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TrUmPAI:

9 metų savaitė
Saulė teka 7.05 val.,
leidžiasi 17.58 val.
dienos ilgumas  – 10.53 val.
Jaunatis (pilnėja)
6 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

Dienos sentencija

3

Kaina 0,35 €

ŠIAndIEn
SKAITyKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

(Nukelta į 6 p.)

Dažniausiai reikia keisti ne 
aplinką, o patį save.

A. CH. BENSONAS 

Savivaldybės administracija 
perka septynis butus 

Kretingos rajono savivaldybės administracija perka 1-o 
kambario, 2-jų kambarių ir 3-jų kambarių butus Kretingos 
mieste 22.1.1 zonoje (rajone, apribotame Melioratorių g., 
Tolių g. iki Jauryklos upės, Jauryklos ir Akmenos upėmis, Že-
maitės al., Vilniaus g., šiaurine miesto riba iki Melioratorių 
g.), 1-o kambario ir 2-jų kambarių butus Salantų mieste bei 
1-o kambario ir 2-jų kambarių butus Kartenos miestelyje.

restauruotas grafo Juozapo 
Tiškevičiaus įkapinis kryžius 

Prieš trejetą metų Kretingos muziejaus iniciatyva vyk-
dant mokslinius tiriamuosius grafų Tiškevičių šeimos ko-
plyčioje palaidotų asmenų palaikų identifi kavimo darbus, 
grafo Juozapo Tiškevičiaus (1835–1891) sarkofage tarp 
kitų įkapių buvo rastas įkapinis kryžius. Tyrėjus nustebi-
no, kad šis palyginti masyvus, 199 x 105 cm dydžio ir 97,4 g 
masės sidabro kryžius liko nepastebėtas XX a. 6 dešimtme-
tyje grafų koplyčioje „pasidarbavusių“ kapų plėšikų.

2014 m. Juozapo Tiškevičiaus sarkofage rastas kryžius. Juliaus Kanarsko 
nuotr., 2014 m.

Pernai prasidėjęs antrasis per 
ekonominę krizę sumažintų pen-
sijų kompensavimo etapas, kurio 
metu sumažinta pensijų dalis bus 
grąžinta dirbusiems pensininkams 
– maždaug 81,4 tūkstančio pen-
sininkų – bus baigtas jau šiemet. 
Antrajam pensijų kompensavimo 
etapui skirta daugiau nei 120 mln. 
eurų. Trečdalis šios sumos – 38,4 
mln. Eur – buvo išmokėta 2016 
m. birželį, o likusi suma – pro-
gnozuojama, apie 81,6 mln. eurų 
– šiemet. Vidutinė prognozuojama 
kompensacijos suma sieks apie 1 
000 eurų.

Pensijų kompensacijos, kurių 
nebesulaukė gavėjai dirbę pen-
sininkai, pagal įstatymą bus iš-
mokėtos jų turto paveldėtojams. 
Turto paveldėtojai turės kreiptis 
į „Sodrą“ ir pateikti prašymą bei 
pristatyti paveldėjimo dokumen-
tus. Paveldėtojams bus grąžinta 
visa apskaičiuota kompensacijos 
suma. Prašymus išmokėti pensijų 
kompensacijas iki sausio 31 d. jau 
pateikę jų gavėjų turto paveldėto-
jai pinigus gaus su kitais gavėjais 
– kovą. Vėliau pateikusiems prašy-
mus (po 2017 m. sausio 31 d. iki 
2018 m. gruodžio 31 d.) paveldė-
tojams kompensuojamosios sumos 
bus išmokamos per 3 mėnesius.

Kompensacijos per kredito įstai-
gas bus išmokėtos kovo viduryje, o 
per išmokas pristatančias įstaigas 
pensininkai jas gaus kartu su pen-
sijomis – įprastu metu. 1-o kambario buto bendras nau-

dingas plotas turi būti ne mažesnis 
kaip 28 kv. m ir ne didesnis kaip 39 
kv. m, 2-jų kambarių buto bendras 
naudingas plotas turi būti ne ma-
žesnis kaip 40 kv. m ir ne didesnis 
kaip 59 kv. m, 3-jų kambarių buto 
bendras naudingas plotas turi būti 
ne mažesnis kaip 60 kv. m ir ne di-
desnis kaip 79 kv. m.

Siūlomi parduoti butai turi būti ge-
ros techninės būklės, tvarkingi, atitin-
kantys statybos bei specialiųjų nor-
mų (higienos, priešgaisrinės saugos 
ir kt.) reikalavimus, be išorinių mato-
mų defektų, nereikalaujantys remon-
to. Santechnikos įranga (vamzdynas, 
vonia arba dušas, klozetas, plautuvė, 
praustuvas, vandens maišytuvai) turi 

būti be defektų, nesusidėvėję. Viry-
klė, patalpų šildymo prietaisai ir kita 
įranga turi būti techniškai tvarkinga, 
veikianti, kokybiška.

Pirkimo sąlygas ir kitus doku-
mentus, susijusius su butų pirki-
mu, galima gauti Kretingos rajono 
savivaldybės administracijos Vieti-
nio ūkio ir turto valdymo skyriuje, 
310 kabinete, Savanorių g. 29A, 
Kretinga, tel. (8 445) 51 390. Taip 
pat pirkimo sąlygos ir vertinimo 
kriterijai skelbiami interneto pus-
lapyje http://www.kretinga.lt.

Pasiūlymai priimami iki vokų 
atplėšimo procedūros, t. y. 2017 m. 
kovo 20 d. 9 val. – 9.20 val.

Administracijos direktorius
virginijus DOMARKAS

Triukšmauti naktį galima... tyliai
Aistas MENDEIKA

Nedaug trūko, kad daugiabučių namų gyventojams be Savivaldybės administra-
cijos leidimo būtų uždrausta po darbo valandų į sieną įkalti vinį ir pasikabinti pa-
veiksliuką. Mat tvirtinant šiek tiek pakeistas Triukšmo prevencijos Kretingos rajono 
viešosiose vietose taisykles ne visi Savivaldybės tarybos nariai įstengė pasidomėti, kas 
yra triukšmas, triukšmo rodiklis ar triukšmo ribinis dydis.

ŠIAndIEn – Kazimieras, Ka-
zys, Daugvydas, Daina, Vaclava

ryToJ – Austra, Aurora, Liu-
cijus, Giedrė, Klemensas, Virgilijus

PoryT – Gerasimas, Norvi-
las, Raminta, Rožė

ŠIAndIEn – debe-
suota su pragiedruliais, 
kritulių nenumatoma. 
Vėjas pietų, pietryčių, 2-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 9, 
naktį – iki 3 laipsnių šilumos.

ryToJ – debesuota 
su pragiedruliais, kritu-
liai. Vėjas šiaurės rytų, 
rytų, 3-9 m/s. Oro temperatū-
ra dieną iki 5 laipsnių šilumos, 
naktį – iki 2 laipsnių šalčio.

PoryT – debesuota 
su pragiedruliais, gali-
mi krituliai. Vėjas rytų, 
šiaurės rytų, 4-10 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 3 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 3 laipsnių 
šalčio.  

3 p.
Savaitės intriga – algų 

vidurkiai
„Sodros“ paskelbti sausio mėne-

sio atlyginimų vidurkiai sukėlė ir 
nemažą intrigą, ir kai kurių žmonių 
nusivylimą bei pavydą. Atidžiau 
pastudijavus pateikiamus duome-
nis aiškėja, kad ne tik gyventojai 
susisluoksniavo turto ir pajamų 
požiūriu, panašioje būklėje yra ir 
ekonomika. Paprastas žurnalistinis 
smalsumas neleido nepatyrinėti 
Kretingos rajono įmonių duome-
nų. Pasirodė, kad įdomios informa-
cijos čia tikrai netrūksta. 

13 p.
Pateikė Užgavėnių 

staigmeną

Kretingos muziejaus darbuo-
tojai, pernai per Užgavėnes at-
gaivinę senovinę tradiciją virti 
šiupinį, šiemet pateikė naują 
staigmeną – įrengė fotostendą 
su Užgavėnių karnavalo nuo-
trauka. Joje pavaizduotais per-
sonažais gali tapti kiekvienas 
muziejaus lankytojas. 

Kalant vinį į sieną po darbo valandų gali kilti problemų... 2 p.
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Senoji Įpiltis alsuoja kuršių istorija

deda iš po akmens tekėti šaltinis. Vos 
taip pagalvojo, taip ir atsitiko. ir da-
bar tebėra tas velnio akmuo, vadina-
si jis Aukuro akmeniu, ir tas kaimas 
yra, kurį visi žino kaip Senąją Įpiltį.

Priešais Senąją Įpiltį, kelio Darbė-
nai–Skuodas dešinėje pusėje stūk-
so dar viena šių apylinkių įžymybė 
– Naujosios Įpilties Alkos kalnas, 
įrengtas Įpilties ir Alkupio santako-
je esančioje natūralioje, moreninėje 
kalvoje. Ant alkakalnio stovi kaimo 
gyventojo Klemenso Alonderio 
rūpesčiu tarpukariu pastatyta me-
dinė koplyčia, yra keletas medinių 
kryžių ir koplytėlių. Senovėje šioje 
vietoje veikė alka – šventvietė, būta 
akmens su dubeniu, vietinių vadinto 
Aukuro akmeniu, kuris sunaikintas 
XX a. pradžioje. Ant Alkos kalno 
rinkdavosi į kariuomenę pašaukti 
jaunuoliai, kurie palikdavo iš gėlių ir 

Naujosios Įpilties Daubos, Laumės kūlis 1970 m. Juozo Mickevičiaus 
nuotr., Kretingos muziejus.

medžių šakelių nupintų vainikų, taip 
pat ateidavo vietos gyventojai išsigy-
dyti nuo įvairių ligų. 

Alkakalnis smalsuolius vilioja ne 

ką mažiau įdomiomis istorijomis 
bei keistais nutikimais, regėjimais. 
Apie pagonybės laikus pasakojama, 
jog ant kalno stovėjusi šventykla nu-

grimzdo, o jo viduje yra paslėptos 
devynios skrynios aukso, kurias sau-
go didžiulis žaltys. Kitas pasakojimas 
byloja, jog sekmadieniais dvyliktą 
valandą iš kalno išjoja būrys gin-
kluotų karių – jie trumpam pasirodo 
ir nužvanga tolyn su savo žirgais. Tai 
esą yra matęs ne vienas praeivis. Sykį 
vėlų rudens vakarą vienas drąsus vy-
ras ėjo pro šalį – jis niekada netikėjo 
pasakojimais, jog ant kalno vaidena-
si. Tačiau eidamas pakėlė akis į Alkos 
kalną ir pamatė, jog pietiniame šlaite 
žemyn rieda didžiulis rato pavidalo 
ugnies kamuolys, kurio viduryje, 
juodame rate – į išsigimėlį panašus 
žmogus. Vyras labai išsigando ir vi-
sas pamėlynavęs parbėgo į Senosios 
Įpilties kaimą.

Kiek toliau nuo Alkos kalno, Juo-
dupio (Įpilties) upelio dešiniajame 
krante, dauboje guli dar vienas įspū-

dingas akmuo, vadinamas Daubos 
arba Laumės kūliu. Šio stambaus 
riedulio ilgis siekia 8,5 m, plotis – 6,5 
m, o aukštis – nuo 1,5 iki 1,9 m., tad 
nenuostabu, jog patenka į Lietu-
vos didžiausių riedulių dešimtuką. 
Plokščiame akmens paviršiuje yra 
įduba. Anot žmonių pasakojimų, 
kadaise ant akmens stovėjo pirtis, 
kurioje šeštadieniais perdavosi so-
diečiai. Kiti pasakoja, kad pavasariais 
čia į gegužines susirinkęs jaunimas 
šokdavo ant akmens. Vieta labai 
reikšminga laumėms, mat kalba-
ma, jog ant akmens laumė paliko 
savo pėdos žymę, todėl akmuo pra-
mintas Laumės kūliu. Sakoma, jog 
tamsiais rudens vakarais praeiviams 
ties akmeniu pasirodydavo šmėklos 
ir buvo galima matyti švieselę, nuo 
akmens einančią į Alkos kalną.

Aurelija GELMINAuSKIENĖ

(Atkelta iš 5 p.)

restauruotas grafo Juozapo Tiškevičiaus įkapinis kryžius

Atsargos pulkininkas, grafas Juozapas Tiškevičius(1835891). Aleksan-
dro Vladislovo Štrauso nuotr. Vilnius, 1881–1885 m.

Restauruoto kryžiaus reversas su 
dedikaciniu įrašu. Kretingos mu-
ziejaus archyvas, 2017 m.

Restauruoto kryžiaus su Nukry-
žiuotojo figūra aversas. Kretingos 
muziejaus archyvas, 2017 m.

J. Tiškevičiaus kryžių atgaivinęs metalo restauratorius-ekspertas Ginta-
ras Kazlauskas. Gintauto Maciaus nuotr., 2014 m.

Tiesa, iš pirmo žvilgsnio kryžius 
neatrodė labai impozantiškai, ka-
dangi visas buvo pasidengęs storo-
ku apnašų ir oksidų sluoksniu, nuo 
sidabro masėje esančių vario ir kitų 
metalų priemaišų pažaliavęs, vie-
tomis pažeistas korozijos. istorinių 
duomenų apie šį kryžių ruošiantis 
identifikavimo tyrimams nebuvo 
rasta.

Pradėjus domėtis kryžiaus atsi-
radimo istorija, Kretingos muzie-
juje išlikusiame grafų Tiškevičių 
archyve pavyko rasti grafienės So-
fijos Tiškevičienės 1891–1893 metų 
ūkinės-finansinės veiklos užrašus. 
Juose rasta žinių apie grafo Juozapo 
Tiškevičiaus laidotuvių 1891 metais 
išlaidas. Vienoje išlaidų eilutėje gra-
fienė nurodo, kad Bejeriui už sida-
brinį kryžių sumokėjo 92 vokiškas 
markes. Kas buvo tas Bejeris – juve-
lyras ar prekybininkas, nenurodyta. 
Valiuta bei kiti įrašai apie įsigytas 
priemones ir paslaugas laidotuvėms 
leidžia manyti, kad jis gyveno Kara-
liaučiuje arba Klaipėdoje.

Atlikus palaikų identifikavimą, kol 
bus restauruoti laiko ir kapų plėšikų 
suniokoti sarkofagai, palaikus buvo 
nutarta perkelti į medinius karstus. 
Metalo dirbinių restauratorius-eks-
pertas Gintaras Kazlauskas pasiūlė 
Juozapo Tiškevičiaus kryžių restau-
ruoti ir pagal jį pagaminti kopijas 
būsimiems mediniams karstams.

Pašalinus apnašas, kryžius atgavo 
pirminę išvaizdą. Tolesni tyrimai 
padėjo atkurti dalį jo istorijos. Pasi-
rodė, kad Nukryžiuotojo skulptūrė-
lė išlieta Rusijoje, Sankt Peterburge, 
auksakalio Aleksejaus Sosino dirb-
tuvėse. Apie tai liudija perizonijaus 
krašte įspaustos meistro insignijos 
(„AC“, t. y. Алексей Сосин), rusiš-
ka sidabro praba – „84“ ir Sankt Pe-
terburgo ženklas. yra žinoma, kad 
A. Sosinas darbavosi tuometinėje 
Rusijos imperijos sostinėje XiX a. 
viduryje, o įspaustas Sankt Peter-
burgo herbas naudotas iki 1856 
metų. Tokiu būdu galime teigti, 
kad Nukryžiuotojo figūrėlė nulieta 
XiX a. 6 dešimtmetyje. Jai naudotas 
sidabro ir kitų spalvotųjų metalų 
lydinys, kurio vieno kilogramo ma-

sėje yra 875 gramai gryno sidabro. 
Nukryžiuotasis pritvirtintas prie 

kryžiaus išplatintais trilapio do-
bilo pavidalo galais. Jis plokščias, 
sidabro lydinio, su iškiliomis suap-
valintomis ir amalgaminiu būdu 
auksuotomis briaunomis kraštuose. 
Kitoje kryžiaus pusėje, apatiniame 
gale įspausta Si sistemoje naudoja-
ma praba „800“, liudijanti, kad vie-
nam kilogramui lydinio panaudota 
800 gramų sidabro. Po praba yra 
firminis gamintojo ženklas. Jame 
ekspertas G. Kazlauskas įžvelgia 
pavardę „[...] REyER“ ir mano, kad 
kryžius buvo nulietas Vokietijos 
imperijoje, t. y. tuo metu vokiečių 
valdytoje Klaipėdoje arba Kara-
liaučiuje. Tačiau įspaudas nėra labai 
ryškus: juvelyro vardo pirmoji raidė 
neaiški, o pavardę galima skaityti ir 
kaip „BEyER“. Tokiu būdu pasitvir-
tina Sofijos Tiškevičienės užrašuose 
esanti žinutė, kad kryžių ji užsakė 
meistrui Bejeriui.

Kad tai yra grafienės užsakytas 
įkapinis kryžius, liudija jo nugari-
nėje pusėje išgraviruotas dedika-
cinis įrašas lenkų kalba: skersinio 
plokštumoje – „Józef hr Tyszkie-

wicz“ (grafas Juozapas Tiškevičius), 
liemens plokštumoje – „ur. 1835 r. † 
1891 r.“ (g. 1838 m. † 1891 m.). 

Lieka neaišku, kaip rusų juvelyro 
pagamintas Nukryžiuotasis 1891 
metais atsidūrė ant Vokietijos meis-
tro nulieto kryžiaus. Reikia manyti, 
kad Nukryžiuotojo figūra nuo seno 
priklausė grafui Juozapui Tiškevičiui 
ir buvusi pritvirtinta prie medinio 
kryželio. išlydėdama grafą į pasku-
tinę kelionę, jį mylinti žmona Sofija 
užsakė Nukryžiuotajam naują kry-
žių, kurį įdėjo mirusiajam į rankas. 

Pragulėjęs kape daugiau kaip 120 
metų, kryžius išsilaikė gerai. Nu-
kryžiuotojo figūrėlė ir dedikacinis 
įrašas korozijos beveik nepažeisti. 
Korozija nežymiai palietė tik kry-
žiaus apačią, kuri kontaktavo su 
mirusiuoju ir jo rūbais. Grafo Juo-
zapo Tiškevičiaus įkapinis kryžius 
– neįkainuojama kultūros vertybė, 
pasakojanti mums apie Kretingos 
grafų Tiškevičių šeimą ir XiX a. 
paskutiniojo dešimtmečio didikų 
laidojimo tradicijas.

Julius KANARSKAS
Kretingos muziejaus direktorės
pavaduotojas muziejininkystei

(Atkelta iš 1 p.)


