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TRUMPAI:

42 metų savaitė
Saulė teka 7.51 val.,
leidžiasi 18.17 val.
Dienos ilgumas – 10.26 val.
Delčia
24 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ŠIANDIEN – Lukas, Liubartas, 
Kęsmina, Vaiva.

RYTOJ – Akvilinas, Izaokas, 
Paulius, Geisvilas, Kantrimė, 
Kleopatra, Laura, Povilas.

PORYT – Irena, Gedas, 
Deimina, Adelina, Adelė.

Dienos sentencija

V. MIZNERIS 

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Žmogus, atkakliai 

kartojantis nesantis 

kvailys, paprastai 

dėl to turi kažkokių 

abejonių.

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, ŠŠŠŠŠŠŠŠventojoje.
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Įsigaliojo KET 

pakeitimai

Kūlgrinda – ne kūlgrinda?
Rasa GEDVILAITĖ

Praėjusių metų vasarą per šalį nuvilnijo žinia, jog Kretingos rajo-
ne, Darbėnų seniūnijoje, Kašučių ežere atrasta kūlgrinda. Tačiau ap-
sidžiaugta per anksti – vietą išsamiau patyrinėję archeologai pripaži-
no, jog registruoti šį objektą Kultūros vertybių registre kaip kūlgrindą 
ar seno kelio atkarpą nėra pagrindo.

Apie euro 
įvedimą – iš 

banko atstovų 
lūpų 

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos rajono savivaldybės 
posėdžių salėje rajono vadovai, 
Administracijos darbuotojai, 
verslo atstovai ir gyventojai susi-
tiko su „Swedbank“ specialistais. 
Šie pateikė svarbiausią informa-
ciją dėl euro įvedimo ir asmeni-
nių ; nansų tvarkymo, atkreipė 
dėmesį į pagrindinius momentus, 
palengvinsiančius 
valiutos keitimą.    

ŠIANDIEN besikeičiantis debe-
suotumas, lyti neturėtų. 
Vėjas rytų, pietryčių, 
1-8 m/s. Oro tempe-
ratūra dieną iki 8, naktį – iki 3 
laipsnių šilumos.
RYTOJ debesuota, gali palyti. 
Vėjas pietų, pietvakarių, 
6-13 m/s. Oro tempera-
tūra dieną iki 14, naktį 
– iki 13 laipsnių šilumos.
PORYT debesuota su pragie-
druliais, gali palyti. Vė-
jas vakarų, pietvakarių, 
6-9 m/s. Oro tempera-
tūra dieną iki 14, naktį 
– iki 11 laipsnių šilumos. 

Seimas priėmė Žemės ūkio 
ministerijos parengtas Pilie-
čių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo pataisas, įsigaliosian-
čias 2014 m. lapkričio 1 d. Jose 
įtvirtino papildomą atlygini-
mo už miestų teritorijose esan-
čią valstybės išperkamą žemę 
būdą – atlyginimą lygiaverčiu 
miško plotu kaimo vietovėje.
Pakeistame įstatyme galimy-
bė už valstybės išperkamą 
žemę, turėtą mieste, atlyginti 
lygiaverčiu miško plotu iš lais-
vos valstybinės žemės fonde 
esančių valstybinių miškų, re-
zervuotų nuosavybės teisėms 
atkurti, kaimo vietovėje nu-
matyta ne tik tiems piliečiams, 
kuriems dar nepriimtas spren-
dimas dėl nuosavybės teisių 
atkūrimo į minėtą žemę, bet ir 
tiems piliečiams, kuriems toks 
sprendimas priimtas, tačiau 
neįvykdytas.

Spalio 11 d. įsigaliojo Kelių eismo 
taisyklių pakeitimai. Tarp naujai 
patvirtintų reikalavimų – jeigu 
sankryžoje ties raudonu šviesofo-
ro signalu pritvirtinta lentelė su 
žalia rodykle, nukreipta į dešinę, 
vairuotojas, prieš įvažiuodamas 
į sankryžą ir sukdamas, privalo 
sustoti prieš kelio ženklą „Stop“ 
linija“.
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„Vedami“ – eilių ir 

fotogra; jos dialogas

Šv. Antano rūmuose pristatytas 
brolio Arūno Peškaičio eilių rinki-
nys „Vedami“, kurį fotogra; jomis 
iliustravo gydytojas Kazys Sima-
nauskas. Knygą ir jos autorius 
pristatė aktorė Virginija Kochans-
kytė.  

Kašučių ežero pakrantėje buvusio keliuko vieta.

Kultūros paveldo centro ar-
cheologai Algirdas Skrupskelis 
ir Arūnas Strazdas spėjamą Ka-
šučių kūlgrindą pernai vasarą 
aplankė vykdydami Kultūros 
paveldo departamento prie Kul-
tūros ministerijos pavedimą. 
Vadinamąją kūlgrindą dar 2000 
metais rado žurnalistas Denisas 
Nikitenka, šį atradimą, parašy-
damas apie tai straipsnį, iš už-
maršties jis prikėlė po 13 metų.

Išsamiai nustatyta spėjamos 
kūlgrindos vieta: „kūlgrinda – 
tai Kašučių ežero gale per už-
pelkėjusią ežero įlanką einantis 
apie 2 m pločio iš įvairaus dy-
džio akmenų sumestas ta-
kas. 

Bus įminta dar viena grafų 
Tiškevičių paslaptis

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos senosiose kapinėse esančioje grafų Tiškevičių koplyčioje-mauzolie-
juje seniai nebuvo tiek žmonių, kiek vakar priešpiet. Čia buvo susirinkę muzie-
jininkai, istorikai, antropologai, metalo dirbinių restauratoriai ekspertai, Kul-
tūros paveldo departamento ir kitų institucijų specialistai, gausus būrys šalies 
žiniasklaidos atstovų. Pastaruosius Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanap-
kienė, jos pavaduotojas muziejininkystei Julius Kanarskas sukvietė neeiline pro-
ga – pranešti visuomenei, kad bus įminta dar viena grafų Tiškevičių paslaptis.

Rasti sarkofagai su grafų Tiškevičių palaikais, kuriuos pašventino brolis Bernardas, išvežti į Kretingos muzie-
jaus saugyklą. Atnaujinus koplyčią, restauruoti sarkofagai turėtų grįžti ten, kur buvo.
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Bus įminta dar viena grafų Tiškevičių paslaptis

Nuojauta kuždėjo atverti 
istorijai duris

„Šiandien Kretingai išskir-
tinė diena, nes grafų Tiškevičių 
biogra� jos tyrinėtojams, isto-
rikams, muziejininkams seniai 
ramybės nedavė klausimas, kas 
iš tiesų yra palaidotas grafų Tiš-
kevičių koplyčioje-mauzolie-
juje, ar tikrai čia palaidoti itin 
Kretingai nusipelnę grafas Juo-
zapas Tiškevičius ir jo žmona 
So� ja, – kalbėjo V. Kanapkienė. 
– 1990-1997 m. atlikti istoriniai 
tyrimai jokių rezultatų nedavė. 
Pernai muziejaus Taryboje buvo 
pakartotinai svarstytas klausi-
mas dėl Tiškevičių koplyčios 
restauravimo ir archeologinių 
tyrinėjimų siekiant išsiaiškinti 
tiesą. Nutarta ruošti projektus 
ir gauti tam � nansavimą. Gavus 
lėšų, muziejaus Archeologijos 
ir istorijos skyriaus darbuotojai 
ėmėsi darbo. Pragręžus vieno 
postamento sienelę, įvedus zon-
dą su � lmavimo kamera, buvo 
už� ksuoti ornamentuotų karstų 
fragmentai. Kilo įtarimų, jog ten 
gal būt yra mūsų ieškomų didi-
kų palaikai. Iškilo ir klausimas, 
ar postamentus ardyti, ar palikti 
viską taip, kaip buvo. Nuojauta 
kuždėjo, kad reikia atverti duris 
istorijai ir užpildyti tuščias Tiš-
kevičių biogra� jos spragas“.

Padėtas taškas ilgoje 
istorijoje

Anot direktorės, šių metų 

rugsėjo 25 dieną buvo surengtas 
posėdis, į kurį sukviesti Kultū-
ros paveldo departamento spe-
cialistai, restauratoriai, profe-
sorius antropologas Rimantas 
Jankauskas, metalo dirbinių res-
tauratorius ekspertas, restaura-
vęs ir Chodkevičių sarkofagus, 
Gintaras Kazlauskas, rajono me-
ras Juozas Mažeika. „Viską ap-
svarsčius nutarta parengti kons-
trukcijų ardymo projektą  ir 
pradėti tyrimus. Spalio 1 dieną 
buvo gautas leidimas ardymo ir 
tiriamiesiems darbams. Išmon-
tavus postamentus, rasti keturi 
sarkofagai, iš kurių du kažkada 
pažeisti. Rūpinamės sutvarkyti 
dvaro parką, panaikinti tarybi-
niais laikais prie rūmų „prikli-
juotus“ statinius. Gal tai Tiške-
vičių mums siųstas ženklas, kad 
reikia pasirūpinti ir jais? Rasti 
sarkofagai, kuriuos pašventino 
brolis Bernardas,  bus išgabenti į 
muziejaus saugyklą. Tada darbų 

imsis restauratoriai, kiti speci-
alistai. Tyrimas padės įminti 
dar vieną Tiškevičių biogra-
fijos paslaptį, padės tašką il-
goje istorijoje, kur jie iš tiesų 
buvo palaidoti. Tam, manau, 
prireiks mažiausiai penkerių 
metų, priklausys nuo finan-
savimo. Atnaujinus koplyčią, 
restauruoti sarkofagai turėtų 
grįžti ten, kur buvo“.

V. Kanapkienės teigimu, 
pats likimas lėmė, kad taip 
susidėliojo datos: šį savaitgalį 
prasideda ir grafams Tiškevi-
čiams pašlovinti skirtas menų 
festivalis „Mėnuo su žvaigžde 
čia būti norėjo“.   

Neaišku, kas ketvirtas

J. Kanarskas akcentavo, 
kad Kretingos istorijoje yra 
dvi ryškios asmenybės, turė-
jusios įtakos miesto raidai – J. 
K. Chodkevičius ir Juozapas 
Tiškevičius. „Chodkevičių ka-
pavietė jau sutvarkyta, dabar 
reikia atiduoti pagarbą Tiške-
vičiams, – sakė J. Kanarskas. 
– Preliminariais duomenimis, 
didžiuosiuose sarkofaguose 
yra Juozapo ir Sofijos Tiške-
vičių palaikai, mažajame – jų 
5-erių metų anūkės Marijos 
Tiškevičiūtės palaikai. Ketvir-
toji kripta – paslaptis, nežinia, 
kas joje buvo palaidotas. Mi-
nima Tiškevičių vaikų moky-

toja, tačiau to būti negali, nes 
ji palaidota Palangoje. Reikės 
identifikuoti, kas tas ketvirtas 
asmuo. Profesoriui Rimantui 
Jankauskui talkinant, gilinsi-
mės į Tiškevičių giminės isto-
riją, visus faktus atidžiai išstu-
dijuosime“. 

Paslaptį saugojo 
monolitinė siena

Kultūros paveldo departa-
mento Klaipėdos teritorinio 
padalinio vyriausiojo valsty-
binio inspektoriaus Laisvūno 
Kavaliausko teigimu, Tiškevi-
čių koplyčios radinys yra an-
tras pagal svarbą per 15 metų. 
„Pirmas istorinis radinys buvo 
Chodkevičių sarkofagai. Da-
bar rasti Tiškevičių sarkofagai, 
iš kurių du puošti vainikais 
su porcelianinėmis rožėmis 
ir pakalnutėmis. Tai turtingų 

žmonių įkapė, – pasakojo L. 
Kavaliauskas. – Nuo pokario 
įtarta, kad grafų palaikai yra 
koplyčioje, kurią 1893 me-
tais pastatė Juozapo ir Sofijos 
Tiškevičių sūnus, Kretingos 
dvaro paveldėtojas Aleksan-
dras Tiškevičius. Kiek žinoma, 
1891 metais miręs Juozapas 
iš pradžių buvo palaidotas šv. 
Jurgio koplyčioje kitoje senųjų 
Kretingos kapinių pusėje, po 
dviejų metų perkeltas į sūnaus 
pastatytąją koplyčią. Joje palai-
dota ir 1896 m. mirusi anūkė 
Marija, ir 1919 metais mirusi 
Sofija Tiškevičienė“.

Sarkofagus slėpė monoli-
tiniai postamentai. Juos, pir-
miausia išgręžus apie 15-20 cm 
storio skyles, išardė kretingiš-
kis meistras Audrius Jomantas. 
Kiek laiko sarkofagai su Tiške-
vičių palaikais ten užmūryti 
pragulėjo, anot A. Jomanto, 
sunku pasakyti.

Du sarkofagai rasti pažeisti, kažkas kažkada juos išdraskė.

 Viename karstų rastas kardas. Specialistų teigimu, aukšto rango kari-
ninkai visada buvo laidojami su kardais. 

Muziejaus direktorė Vida Kanapkienė ir jos pavaduotojas muziejinin-
kystei Julius Kanarskas prisipažino, jog radus sarkofagus su Tiškevičių 
palaikais ant širdies  labai palengvėjo – šie žmonės nusipelnė didžiausios 
kretingiškių pagarbos. 

Ant dviejų sarkofagų rasti vaini-
kai su porcelianinėmis rožėmis 
ir pakalnutėmis, o tai – turtingų 
žmonių įkapė. 

Sarkofagus slėpė monolitinės sienos. Gintauto Maciaus nuotr.


