kalendorius

27 metų savaitė
Saulė teka 4.54 val.,
leidžiasi 21.54 val.
Dienos ilgumas – 17 val.
Jaunatis (pilnėja)
5 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

vardadieniai

Šiandien – Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas
Rytoj – Amalija, Prudencija,
Rufina, Gilvainas, Eirimė
Poryt – Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus, Kipras

Orai
Šiandien – debesuota su pragiedruliais,
lietus, perkūnija. Vėjas
vakarų, pietvakarių, 4-7 m/s.
Oro temperatūra dieną iki 20,
naktį – iki 17 laipsnių šilumos.
Rytoj – besikeičiantis debesuotumas, galimi krituliai. Vėjas vakarų, pietvakarių, 5-9 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 20, naktį
– iki 18 laipsnių šilumos.
Poryt – debesuota
su pragiedruliais, galimi
krituliai. Vėjas vakarų,
pietvakarių, 5-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 24, naktį – iki
18 laipsnių šilumos.
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Tiškevičių palaikams – laikinas
prieglobstis
Diana JOMANTAITĖ

Dienos sentencija

Požiūris yra proto paletė. Su ja
galima nuspalvinti aplinkybes
niūriais ar pilkais, ryškiais arba
džiaugsmingais tonais.
M. C. CROWLEY
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Kaina 0,35 €

3 p.
Priima prašymus dėl
socialinės paramos
mokiniams

Užvakar Kretingos muziejuje pašventinti ir giesmėmis pagerbti grafų Tiškevičių
Rajono gyventojai, turintys
palaikai. Jiems buvo pagaminti specialūs mediniai karstai, kurie laikinai taps amžimokyklinio
amžiaus vaikų, jau
no poilsio vieta – tol, kol laiko bei žmonių pažeisti sarkofagai bus restauruoti.

gali kreiptis į Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos skyrių
bei seniūnijas dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose
ir paramos mokinio reikmenims įsigyti. Tokią teisę mokiniai turi, jeigu šeimos pajamos
vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 153 eurai.

TRUMPAI:

Nuo šiol apie gautą registruotąją
siuntą Lietuvos pašto klientai galės
būti informuojami ir elektroninėmis
priemonės – SMS žinutėmis arba el.
paštu. Įdiegus šią naujovę gyventojai
greičiau ir patogiau sužinos apie gautą siuntą, kuri saugoma ir atsiimtina
iš pašto. Tai nemokama paslauga, ją
gali pasirinkti klientai, pageidaujantys, kad jų siunčiamos siuntos gavėjas
būtų informuotas elektroniniu būdu,
o ne popieriniu pranešimu, kuris paliekamas adresato gaunamųjų laiškų
dėžutėje. Registruotosios pašto siuntos yra įteikiamos siuntos gavėjui arba
jo įgaliotajam asmeniui tik pasirašytinai. Siuntos gavėjas, kurio laiškininkui
nepavyko rasti ant siuntos nurodytu
adresu, kitądien atskiru pranešimu
informuojamas apie gautą ir pašte
saugomą jo siuntą. Įprasti popieriniai
informaciniai pranešimai ir toliau
bus pristatomi pašto siuntų gavėjams.
Elektroniniu būdu, o ne gaunamųjų
laiškų dėžutėse paliekamais popieriniais pranešimais, bus informuojami
tie Lietuvos pašto klientai, kurių kontaktiniai duomenys bus nurodyti ant
jiems siunčiamų registruotųjų pašto
siuntų. Išankstinio mokėjimo ar kitų
veiksmų atlikti nebus prašoma.

Šiandien
skaitykite:

9 p.
Žvejyba Grūšlaukėje:
sėkmė lydėjo kariškį

Klebonas Antanas Blužas pašventino laiko pažeistus Tiškevičių šeimos sarkofagus bei į juos įdėtus medinius karstus, į
kuriuos laikinai paguldyti palaikai. Jie mediniuose karstuose
pagarbiai bus saugomi tol, kol atsiras lėšų ir sarkofagai bus
restauruoti.

2

p.

Grūšlaukėje įvyko tradicinės žvejybos varžybos, skirtos
Valstybės – Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo – dienai paminėti. Jose sėkmę bandė
pusšimtis žvejų. Daugiausiai žuvies pavyko sugauti salantiškiui
Artūrui Rozgui – 38-erių kariškio laimikis svėrė beveik 3,5
kilogramo.

Apie mokinio reikmenis Policija prašo pagalbos
ir švarkus
ieškant įtariamojo
Laima STONKUVIENĖ

Sakoma, jog roges žiemai reikia ruošti vasarą. Specialistai teigia, jog šis posakis labai tinka ir kalbant apie
pasiruošimą naujiems mokslo metams. Deja, kaip rodo
tyrimas, dauguma moksleivių ir jų tėvų rūpintis mokyklinėmis prekėmis pradeda likus vos keletui dienų iki
rugsėjo 1-osios.

Pasirodo, dėl mokyklinio švarko nebūtina eiti pas siuvėją – galima nusipirkti ir prekyvietėje, kuri įsikūrusi buvusiame Kretingos buitiniame
Rotušės aikštėje, „Rūsio“ patalpose.
(Nukelta į 6 p.)

Užvakar, 21.39 val., į
gyvenamąjį namą Kretingoje, Muitinės gatvėje, atvykęs 67-erių vyras peiliu
sužalojo savo 70-metę seserį ir jos 69-erių sugyventinį. Moteris dėl durtinių
žaizdų gydoma Klaipėdos
universitetinės ligoninės
Reanimacijos skyriuje. Vyras dėl durtinių juosmens,
krūtinės ir pilvo sužalojimų buvo gydomas Klaipėdos Jūrininkų ligoninės
Reanimacijos skyriuje, tačiau naktį ligoninėje mirė.
Įtariamasis iš įvykio vietos
pasišalino iki atvykstant policijos pareigūnams. Policija prašo
visuomenės pagalbos ieškant
asmens, kuris įtariamas dviejų
žmonių sveikatos sutrikdymu, iš

Šis asmuo įtariamas dviejų žmonių sveikatos sutrikdymu, vienas
iš jų ligoninėje mirė.

kurių vieno gyvybė užgeso.
Įtariamasis yra žemo ūgio, gali
važiuoti pilkos spalvos dviračiu.
Skambinti tel.:
79100, 8 698 86078
arba 112.
Kretingos PK inf.

Švyturys
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(Atkelta iš 1 p.)

Tiškevičių šeimos sarkofagai
kapinių koplyčioje aptikti 2014
metais. Kapavietė, spėjama, sovietmečiu buvo apiplėšta, o ir
laikas puošniems karstams bei
palaikams gailestingas nebuvo.
Todėl Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė su specialistais nusprendė, kad tol, kol
suardyti sarkofagai lankytojams
prieinami Vandens malūne ir
laukia lėšų restauracijai, palaikai
privalo būti pagerbti.
Nuspręsta pagaminti specialius nedidelius medinius karstus,
į kuriuos ir perkelti palaikai. Šie
karstai patalpinti į sarkofagus.
Atsiradus lėšoms ir vykstant restauracijai, palaikai karstuose bus
išimti nepažeidžiant mirusiems
priderančios pagarbos.
Karstus pašventino klebonas
Antanas Blužas, susirinkusieji į
ceremoniją, muziejaus darbuotojai giedojo tradicinius Žemaičių Kalvarijos kalnus.
„Giesmes už Tiškevičių giminę
ir mirusiuosius giedame antrus
metus, tikimės, kad tai bus tęstinė tradicija. Giedame grojant vadinamoms triūboms – taip, kaip
buvo senovėje. Norime išsaugoti
šį dvasinės kultūros paveldą. Iš
tiesų, sugiedojus Kalnus, apima
dvasinis palengvėjimas“, – kalbėjo V. Kanapkienė.
Jos spėjimu, lėšų sarkofagams
restauruoti galima tikėtis jau tik
kitais metais.
„Pateikėme paraišką Kultūros
ministerijai. Visiems keturiems
sarkofagams restauruoti reikia
apie 100 tūkstančių eurų. Jei visos sumos negautume, darbus
reikėtų atlikti etapais. Svarbiausia pradėti nuo prabangiausio
– Juozapo Tiškevičiaus – sarkofago. Tam ir gaminome medinius karstelius – kad jei, atsiradus galimybei, sarkofagai bus
restauruojami, būtų išsaugota
pagarba palaikams“, – sakė V.
Kanapkienė.
Direktorės pavaduotojas muziejininkystei ir istorikas Julius
Kanarskas pasakojo, kad sarkofagai yra išpuvę, apgadinti, todėl

Iš sarkofago jame aptikti mumifikuoti ir kol kas neindentifikuoti palaikai į medinį karstą buvo sudėti iš karto, vos tik pradėjus archeologinius
tyrinėjimus.

Pašventinus karstus giedoti Kalvarijos kalnai. Tai – sena žemaičių tradicija mirusiesiems pagerbti.

palaikų taip, kaip jų būta, nebuvo galima laikyti. Iš pradžių jie
buvo sudėti į maišus, o nuo šios
savaitės saugiai sudėlioti į medinius karstus.
„Sarkofaguose 2014 metais
buvo aptikti Juozapo Tiškevičiaus, jo žmonos Sofijos ir anūkės Marijos palaikai. Kas yra
ketvirtajame – kol kas neaišku,
mums tai išlieka mįslė. Kadangi
palaikai buvo mumifikavęsi, juos
perdėti į karstą reikėjo iš karto“,
– pasakojo J. Kanarskas.
Pasak jo, kad koplyčioje yra
Tiškevičių šeimos palaikų, buvo
žinoma – tą buvo liudiję senieji Kretingos gyventojai, buvę
dvaro darbuotojai. Svarstomos
buvo dvi vietos – po grindimis
ir koplyčios pakylos, kurios tarsi buvo skirtos kitiems karstams
pakylėti.
„Sarkofagai šiaip jau neturėjo
būti paslėpti. Jie buvo puošnūs,
taigi, turėjo būti matomi. Štai

Juozapo sarkofagas turėjo dvigubą dugną ir du dangčius. Pakėlus pirmąjį buvo langelis, kad
apsilankiusieji mirusįjį galėtų
apžiūrėti. Grafo Juozapo kūnas
po mirties buvo balzamuotas,
tačiau ne ilgalaikiu būdu – jo kūnas turėjo nesuirti tol, kol buvo
gyva jo žmona Sofija. Langelis
karste buvo padarytas tam, kad
ji panorusi galėtų pasižiūrėti į
savo vyrą. Prabėgus metams, kūnas suiro. Kadangi šiame regione
būta daug neramumų, saugumo
sumetimais dvaro paveldėtojas
Aleksandras greičiausiai sumanė
sarkofagus paslėpti betoninėse
kriptose, kurios šiaip tokios tiesioginės paskirties neturėjo“, –
teigė J. Kanarskas.
Jo spėjimu, sarkofagai paslėpti
galėjo būti prieš Antrąjį pasaulinį karą, apiplėšti greičiausiai
sovietmečiu.
„Viskas išgrobstyta nebuvo,
nes tam būtų reikėję griauti krip-

Istorikas Julius Kanarskas papasakojo ir pademonstravo, jog grafo Juozapo Tiškevičiaus sarkofagas turėjo du dangčius ir dvigubą dugną.

tą. O joje padaryta tik nedidelė
skylė – pro ją galėjęs tilpti tik
vaikas“, – spėjo J. Kanarskas.
Anot jo, restauruotus sarkofagus pamatysime ne taip greitai
– vieno sarkofago restauracija
užtrunka apie vienerius metus.
Galbūt juos kažkada pamatys ir likę gyvi Tiškevičių
palikuonys.
„Tiesiogiai su Kretinga susijęs
Tiškevičių palikuonis – Juozapo
proanūkis Aleksandras – mirė
1995 metais. Jis gyveno Varšuvoje. Tačiau Kretingoje palaidoto Juozapo Tiškevičiaus du proanūkiai dar yra gyvi. Užutrakio
dvaro Tiškevičių atstovas Juozapas Marija gyvena Vašingtone,
jis lankėsi ir Kretingoje. Juozapo
proanūkis Adomas – Palangos
Tiškevičių atstovas – lyg ir gyvena Italijoje. Kai sarkofagai bus
restauruoti, juos bus galima grąžinti atgal į koplyčią“, – sakė J.
Kanarskas.
Kol tai įvyks, muziejus ir toliau tęs tradiciją giedoti Kalnus.
Pasak Etnografijos skyriaus vedėjos Nijolės Vasiliauskienės,
Žemaičių Kalvarijos Kalnų tradicija gyvuoja nuo XVII a. ir
unikali tuo, kad yra vienintelė
Europoje.
„Garduose (Kalvarijoje) apie
1937-1939 m. pastačius Jėzaus
Kristaus Kančios kelio koplyčias, Žemaičių vyskupo Jurgio
Tiškevičiaus paliepimu (beje,
vyskupas yra Lohoiskių, tos pačios linijos giminaitis su Kre-

tingos Tiškevičiais) Žemaitijos
dvasininkai, vienuoliai dominikonai, jėzuitai, pranciškonai iš
lotynų bei lenkų kalbų išvertė
gavėnios giesmes. Kai kurios
giesmės, pavyzdžiui, „Dangaus
Karaliaus Motina Švenčiausia“,
„Karaliene Maloninga, Kalvarijoj stebuklinga“ ir kt. sukurtos
pačių dvasininkų. Giesmių melodijos primena lietuvių liaudies
dainas“, – istoriją priminė N.
Vasiliauskienė.
Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius sušaukė net 4 kunigų sinodus, kad mirusieji į amžinybę
būtų išlydėti su Žemaičių Kalnų
giesmėmis ir muzika. Žemaičiai
labai pamėgo šias giesmes, jas
gieda jau beveik 400 metų.
„Galima sakyti, kad daugumai
jos tiesiog įaugusios į kraują, nes
tėvai – ir mano pačios mama giedorė – visada vesdavosi į kaimynų, giminaičių budynes ir Kalnų
giesmes girdėdavome nuo vaikystės. Ypač žmonės mėgdavo, kai
Kalnai buvo giedami, kaip sakydavo, su „trūbais“. Prieš mirtį tėvai prašydavo vaikų, kad budynėje būtų giedami Kalvarijos kalnai
ir būtent su triūbomis. Žemaičių
Kalvarijos Kalnai giedami ir per
mirimo metines, gavėnios laikotarpiu. Labiausiai džiugina, kad ši
giedojimo tradicijos dvasia gyva
iki šiol. Kretingos muziejininkai,
atsidėkodami Tiškevičiams už jų
palikimą, jau antrus metus Žemaičių Kalvarijos giesmes ir maldas skiria Tiškevičių giminei“, –

TARYBOS SPRENDIMAS

Autobusai važiuos nauju maršrutu

Aistas MENDEIKA

Kretingos rajono savivaldybės taryba pritarė siūlymui vežti keleivius nauju reguliaraus autobusų susisiekimo maršrutu Kretinga-Žibininkai-Palanga-Žibininkai-Kretinga. Juo įmonės „Kretingos autobusų parkas“ autobusai važiuos mažiausiai tris mėnesius. Naujajam maršrutui
pasiteisinus, jis taps nuolatiniu.
Naujuoju maršrutu autobusai
važiuos bendrovių „Atostogų parkas“ ir HBH „Juozo alus“ iniciatyva. Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
Povilo Černeckio, planuojama,
kad reguliaraus susisiekimo transportu naudosis šių įmonių darbuotojai, kurie vyks į darbą ir iš jo.
Taip pat tikimasi ir kitų keleivių,
vykstančių į minėtas pramogų
vietas ar į Palangą bei Kretingą. Iki šiol „Kretingos autobusų
parko“ autobusai tokiu maršrutu

nevažiavo.
P. Černeckis Tarybos nariams
teigė, jog naujasis maršrutas kainuos apie 5 tūkst. 300 eurų per
mėnesį. Pagal išankstinius paskaičiavimus jis turėtų būti nuostolingas, o nuostolius vežėjui kompensuotų Savivaldybės biudžetas.
Tačiau verslininkai raštu įsipareigojo kiekvieną mėnesį prisidėti
po 1000 eurų maršruto išlaidoms
padengti, taip sumažinant galimus
nuostolius. Jei maršrutas būtų populiarus tarp gyventojų ir juo nau-

dotųsi daugiau keleivių, galbūt jis
taptų pelningas.
Pasiūlymui įsteigti naują maršrutą pritarė ne visi politikai. Tarybos narė Sofija Laučiūtė baiminosi, kad atsiradus patogesniam
susisiekimui dalis mokinių iš Kretingos rajono gali susigundyti Palangos mokyklomis.
Tarybos nario Sauliaus Šopagos
nuomone, steigti naujo maršruto,
kuriuo naudotųsi į darbą ir iš jo
važiuojantys dviejų įmonių darbuotojai, neteisinga, nes pasirū-

pinti, kaip atvykstama į darbą, yra
darbdavio reikalas. Be to, ar tai nebus žmonių skatinimas pasigerti,
jei maršrutinis autobusas juos vežios į alaus barą? „Juk kitos įmonės
savo darbuotojus vežioja pačios“,
– piktinosi S. Šopaga tikindamas,
jog jis yra prieš tokį pasiūlymą.
Politikui pritarė ir Tarybos narys
Vytautas Ročys priminęs, jog prieš
septynerius metus jau buvo maršrutas į HBH „Juozo alus“, tačiau jis
nepasitvirtino.
Administracijos direktoriaus

pavaduotojas P. Černeckis tikino,
jog verslininkai tikrai pasirengę
kompensuoti dalį nuostolių. Būtent todėl ir buvo nutarta siūlyti
Tarybai įsteigti naują maršrutą
bent laikinai.
Tad Taryba nusprendė pabandyti – naujuoju maršrutu autobusai keturis kartus per dieną
važinės tris mėnesius. Jei keleivių
bus daugiau, jis bus populiarus,
verslininkai laikysis savo žodžio ir
maršrutas nebus nuostolingas, jis
taps nuolatiniu.

