekvienas įneškime savo indėlį į mūsų valstybės gerovę – visi drauge kurkime 

Lietuvą tokią, kurioje būtų gera gyventi mūsų vaikams ir 
vaikaičiams. 

Su švente, mieli palangiškiai ir šventojiškiai. 
 

Palangos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos vardu 
meras Šarūnas Vaitkus

Pasitikdami valstybės atkūrimo šimtmetį prisiminkime 
protėvių nueitą kelią, kad šiandien galėtume būti laisvi, 

puoselėkime senolių papročius ir tradicijas,  tikėkime 
savimi ir savo Tėvynės ateitimi.  Visi esame savo tautos 

puoselėtojai ir jos atstovai, nes kuriame ne tik 
Lietuvos, bet ir visų Lietuvos piliečių ateitį ir gerovę. 

Būkime vieningi,  tegul Lietuva žydi ir klesti. 

Šventosios seniūnė
Veronika Skeberdytė
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Brangieji,

Nepamirškit savo praeities, savo šaknų, savo istorijos, 
kultūros ir tikėjimo tradicijų.

Remkitės tuo, gerbkit tai, aktyviai ir drąsiai gyvenkit šia 
diena ir su džiugia viltimi žvelkite į ateitį.

Su šventėmis!

Telšių vyskupijos Palangos dekanato dekanas
Palangos parapijos klebonas Marius Venskus

Apvaizda nusprendė leisti mums gyventi XXI amžiuje, kada mūsų 
valstybė – Vasario 16-osios valstybė – švenčia savo šimtametį 

jubiliejų. Mūsų valstybė panaši į dėlionę. Joje sutelpa ir senas, ir 
jaunas, ir vaikas, ir žilagalvis senelis, ir valdantieji, ir nieko 

ženklaus, atrodytų, nenuveikę žmonės: visi dvasiniai, 
intelektualiniai ir socialiniai sluoksniai. Bet jie visi yra būtina 

šios dėlionės dalis – tai ir yra mūsų valstybė. 
Džiaugiuosi ir esu ypač dėkingas Apvaizdai, kad galiu būti nors 

ir nedidele, tačiau reikalinga valstybės veido dalis. Tokio pat 
džiaugsmo ir pasididžiavimo linkiu visiems, kuriems brangus šis 

jubiliejus.
Šventosios ir Laukžemės parapijų klebonas 

kanauninkas
Zenonas Degutis

Sveikinu visus su gražia, nuostabia švente, Šimtas metų yra 
ligas laiko tarpas. Jo metu laisvė susitapatino su tais

 žmonėmis, kurie laukė jos, kovojo už ją ir nešė savo širdyse, 
atsiremdami į tris pagrindines vertybes, kurios svarbiausios 
ir Bažnyčiai: Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Be šitų kertinių vertybių 

nebūtų nieko. Tad šiandien šventės proga noriu mums visiems 
palinkėti neblėstančių Tikėjimo, Vilties ir Meilės. Tikėjimo, 

Vilties ir Meilės valstybei, tautai ir sau.

Būtingės evangelikų liuteronų parapijos kunigas
Saulius Varanavičius

Sveikindamas visus šventojiškius, palangiškius ir visą Lietuvą 
išskirtinio jubiliejaus proga, meldžiu: tesuteikia mums 

stiprybės istorinė atmintis ir dabarties išmėginimai. 
Sėkmės mūsų kasdieniuose darbuose, stiprios sveikatos, 

pagarbos kiekvienam žmogui ir meilės savo kraštui. 
Ryžto ir tvirtybės įveikiant sunkumus ir siekiant gražių tikslų.

Telaimina Dievas Lietuvą!

Veiviržėnų parapijos klebonas
Vidmantas Gricius

Sveikindami visus su Lietuvos 100-mečiu, norime palinkėti: būkime draugiškesni vieni kitiems, 
dažniau išeikime iš namų, bendraukime ir džiaukimės bendravimu ne tik oficialių švenčių 

proga. Matykime ateityje šviesias spalvas, nekreipkime dėmesio į „skandaliukus“, 
tikėkime ir darykime viską, kad rytojus  – visus ateinančius dar šimtą metų kasdien –

būtų geresnis.
Šventojiškiams, kurie dar tebelaukia bendruomenės namų, norime priminti: 

esame mes, esame biblioteka, ateikite kuo dažniau. Būkime kartu.

Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos skyrius
Šventosios biblioteka

Skalauja jūros bangos 
Saulėtą mūsų krantą.

Čia ošia pušys ir miškai.
Už rankų susiėmę skanduojam - ,,Tėviškėlė“,

Ir keliam vėliavas aukštai.
Mes sveikinam Lietuvą šalelę,

Nuėjus 100 metų kelią.
Mes džiaugiamės ir šypsomės linksmai,

Juk esam Lietuvos vaikai.

Palangos lopšelis darželis ,,Sigutė“

Prieš šimtą metų Vasario 16-osios šventė į Šventąją atėjo 
nešina uosto idėja, kuri ilgainiui tapo kūnu.

Sveikindamas su valstybingumo atkūrimo šimtmečiu linkiu 
niekam, niekur ir niekada to nepamiršti ir širdyse brandinti 

siekį idėją vėl paversti kūnu.

Kuršių kultūros draugijos pirmininkas 
Mikelis Balčius

Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga visiems šventojiškiams ir palangiškiams, 
o ypač žvejams linkiu geros kloties. Pasidalinsiu visų mūsų viltimi: kad kada nors sulauktume 

uosto, kad pagerėtų sąlygos mums, Šventosios žvejams. 
Lietuvai linkiu, kad pagaliau valdžia pradėtų kitaip žiūrėti į darbo liaudį, kad mums nereikėtų 

bėgti iš Lietuvos. Juk ir taip tiek nebedaug mūsų, dirbančių, beliko.
Žvejų bendruomenės vardu linkiu visiems saugios žvejybos.

Antanas Valiukas

Mūsų taip lauktos, taip tikėtos vėl atgautos nepriklausomos Lietuvos valstybingumo 
šimtmečio proga visiems visiems Lietuvos žmonėms – gyvenantiems Šventojoje, Palangoje, 
ir visoj mūsų šaly, tiems, kurių šeimoms teko ištverti tremtį ir tiems, kuriuos ši skaudi lemtis 

aplenkė,- linkime kuo daugiau kantrybės ir sveikatos. Nesibėdavokime, kad viskas blogai. Mes 
labai gražiai gyvename senelių ir tėvų svajonių Lietuvoje. Stenkimės, kad ji būtų kuo gražesnė.

Tremtinių vardu – 
Petronėlė Kniežienė

Sveikindama Šventąją, Palangą ir Lietuvą su valstybingumo 
jubiliejumi linkiu mūsų valstybei stiprinti šeimos instituciją. 
Nes auga nauja karta, gimusi nepriklausomoje Lietuvoje, 

kuri ir kurs naują Lietuvos valstybės šimtmetį, naują jos amžių, 
stiprins valstybės pagrindus.

Mums visiems linkiu teisingai perduoti šiai kartai mūsų senelių 
ir tėvų palikimą, istoriją bei savąją patirtį – nes kas mes būtume 

be savo istorijos, be savųjų šaknų. Stiprinkime tautinę dvasią, 
puoškimės tautine atributika ne tik per jubiliejus. 

Telydi mūsų dienas tautinės vėliavos spalvos.

Bendruomenės „Palangos santarvė“ pirmininkė
Daina Eimanavičienė

Mieli šventojiškiai,

tegu šimtasis nepriklausomos Lietuvos gimtadienis būna tik stabtelėjimas, apmąstant 
nueitą kelią, o laisvės pojūtis, sėkmingi darbai, pagarba ir pasididžiavimas savo tauta, 

jos pasiekimais padeda eiti pirmyn bei kurti šviesią Jūsų ir visos Lietuvos ateitį.

Šventosios pagr. m-klos direktorė Valda Šarkienė
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bės – Anglijos pirkliai ir Abiejų Tautų 
respublikos valdovas Jonas Sobieskis 
jiems išdavė privilegiją statyti prekybos 
faktoriją ir uostą. 1685 metais Šventoji 
gavo Magdeburgo teisę.

Kaip tik šios datos Šventosios mies-
to ir uosto istorijoje pradeda skaičiuoti 
naują epochą. Šios istorinės aplinkybės, 
panašu, nėra tinkamai įvertintos. Dar 
svarbiau yra tai, kad mes nepanaudo-
jame kurorto rinkodaroje šio istorinio 
konteksto. Nerasime antro tokio miesto, 
kuriame persipina kelių valstybių įvairio-
se epochose sienos. Šalia yra dabartinė 
siena su Latvija, Šventosios upe ėjo Lie-
tuvos didžiosios kunigaikštystės ir Livo-
nijos siena. Prarandame stiprų turistų 
traukos centrą – Nemirsetą, kuri dingo iš 
administracinių žemėlapių, o šis kaimas 
labai daug reiškė Vokietijos imperijai. Čia 
ėjo Prūsijos ir Abiejų Tautų respublikos, o 
vėliau ir Rusijos imperijos siena.

Šventoji yra nepaprastai svarbi ir tar-
pukario Lietuvai. Per tarpukario dešim-
tmečius valstybė skyrė daug dėmesio 
bei lėšų kelio prie jūros ir į jūrą tiesimui. 
Sukurtas prekybinis jūrų laivynas, nuties-
tas  Žemaičių plentas nuo Klaipėdos iki 
Kauno, geležinkelio atkarpa nuo Šiaulių 
iki Klaipėdos ir, aišku, prasidėjo Švento-
sios uosto statyba. Kaip tik nepriklauso-
moje Lietuvoje uosto idėja po šimtmečių 
tapo kūnu, tačiau uostą tebestatome ir 
šiandien.

Svarbiausia tokio užsitęsusio proceso 
priežastis – ekonominė. Šventoji, kaip ir 
daugelis mažųjų, pavyzdžiui,  Latvijos 
uostų neturi ekonominio užnugario, kurį 
dar vadiname hinterlendu. Kiekvienas 
uostas – tai visų pirma vartai, pro ku-
riuos iš sausumos patenkama į jūrą, ir iš 
jūros į sausumą. Šių dienų  - penktosios 
kartos uostai – tai ir didžiuliai logistikos 
centrai, kuriuose viena kitą papildo įvai-
rios transporto rūšys, čia yra ir apdirbimo 
pramonė ar gamyba, kai perkraunami 
kroviniai gauna pridėtinės vertės. Net ir 
šiais laikais žemyno užnugaris yra  svar-
bus. Ypač Lietuvos atveju, kai mes turime 
nenuspėjamą ir kartais paprasčiausiai 
neracionalų kaimyną, kuriam barškinti 
ginklais sekasi daug geriau, negu paga-
minti kokybišką daiktą 

1923 metais, pradedant Šventosios 
uosto statybą, vyravo nuostata, kad 
Šventoji turi tapti žvejų uostu.  Profeso-
rius Jonas Šimoliūnas savo  knygą „Šven-
tosios uostas“, išleistą 1933 yra padalinęs 
į tris dalis: istorija, ekonominė reikšmė ir 
uosto statybos eiga. Pasaulis nuo tų lai-
kų labai pasikeitė. Keičiasi ir jūra – žvejų 
laimikiai sumenko, tačiau žvejybą keičia 
turizmo pramonė, Šventosios uostui at-
verdama naujas perspektyvas.

Šiais jubiliejiniais metais, mūsų ge-
riausia dovana Lietuvai būtų uosto atsta-
tymo darbų pradžia. Šventosios turizmo 
asociacija trispalvę uoste kėlė jau praėju-
siais metais, vėliavą ant tilto šiais metais 

jau kėlė ir Palanga. Valstybės atkūrimo 
šimtmetį mūsų asociacija pasitiko su 
nauju projektu: padarėme 1929 metais 
Šventosios uoste stovėjusio stiebo ko-
piją. J. Šimoliūno laikais tai buvo orų 
perspėjimo stotis. Stiebo viršuje buvo 
įrengta vėjo greičio matuoklė, vėjarodė, 
po rėja dieną buvo kabinamos geome-
trinės figūros, naktį –  raudonos ir baltos 
spalvos žibintai, kurių kombinacijos žve-
jams pranešdavo apie numatomas orų 
permainas.

Šiais laikais orų prognozės perduoda-
mos kitaip, taigi mūsų asociacija stiebui 
suteikė kitą funkcija – ant jo keliamos vė-
liavos. Tokie flagštokai yra visuose jachtų 
uostuose, ant tokio stiebo galima iškelti 
tiek valstybinę, tiek ir besisvečiuojančių 
laivų nacionalines vėliavas. 1929 m. pa-
statyto stiebo aukštis buvo 19 metrų, 
mūsų variantas 16.6. Tokiam stiebui jau 
reikalinga speciali atotampų konstruk-
cija, todėl laikinai stiebas stovi Žuvėdrų 
gatvėje, kur tokia konstrukcija įrengta. 
Vėliavą iškelsime Vasario 16-osios vidur-
dienį ir turime vilties, kad mūsų flagš-
tokas bus aukščiausias visame pajūryje 
nuo Melnragės iki Būtingės. Asociacija 
turi vilties šį ar labai panašų stiebą pasta-
tyti rekonstruotame uostelyje.

Linksmų švenčių ir iki susitikimo 
Šventosios uoste!

Kęstutis Oginskas
Šventosios turizmo asociacijos 

vadovas

Šventosios istorijos šimtmečiai

 dabar, kai aš rašau jums šį laišką, – 2018-ieji. 
Kai jį skaitysite, bus praėję dešimt metų ir aš, ži-
noma, jau  būsiu suaugusi...

Bet dabar man dvylika metų. Kaip ir dau-
gelis mano draugų, kasryt važiuoju į mokyklą 
nedideliu geltonu mokinių autobusu,  jis sustoja 
prie pamiškėje esančios mūsų sodybos. Lauk-
dami autobuso, mudu su broliu Adomu turime 
progą pasižvalgyti, pasidžiaugti gamta,  stebėti 
metų laikų  pokyčius. Štai dabar sausis, ir rytme-
čiai darosi vis šviesesni, nes dienos, kaip sako se-
neliai, jau  ,,per gaidžio žingsnį“ ilgėja.

Šis sausio 4-osios rytas buvo kitoks: pagaliau 
liovėsi lyti! Buvo šiek tiek pašalę, o medžiai – gra-
žiai apšerkšniję. Tai mus labai pradžiugino, nes 
visą rugsėjį, spalį, lapkritį, gruodį lijo, lijo, lijo... 
Net Kalėdoms gražiai papuošti namai, gatvės, 
eglės mirko lietuje!.. Daug kur Lietuvoje išsiliejo 
upės, sustojo eismas, dingo elektra. Nesiliaujan-
tis lietus pradėjo bauginti. Žiema kažkur dingo 
– tartum iš besisukančio keturių metų laikų rato 
būtų iškritusi viena svarbi detalė. Priežastį - ,,kli-
mato atšilimas!“ - žinojo kiekvienas pirmokas.

Bet šis rytas, kaip sakiau, mums davė viltį: gal 
pagaliau sulauksime pasiilgtosios žiemos? Švin-
tančiu dangumi lėtai keliavo šviesūs debesėliai. 
Jie susirikiavo nuo mažiausio iki didžiausio - kaip 
kokie dangaus kareiviai, o paskui iš jų pasidarė 
balti laiptai. Brolis pasakė, kad tai laiptai į dangų, 
pas Dievą, ir aš pasvajojau, kad gal jais angelai 
atneš mums žiemą... Staiga dangus skaisčiai nu-
raudo, debesys ėmė švytėti auksu: saulutė!..

Net atskubėjusiame geltonajame mokyklos 
autobuse šįryt buvo šviesu ir miela, norėjosi šyp-
sotis, pasidalinti įspūdžiais... Bet kažin ar bent 
vienas iš mano mokyklos draugų matė šio ryto 
gražumą: visi sėdėjo susigūžę, įbedę akis į savo 
brangiųjų telefonų, planšečių ekranus, ausis už-
sikimšę ausinukėmis. Tartum kiekvienas būtų 
užsidėjęs storą perregimą gaubtą – kad tik nie-
kas netrukdytų barbenti žinučių, skaityti laiške-
lių, tęsti žaidimų. Abejingumo gaubtą...  

Žiūrėdama į lange besikeičiančius ryto   vaiz-
dus, mąsčiau: kokių įdomių žinučių kas minutę 
mums siunčia stebukladarė Gamta! Štai dangus 

rytų pusėje jau skaisčiai raudonas, o šerkšnotos 
miško medžių viršūnės spindi, tarsi ant jų kas būtų 
uždėjęs sidabro karūnas... Paupio eglės šįryt pa-
našios į fėjas, pasipuošusias ilgomis sidabruoto-
mis sukniomis. Daugybe mažų veidrodėlių blizga 
skubantis upelis, o saulutės paliesti namų langai 
tartum užsiliepsnojo...

Gamta kupina nuolatinių pokyčių, visokių 
grožybių. Ji mums be perstojo ką nors pasako-
ja, praneša. Ji rašo jūros bangomis ant smėlio, 
kalba debesimis, žvaigždynais danguje, žiemą 
apstulbina nuostabiu piešiniu ant lango stiklo, 
pavasarį čiulba paukščiais, vasarą šypsosi gėlių 
žiedais... Gamtos kalbėjimą galima išgirsti, klau-
santis jūros ošimo, upelio čiurlenimo, medžių 
šlamėjimo, lietaus šnarėjimo. Suprasti gamtą 
mokėjo senovės žmonės: ,,Raudonas ryto dan-
gus – bus dideli vėjai“,  ,,Varnai krankia skrisda-
mi į vakarus – lis“, ,,Kamino dūmai kyla tiesiai į 
dangų – šals“...  O mes? O ateities žmonės?  

Gamta – didžioji mūsų auklėtoja. Štai sau-
lutė: iš jos mes turėtume mokytis skleisti  šviesą, 
šilumą, gerumą, negailėti draugiškos šypsenos. 
Štai upelio vanduo: jis mums primena, kad ne-
galima stovėti vietoje, kad būtina judėti pirmyn, 
ieškoti savo tikslo. Štai gėlės žiedas, ilgai ir kan-
triai krovęs savo pumpurą, dabinęs jį nuosta-
biais atspalviais, brandinęs kvapą: jis moko mus 
kantrybės, ragina kurti grožį, džiuginti visus ša-
lia esančius...  

 Į tą didingą, šimtmečiais keliaujantį Gamtos 
laišką įsiterpia, jį papildo ir geri žmonių darbai, 
poelgiai. Aš ir be aiškinimo galiu suprasti, ko 
mudu su broliu Adomu moko tėvelio, Šventosios 
girininko, rūpesčiu užsodintas naujas pušynas, 
aptverti skruzdėlynai, gražiose vietose įrengtos 
poilsio aikštelės, pavasarį į medžius įkelti inkilai, 
žiemai padarytos lesyklėlės paukščiams, ėdžios 
stirnelėms. O kokias žinutes mums palieka tie, 
kurie bjauroja gamtą krūvomis šiukšlių, žaloja 
medžius, brakonieriauja, degina žolę, nuodija 
upelių vandenį, orą?

Esu įsitikinusi, kad žmonės, mokantys ma-
tyti gamtos grožį, apmąstyti jos skleidžiamą 
išmintį, niekada nekenks jai teršdami, naikin-

2028-ųjų metų dvylikamečiai,

dami, niokodami. Visų dabar nuolat minima 
bėda - klimato atšilimas - tai abejingumo gam-
tai, mūsų motinai Žemei pasekmės. Galbūt 
kenčianti Gamta   skundžiasi audros dejavimu, 
vėtrų kaukimu, bara mus grėsmingu griaustinio 
grumėjimu? Gal susirgusi, pagalbos besišau-
kianti Gamta į mus kreipiasi liūtimis, sausromis, 
potvyniais, viesulais, net baisiais žemės drebė-
jimais, siaubingais cunamiais? Galbūt perspė-
ja mus, atimdama žiemą iš Lietuvos ir sniego 
vėpūtiniais gąsdindama Japoniją, šaldydama 
saulėtąją Floridą? O kaip kitaip ji išsakys savo 
prašymą, kad liautumės ją žaloję? Kokiu būdu 
prasibraus pro mūsų abejingumo kevalą?

Kaip rūpestingai savo mažutę planetą  sau-
gojo A. de Sent Egziuperi mažasis princas! Jis 
kasdien apeidavo ją, išravėdamas pavojinguo-
sius baobabus: jeigu šie būtų sukeroję, planeta 

būtų subyrėjusi. Mūsų gražiojoje Žemėje taip 
pat yra grėsmę keliančių daigų. Jų sėjėjai ir au-
gintojai - tie, kurie, kaip rašo  poetas Just. Mar-
cinkevičius,   ,,praeiname  abejingi  pro medį, 
paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, 
tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos sau-
lės vaikai būtumėm...“.

Šiuo laišku ir noriu pasakyti jums, keliaujan-
tiems kasryt į mokyklą: saugokitės abejingumo. 
Nuolat žiūrėdami tik į ekranus, spaudydami 
mygtukus, vis labiau darysimės panašūs į be-
jausmius, beširdžius robotus. Baugu, kad didin-
goji Gamta kurią dieną neatsiųstų mums pasku-
tinio savo laiško.

O gal jūsų, ateities mokiniai, gyvenime kas 
pasikeitė?  Pratęskite mano laišką...

 Su viltimi - 2018-ųjų metų 
dvylikametė Egidija

EGIDIJA JAPERTAITĖ 10M. ŠVENTOSIOS ŠVYTURIO PASAKOJIMAI

Atkelta iš  3 psl.
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Istorijos puslapiai

Besidomintys atkurtosios Lietuvos vals-
tybės, kurios šimtmetį iškilmingai šventėme 
vasario 16 dieną ir dar nekart minėsime per 
visus 2018-uosius metus, istorija žino, kad 
tik po penkerių metų – 1923-iaisiais,- ne-
priklausoma tapusi Lietuva atgavo priėjimą 
prie jūros. Ir jau tada susirūpinta ne tik sau-
suma, bet ir jūra einančios Lietuvos sienos 
apsauga.

Lietuvos karinio laivyno įkūrimo data 
laikoma 1935 metų rugpjūčio 1 d., kai tuo-
metinio Lietuvos kariuomenės vado divizi-
jos generolo Stasio Raštikio įsakymu buvo 
įsteigtas mokomasis karo laivas „Prezidentas 
Smetona“. 1939-ųjų kovą Vokietijai užėmus 
Klaipėdos kraštą, „Prezidentas Smetona“ 
skubiai išplaukė iš Klaipėdos uosto. Kurį 
laiką švartavęsis Liepojoje, išgilinus Švento-
sios uostą, nuo 1939 metų liepos pirmasis 
Lietuvos karo laivas įsikūrė čia, kelių šimtų 
metų istoriją turinčiame uoste. O jau 1940-
ųjų vasarą „Prezidentą Smetoną“, pervadintą 
„Pirmūnu“, perėmė okupacinė sovietų ka-
riuomenė.

Oficialiai skelbiama, jog 1945 m. sausio 
11 d. lydėdamas laivų karavaną, kuris plau-
kė iš Helsinkio į Taliną laivas užplaukė ant 
minos Suomijos įlankoje ties Aegnos sala ir 
paskendo. 2009 m. rugpjūtį Aegnos salos ra-
jone nuskendusio laivo liekanas aptiko Ka-
rinių jūrų pajėgų laivas N42 „Jotvingis“ bei 
Klaipėdos universiteto narai. Pernai liepą 
Baltijos jūroje atlikę povandeninius tyrimus, 
Klaipėdos universiteto mokslininkai ir Lietu-
vos karinio jūrų laivyno kariškiai patvirtino, 
jog maždaug 85 m gylyje aptiktas laivas iš-
ties esąs „Prezidentas Smetona“.

Tačiau laivo, pavadinto „Prezidentas 
Smetona“, istorija nesutelpa į šias kelias 
datas. Ir tie vieneri metai, kai laivas stovėjo 
Šventosios uoste – ne vienintelis faktas, sie-
jantis „Prezientą Smetoną“ su Šventąja.

Besidominčiųjų „Šventosios Respubli-
kos“ „Istorijos puslapių“ rubrika dėmesiui – 
ilgesnė Liertuvos karinio jūrų laivyno pradi-
ninko istorija, parengta pagal mūsų bičiulio 
Albatrosas.lt ir kitų šaltinių publikuotą me-
džiagą bei pagardinta kraštotyrininko Mike-
lio Balčiaus surinktomis ano meto spaudos 
ištraukomis ir šventojiškių atsiminimais.

Taigi, pasirenkite skaityti:
Legendos ir faktai apie „Prezidentą 

Smetoną“
1923 m., kai Lietuva prisijungė Klaipėdą, 

buvo įsteigta pakrančių apsauga. Ji naudo-
josi nedideliais laivais „Savanoriu“, „Lietuvai-
te“ ir „Šauliu“. Šie laivai į jūrą išplaukti galėjo 
tik geru oru.

Keli laivai negalėjo apsaugoti nuo alko-
holio kontrabandos jūra. 1927 m. po skel-
bimų spaudoje gauta pasiūlymų su laivų 
nuotraukomis. Sudaryta speciali komisija 
nusprendė, kad tinkamiausias yra vokiečių 
karo laivas, minų gaudytojas „M-59“.

Už laivą, kuris bus pavadintas „Preziden-
tas Smetona“ sumokėta 289 tūkst. litų. Lie-
tuvos žinion jis perėjo 1927 m. liepos 18 d. 
Anglimis kūrenamas, garinis laivas su dvejo-
mis garo mašinomis po 1000 AG buvo pa-
statytas 1917 m. Jo vandentalpa buvo 525 
tonos. Laivo įgulą sudarė 70 žmonių. Jis ga-
lėjo išvystyti iki 17 mazgų greitį.

Prisimenama, kad atplukdytas į Klaipė-
dą laivas atrodė apverktinai. Vokiečiai jį jau 

“Prezidentas Smetona“ – Lietuvos karo 
laivyno pradininkas

Karo laivo „Prezidentas Smetona“ jūrininkai. Karo laivas „Prezidentas Smetona“.  Albatrosas.lt nuotr.

“Prezidentas Smetona”. Pirmais karininkais 
paskirti majoras Kaškelis, leit. Labanauskas 
ir leit. Kuzinas, o vėliau kap. Darginavičius.

Vakarai, 1937.07.31, Nr.175, psl.3.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mokomasis laivas ant seklumos.
Vakar, rugpjūčio 17 d., apie 18 val. Mūsų 

mpkomasis karo laivas ties Šventosios uos-
tu, užtiktas staigios ir smarkios audros (SW 
8-9 bal), buvo nutrauktas nuo inkarų ir už-
mestas ant seklumos.

Ir Šventosios žvejai pateko audron. Kaip 
jau trumpai pranešta, vakar dienos audra 
nutraukė nuo inkarų ir užnešė ant seklumos 
mokomąjį karo laivą “Prezidentas Smetona”. 
Taip pat jūroje tuo laiku buvo iš Šventosios 
kaimo išplaukę žvejoti apie 15 žvejų laivelių. 
Matęs tuos įvykius mūsų korespondentas 
rašė:

Šio reto ir šiurpaus įvykio pažiūrėti susi-
rinko didelis būrys žmonių. Bet argi žmogus 
ką gali padėti? Jis toks menkas prieš galingą 
gamtos stichiją.

Dvi moterys raudodamos bėga krantu 
Latvijos link. Iš jūros, mat plaukė trys laive-
liai ir du iš jų laimingai praplaukė pro molus, 
o trečias kažkur dingo.  Šiame dingusiame 
buvo raudančių moterų vyras ir sūnus, o 
jaunosios tėvas ir broils. Dvi raudančios mo-
terys dingo tamsiame pajūryje. Atplaukusie-
ji žvejai pasakojo, kad jų apie 15 laivų buvę 
už 30 km jūroje. Jūra buvusi rami, jie gaudę 
žuvis. Staiga pamatę jūroje vandens kalnus. 
Vos spėję apsisukti, paleisti motorus, kaip 
vandens sukuriai ėmė daužyti. Su bangomis 
grūmėsi apie 4 valandas,kol jiems pavyko 
laimingai pasiekti krantą. O jau mirtis buvusi 
visai arti. Kur kiti dar 6 laivai, nežinia. Labai 
galimas dalykas, kad jie pasidavę Latvijos 
link, o gal ir apvirtę. Tokia staigi audra šiemt 
pirmą kartą užklumpanti. Net rudenį retai 
tokių audrų pasitaiko. Ilgai dar vakštinėjo 
žvejai su gelbėjimo įrankiais, žiūrėdami, gal 
koks jų draugas šaukiasi prie kranto pagal-
bos. Karo laive jūrininkai tą naktį taip pat 
nemiegojo, grūmėsi su bangomis.

Palikome žvejus, palikome jūrininkus, 
palikome tamsią naktį, siaučiančią jūrą. Tik 
rytą jūra aprimo. Koks žvejų likimas, kol kas 
dar nežinia.

Papildomai mums šiandien pranešė tele-
fonu iš Šventosios, kad visi žvejai išsigelbė-
jo. Du laiveliai esą išnešti už poros kilometrų 
nuo uosto.

Vakarai,1937.08.18, Nr.190, psl.8.

(Tęsinys kitame numeryje)

buvo nurašę. Laivas buvo aplietas derva, 
kad nerūdytų. Tuometinėje spaudoje su-
laukta kritikos dėl šio laivo įsigijimo.

Reikėjo nuo laivo ne tik nugramdyti der-
vą, bet ir jį perdažyti. Sutvarkytas laivas buvo 
perduotas Pakrančių apsaugai. Jo kapitonu 
paskirtas A.Daugirdas. Jau pirmojo reiso 
metu nepatytusi įgula laivo vos nepražudė. 
Išplaukus į jūrą kilo audra. Nerizikuota grįžti 
atgal per siaurus vartus. Laivas kelias paras 
plūduriavo jūroje. Sukūrentos ne tik anglies 
atsargos, bet ir viskas kas degė. Nuniokotam 
laivui pavyko įplaukti į Dancingo uostą. Par-
temptas laivas ilgai stovėjo Dangės upėje, 
buvo remontuojamas. Po šio įvykio buvo 
atleistas pirmasis jo kapitonas.

Netiko gaudyti kontrabandininkams
Vos tik užvedus „Prezidentą Smetoną“ 

uoste iš jo kamino verždavosi juodi dūmai. 
Tai būdavo ženklas kontrabandininkams, 
kad reikia sprukti iš Lietuvos vandenų.

Brangus buvo ir laivo išlaikymas. Per me-
tus laivo eksploatacinės išlaidos, įskaitant 
remontus ir įgulos išlaikymą siekdavo nuo 
250 iki 400 tūkst. litų. Pakrančių apsaugoje 
„Prezidentą Smetoną“ nustota naudoti 1932 
m. nurašius jį į rezervą.

Tai buvo ženklas, kad laivas galėtų būti 
naudojamas Lietuvos kariuomenėje. 1933 
m. sausį sudaryta komisija perėmė laivą 
krašto apsaugos žinion. Nupirktas laivas 
ilgą laiką stovėjo lyg ir nereikalingas, nes 
nebuvo lėšų jam remontuoti. Tik 1934 m. 
viduryje po to, kai laivas sėdo ant dugno, jis 
buvo išplukdytas remontuoti į Liepojos uos-
tą, o baigtas remontuoti Klaipėdoje 1935 m. 
spalį. 1935 m. spalio 26 dieną laive, kuris iš-
plaukė į jūrą bandomiesiems plaukiojimams 
pirmą kartą buvo   iškelta Lietuvos karinio 
laivyno vėliava..

>>>>>>>>.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Gyvėja susirūpinimas mūsų karo 

laivynu
Kariuomenėje įvesti jūrininkų laipsniai. 

Iki šiol mūsų mokomojo karo laivo karinin-
kai ir puskarininkiai priklausė inžinerijos 
korpusui ir specialybei, kadangi karo jū-
rininkų specialybė nebuvo numatyta nei 
įstatymuose, nei statutuose. Jau 1935 m. 
rugpjūčio mėn. Kariuomenės vadovybei 
suformavus pirmąjį karo laivą kilo reikalas 
įrašyti mūsų kaipo pajūrio krašto gynimo 
pajėgų skaičiun dar vieną svarbią ginklų rūšį 
– karišką laivyną. Šių metų lapkričio mėn. 30 
dieną Seimas priėmė ir gruodžio 11 d. Res-
publikos prezidentas pasirašė (Vyr. Žinios 

561 Nr.) naują karinės tarnybos įstatymą. 
Naujojo įstatymo 21 – ju str. panaikinami 
iki šiol buvę karininkų korpusai ir karininkai 
skirstomi į 12 specialybių k. t. pėstininkų, ar-
tilerijos, kavalerijos, aviacijos, inžinerijos, jū-
rininkų irk t. To paties įstatymo 27 str. kalba 
apie karių jūrininkų specialybės laipsnius, 
kurie yra šie:

Jūreivių laipsniai:  Prilyginami kariuomenės laipsniams:

Jūreivis   eilinis
Grandinis  grandinis
Puskarininkių laipsniai
Jaun. puskarininkis jaun. puskarininkis
Puskarininkis  puskarininkis
Laivūnas   viršila

Karininkų laipsniai:
Jaun. jūrų leitenantas jaun. leitenantas
Jūrų leitenantas  leitenantas
Kapitonas leitenantas kapitonas
Jūrų kapitonas  majoras
Komandoras   leit. pulkin. leitenantas
Komandoras  pulkininkas

Jūra, 1936, Nr.11/12, psl.13.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Uniformuoti karo laivyno jūrininkai
Šiomis dienomis išduota nauja uniforma 

mūsų karo laivyno jūrininkams – pirmojo 
mokomojo karo laivo “Prezidento Sme-
tonos” įgulai. Uniforma tamsiai mėlynos 
spalvos, kaip ir visų karo laivyno jūrininkų 
sukirpimo, apykaklių kampuose Gedimino 
stulpai, po apykakle jūreivišku mazgu per-
rištas kaklaryšis, juodos spalvos kepurė – va-
saros metu baltu viršugalviu, juodu kaspinu, 
kuriame auksinės spalvos raidėmis atausta 
„Prezidentas Smetona”. Vyresniškumo laips-
niai ir užimamos vietos ženklai siuvami ant 
rankovių. Tai pirmoji Lietuvos istorijoje karo 
laivyno jūrininkų uniforma.

Vakarai, 1936.07.05, Nr.154, psl.8. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Klaipėdos žinios
Karo laivas “Prezidentas Smetona” grįžo 

iš doko. Šeštadienio vakare mūsų karo lai-
vas “Prezidentas Smetona” grįžo iš Liepojaus 
doko, kuriame išbuvo savaitę. Doke peržiū-
rėta ir perdažyta laivo povandeninė dalis.

Vakarai, 1936.09.15, Nr.214, psl.8.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Karo laivyno branduolas
Rugpjūčio 1 dieną yra mūsų lietuviškojo 

karo laivyno antrųjų metų sukaktis. Tą dieną 
duotas kariuomenės vadovybės įsakymas, 
kuriuo suformuotas pirmasis Lietuvos karo 
laivas, buvęs ankščiau pasienio sargyboj 
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1.Kaip vertinate Savivaldybės veiklą, pri-
žiūrint ir plėtojant turizmo infrastruktūrą: 
dviračių, pėsčiųjų takus, paplūdimius ir kt.?

 Palangos m. savivaldybė visiškai neišnaudoja 
turizmo galimybių Šventojoje. Labai trūksta inves-
ticijų, projektų, kurie pagyvintų turizmo sektorių 
Šventojoje.

Viskas eina į gerą ir Šventoji tikrai tampa gražiu 
kurortu, bet dar trūksta WC pajūryje, taip pat tokių 
kokių nors mini prausyklėlių, kaip buvo anksčiau 
(nusiplauti rankas, kojas ir pan.). Daugiau veiklos 
vaikams (žaidimų aikštelių, puikus pavyzdys Latvi-
ja) Dviračio/pėsčiųjų  tako Šventosios gatvėje, labai 
šioje gatvėje trūksta apšvietimo.

Uostas tempia visas pastangas žemyn.....
Progresas matomas, bet dar yra ką nuveikti
GERAI: per keletą pastarųjų metų sutvarkytos 

pagrindinės gatvės, atsirado viešieji WC paplūdi-
myje – galų gale! Taip pat akį džiugina tvarkingai 
retinami ir valomi pušynai, nors NE VISUR - kodėl? 
Be to, labai prisiveisė invazinių klevų. NELABAI: to-
lėliau nuo Šventosios, gal jau Monciškėse ir už jų, 
trūksta medinių takų nuo Ošupio dviračių tako link 
jūros. O gal verta įrengti dviračių saugojimo aikšte-
les greta – tada nereikėtų dviračių ridinti į kopas? 
Nežinau, kokias, svarbu, kad grįžę poilsiautojai ras-
tų savo dviračius :) – tai tik mintis ..

Visiškai neplėtojama Šventosios uosto infras-
truktūra.  Jis nepritaikytas turizmui, o ypač van-
dens turizmui. Tai nusikalstamas aplaidumas ir 
neveiklumas. Senai laikas Lietuvos prieškario inf-
rastruktūrą pertvarkyti ir pritaikyti vandens turiz-
mo reikmėms.

Seniai lankiausi, bet pastebėjau, kad miestelis 
nors ir turi trūkumų yra po truputį tvarkomas.

Paplūdimiuose trūksta šiukšlių dėžių, apšvieti-
mo.

Trūksta iniciatyvos tvarkant, prižiūrint bei plė-
tojant turizmo infrastruktūrą Šventojoje.

Gal būti ir geriau. Nors paskutiniais metais vis 
daugiau skiriama tam dėmesio.

Lyginant su Palanga - beveik nieko nedaro, tik 
pliažus valo.

Takai ir keliai remontuojami - čia galim pagir-
ti. Gal projektuose numatyta sutvarkyti ir Žuvėdrų 
gatvę? Būtu labai gerai....

Ne visi takai būna tvarkomi ir pritaikyti neįga-
liesiems.

Gatvių remontas lėtas, šaligatviai prasti. Ben-
dras vaizdas kioskų kaip turgaus.

Smagu, kad pradėti pjauti šabakštynai,
Didžiojoje Šventosios dalyje, pagrindinėje - Mo-

kyklos gatvėje - nėra šaligatvių.
Šventoji daug metu buvo apleista, bet pasta-

ruosius metus po truputi gerėja.
Manau, kad Šventoji tikrai tvarkosi sezono 

metu gana puikiai, na o po sezono jau visaip būna.
2.Kaip Jums atrodo, ar savivaldybė skiria 

pakankamai lėšų  kultūrai Šventojoje?
Itin mažas kultūrinių ir pramoginių reginių pa-

sirinkimas.
Kas liečia Šventosios miestelio kultūrą, galė-

čiau teigti, jog jos iš viso nėra. O jeigu yra - tada tam 
labai trūksta informacijos.

Vasara renginių tikrai yra nemažai, tačiau ne 
vasaros metu jų mažoka.

Trūksta renginių. buvo graži Žvejo diena, bet 
jos neliko.

Anksčiau atvažiuodavo daugiau aukšto žanro 
kultūrinių pasirodymų, dabar to nebematysi, tik 
keliose vietose koncertuoja jau „atgyvenę“ muzi-
kantai.

1) Viešoji biblioteka - gal galima sutvarkyti pas-
tatą? byrančios plytos miesteliui garbės nedaro – o 
juk ne taip seniai čia buvo vienintelė vieta, kur gali-
ma buvo prisijungti prie interneto, kad ir laaaaabai 

Šventojiškiai laukia uosto, kultūros renginių ir rekreacinių objektų
Praėjusių metų pabaigoje Šventosios turizmo asociacijos kvietimu buvo 

surengta diskusija apie turizmo infrastruktūros plėtrą Šventojoje.
Diskusijos metu pristatyti klaipėdietės architektės Dainoros Abelkienės 

pateikti pasiūlymai, kaip derėtų sutvarkyti garsiosios skulptūrinės kompozi-
cijos „Žvejo dukros“ aplinką bei prieigas, kad čia būtų sukurta nauja ver-
tybė, naujas traukos centras, kuriame tiek turistai, tiek patys šventojiškiai 
galėtų maloniai pasitikti saulėtekį ar palydėti jūron besileidžiančią saulę. 

Taip pat diskutuota apie Šventosios uostą, jo reikšmę miestui ir regionui, 
kalbėta apie Šventąją žemyninės Lietuvos pajūrio dalies kontekste bei pri-
statyta Šventosios turizmo infrastruktūros projektų apžvalga.

Be kita ko, Šventosios turizmo asociacijos iniciatyva buvo surengta Šven-
tosios gyventojų – ir panorusių pareikšti savo nuomonę miestelio svečių – 
apklausa, kaip būtų galima tvarkyti viešąsias erdves, atnaujinti esamus bei 
kruti naujus turistų traukos objektus.

„Šventosios Respublikos“ skaitytojų dėmesiui pateikiame dalį išsakytų 
pasiūlymų, pageidavimų ir linkėjimų ateities Šventajai.

lėto. Paveldas, ne kitaip. Seniai nebuvau - kažin 
kaip ten su skaitykla? Gal per maža ji? Gal nejauki? 
Ar užtenka spaudos, knygų atvykstančių poilsiau-
tojų kalbomis? :).

2) Priskirčiau ir interneto vystymą - manau, 
geriau, kai poilsiautojai, ypač jauni, ypač apniu-
kusiomis 2)dienomis, internete, ne prie alaus ar ko 
stipresnio sėdi. Mažiau triukšmo, traumų, gydymo 
išlaidų ir t.t. 

3) Reikėtų įpareigoti kavinių savininkus - o gal 
ir savivaldybė prisidėtų? - įrengti garso / triukšmo 
slopintuvus / gerus langus, kurie užtikrintų norma-
lių poilsiautojų poilsį, apsaugotų juos nuo labai 
šiaip sau lygio muzikinių opusų, trunkančių kartais 
iki paryčių. 

4) Būtų puiku, jeigu į Šventąją atvyktų ir koks, 
pvz., styginių kvartetas (kažkada Juodkrantėje, ro-
dos, klausiau smuiko ir fortepijono po atviru dan-
gumi, kažkokio choro Nidos bažnyčioje...) - tegu 
ir ne koks nors garsus ir brangus. Na, suprantate? 
Ne „tra lial ia“ lygio - ugdykime tautos skonį. Nesa-
kau, kad reikia staiga uždrausti anekdotų karalius 
ir „Ką daryt, kai tavęs nemyli niekas...“, na bet juk o 
tačiau... per daug tokio „gėrio“. 

5) Pridėčiau ir menkaverčių sovietinių stovy-
klaviečių iškėlimą / nugriovimą, nes, švelniai ta-
riant, nelabai gerai jie apie bendrą kultūrą byloja 
(na, galima vieną ar kelis palikti ir „įdėti“ į didelę 
stiklinę dėžę - užkonservuoti - juk istorija)... - tik 
neleiskite ten pristatyti daugiabučių ar dvarų su 
aukštomis tvoromis!!!

Bet koks renginys yra remiamas verslininkų. 
Savivaldybės klerkai jei skiria tai per kančias. Nėra 
tarpusavio sutarimo.

Dauguma renginių vyksta Palangoje, o Šven-
tojoje jų vos vienas kitas.

Trūksta šventojiškiams žiemos metu koncertų, 
galėtų mokyklos aktų salėje ir koks spektaklis vykti.

Mažai spektaklių ar kitų renginių skirtų šei-
moms. Nors sales tam tikslui tikrai galima rasti 
mokykloje ar sporto salėje.

Kas liko nuo vaišių stalo Palangoje.
Kultūros centras galėtu kur kas daugiau nu-

veikti, jei tik... butu tam skirti papildomi etatai. 
Dabar tik vienas renginiu organizatorius, vienas 
valytojas ir vienas ūkvedys daro ir dizainerio, ir pe-
dagogo , ir renginių vedėjo ir įgarsintojo darbus....

3. Kaip Jums atrodo, ar savivaldybė skiria 
pakankamai lėšų turizmo infrastruktūrai ge-
rinti?

Savivaldybė ne melžiama karvė, su tokiu po-
žiūriu viskas ir liks po senovei

Negalima teigti, kad visai neskiria, bet galėtų 
skirti daugiau.

Palangos m. savivaldybė visiškai neišnaudoja 
turizmo galimybių Šventojoje. Labai trūksta inves-
ticijų, projektų, kurie pagyvintų turizmo sektorių 
Šventojoje.

Šiais metais tikrai savivaldybė pasistengė ir 
matosi, jog buvo skirta nemažai lėšų.

Jei skirtu pakankamai nebūtų toks prastas 
vaizdas

Pinigų kažkiek skiria, bet nėra bendros vizijos.
Nėra marketingo, kuris būtų orientuotas ska-

tinti turizmą ir apsilankymą mieste.
Uosto nėra, jachtklubo nėra.
Niekada nesu išgirdusi reklamos apie šį mies-

telį.
Dabartinis kelių gerinimas tai nėra turizmo 

skatinimas.
Turizmas galėtu plėtotis ir žiemą, išnaudojant 

Šventosios grožį bei ramybę šaltuoju sezonu, pri-

traukdamas ne materialių vertybių garbintojus ne 
tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Šventosios paplūdi-
miams erdve ir grožiu prilygsta tik Latvijos paplū-
dimiai.  Kultūringi ir dvasingi žmonės tikrai norėtų 
ir galėtų atvykti čia atostogauti  ir žiemą. Reikia 
uostelio klausimą spręsti. Koks puikus būtų nedi-
delis uostelis kaip kad Latvijoje Pavilosta. Jokių ten 
dešimčių milijonų nereikia mini uosteliui

4. Kokių paslaugų ar renginių, Jūsų nuo-
mone, trūksta?

Kuo daugiau alternatyvių renginių ir paslaugų 
ir ypač - ne sezono metu. Pritraukti privačių inicia-
tyvų lėšas.

Kultūrinių renginių. Kokybiškų maitinimo įstaigų.
Svarbiausiai, kad nebūtu bliaunančiu, rėkian-

čių saviveiklininkų miestelio centre !!!!
Kultūros puoselėjimo renginių, visų pirma nėra 

šiuolaikinės erdvės jiems kurti.
Meno parodų.
Bankomatų, renginiu vaikams...
Trūksta aktyvaus laisvalaikio leidimo, sporto, 

kultūrinių, edukacinių ir panašių renginių.
Intelektualesnių, o galbūt ir geresnių naktinių 

klubų.
Turizmo infrastruktūra galėtų būti labiau plė-

tojama,  daugiau sporto, vaikų žaidimo aikštelių, 
bėgimo takas pušyne, gražių aikščių, pvz. be to, kad 
ruošiamasi rekonstruoti aikštę prie parduotuvės 
IKI, galėtų būti atkreiptas dėmesys ir į teritoriją prie 
ambulatorijos. Tokia didelė teritorija miesto centre 
tikrai galėtų būti panaudota daug efektyviau, nei 
ją atiduodant Komunaliniam ūkiui sandėliuoti 
konteinerius ir šiukšles.

Sveikatinimo, turizmo, apgyvendinimo, kultū-
rinio gyvenimo - muzika, muziejinė veikla, sutvar-
kytos ir dideliems žmonių srautams pritaikytos 
erdvės

Daugiau veiklos, kuri būtų susijusi su kultūra, o ne 
pramogomis, nėra muziejaus, arba apie jį negirdėta.

Trūksta vandens sporto: buriavimo,  kaitavimo 
ir burlenčių. Nėra turistinių žvejojimo ekskursijų. 
Nėra ką veikti prie jūros ne sezono metu -rudeninių/
žieminių pramogų.

Renginių, kurie būtų nepriklausomi nuo sezo-
niškumo - spektaklių, koncertų, liaudies kolektyvų 
pasirodymų, organizuotų festivalių ir kitų kultūri-
nių renginių, pramogų centro ir pan.

Festivalių, kultūros renginių, uosto!!
Nacionalinio lygmens renginių, spektaklių, 

sporto renginių, koncertų, kirpyklos, modernių 
kavinukių dirbančių visus metus, sporto klubo, 
vandens pramogų parko, jachtų uosto, lankytinų 
objektų, įvairi parkų.

Daugiau SPA sveikatingumo paslaugų, kokias 
turi visi kiti kurortai

Klasikinės ar kitos rimtos muzikos koncertų, gal 
ir normalaus lygio popmuzikos festivalių - tik jiems 
turėtų būti parinkta vieta toliau nuo miestelio, nes 
vis dėlto ilgai netyla muzikos garsai.... ilgai...nety-
la... Parodų (jose galėtų būti eksponuojami vietinių 
gyventojų ar ilgamečių poilsiautojų, labai jaunų 
autorių darbai - paveikslai, skulptūros, kt. rankdar-
biai, Šventojoje ar apie ją parašytos knygos, o gal ir 
rodomi filmai, tegu tik ir apie meilę, nes gi pajūris :). 
O gal - ekskursijų į Švyturį, į paplūdimius vakarais, 
pasakojant jaunajai kartai apie tai, kad Šventoji ne 
taip seniai buvo uždara zona, kad vakarais nebuvo 
galima vaikščioti po pliažą ... nepolitikuojant - tik 
istorija. Gal kokių naktinių išvykų, koncertų nakti-
niame pliaže? Astrologo / astronomo naktinėjimų 
- juk esant giedram dangui tai labai įdomu. Tik as-
trologas turi būti ne Palmira...  O gal dar galėtų būti 
vieša skalbykla, patalynės nuomos punktas?

Pirmiausia - uostas su įplaukos apsauginiais 
molais o po to jau uoste koncertai, įvairios parodos, 
festivaliai ir t.t., bet pirmiausia - uostas.... 

Projektuotojų vizijoje – sutvarkytos „Trijų mergelių“ prieigos. Architektės Simos Balčiūtės nuotr.

Iliustracijos - Palangos 
S. Vainiūno meno mokyklos 

moksleivių šventojiškių darbai. 
Mokytoja Audronė Bukauskienė.

(Kalba netaisyta)


