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pILIAKALNIŲ mETAI

Laivių piliakalnis – pamirštas kaimo priešistorės liudininkas
Važiuojant iš Salantų į Platelius, kelias veda pro vieną seniausių Kretingos rajone gyvenviečių – Laivių kaimą. Pakelėje stovinti rodyklė 

praeitimi besidomintį keliautoją pakviečia pasukti į kairę pusę, į Piliakalnio gatvę, kuri kitame kaimo gale įsiremia į Bubino upelio kairįjį 
krantą. Toliau pasukę lauko keliuku į kairę, link žemupio, už 600 metrų pasieksime Laivių piliakalnį, nuo kurio prasidėjo Laivių kaimo žemių 
apgyvendinimas.

Piliakalnį išaiškino kraštotyrinin-
kas Ignas Jablonskis, kuris jį 1948 m. 
parodė Žemaitijos archeologinius 
paminklus žvalgiusiems Lietuvos 
istorijos instituto archeologams ir 
nubraižė piliakalnio planą.

Jis krantinio tipo, įrengtas į Sa-
lanto ir Bubino upių santakos slėnį 
įsiterpiančiame aukštumos kyšulyje. 
Šlaitai statūs, nuo slėnio pusės iki 8 
m aukščio. Aikštelė trikampė, apie 
50 m ilgio šiaurės rytų – pietvakarių 
kryptimi ir 45 m pločio pietvakari-
niame pakraštyje. Pietvakarių pusėje 
nuo aukštumos ją skiria 49 m ilgio ir 
10 m pločio puslankiu išlenktas gy-
nybinis pylimas, supiltas iš grunto ir 
akmenų. Jo aukštis išorėje siekia iki 
1,5 m, o nuo aikštelės pusės – 0,7–1,0 
m. Pylimo išorinėje papėdėje ma-
tosi užslinkusio apsauginio griovio 
pėdsakai. 

Į pietvakarius nuo pylimo buvusi 
neįtvirtinta papėdės gyvenvietė, ku-
rią čia buvus primena arimo metu 
išverčiamas kultūrinis sluoksnis.

Piliakalnis registruotas Lietuvos 
Respublikos nekilnojamųjų kultūros 
vertybių registre ir valstybės sau-
gomas kaip nacionalinio reikšmin-
gumo lygmens kultūros paminklas 
(unikalus kodas 5212), turintis ar-
cheologinį ir kraštovaizdžio vertin-
gųjų savybių pobūdį. Deja, jis apleis-
tas, netvarkomas, apaugęs lapuočių 
mišku. Seniau piliakalnį žymėjo tipi-
nis archeologijos paminklo ženklas, 
kurį pasisavino spalvotųjų metalų 
„surinkėjai“. Piliakalnio aikštelėje 
matosi žymės, kurias paliko nelega-
lūs „tyrinėtojai“ ir lobių ieškotojai. 

Vyresnio amžiaus vietos gyvento-
jai piliakalnį vadina Pilale. Padavi-
mai mena, kad jame yra nugrimzdęs 
dvaras, kurio požemiuose paslėptos 
aukso, sidabro ir brangakmenių pil-
nos skrynios. Jas galima pasiekti pro 
retsykiais kalvos šlaituose atsiverian-
čius urvus. Matyt, šie pasakojimai ne 
sykį atvedė į piliakalnį lengvatikius 
lobių ieškotojus.

Sykį iš vestuvių grįžtantis kaimo 
muzikantas nutarė ant piliakalnio 
pailsėti. Jam prisėdus, šalia pasirodė 
skrybėlėtas ponaitis, kuris pakvietė 
pagroti dvariškių puotoje. Išvargęs 
muzikantas bandė atsikalbinėti, bet 
ponaičiui parodžius saują auksinių 
nuėjo paskui jį. Pro kalno šlaite atsi-
vėrusius vartus jiedu įrengė į pože-
miuose įrengtą erdvę menę, kurioje 
puotavo didelis būrys puošniai ap-
sirengusių ponių ir ponų. Muzikan-
tas visą naktį be pertraukos grojo ir 
linksmino juos, kol uždirbo pažadė-
tus auksinius. Išleisdamas iš menės 
ponaitis paliepė jam auksinių ne-
liesti, kol nepareis namo. Tačiau nu-
sileidęs nuo piliakalnio muzikantas 
neiškentė norėdamas patikrinti, ar 
tie auksiniai tikri. Bandydamas juos 
traukti iš kišenės terado saują anglių.

Piliakalnis datuojamas I tūkstan-
tmečiu – XIII amžiumi. Jį apie III–
VI a. įsirengė prie Salanto ir Bubino 

Piliakalnio vaizdas iš pietų pusės. Juliaus Kanarsko nuotr., 1999 m. Piliakalnio pylimas. Juliaus Kanarsko nuotr., 2017 m.

Piliakalnio planas. Braižė inž. Ignas Jablonskis, 1948 m. Valstybės ar-
cheologijos komisijos medžiaga, Kultūros paveldo centro paveldosaugos 
biblioteka, b. 20, l. 202.

Laivių kuršių bendruomenės karys X–XIII amžiais. Rekonstrukcija pa-
gal archeologinių tyrinėjimų medžiagą.

Laivių mitologinis akmuo – Lau-
mės kūlis. Juliaus Kanarsko nuotr., 
2017 m.

santakos įsikūrusi senųjų pajūrio 
regiono gyventojų kuršių protėvių 
bendruomenė. Iš pradžių tai buvusi 
įtvirtinta bendruomenės gyvenvietė. 
Vėliau čia iškilusioje medinėje pilai-
tėje gyveno teritorinės bendruome-
nės vyresnysis (kunigas) su kariauna, 
o kiti nariai – papėdės gyvenvietėje. 
Visi bendruomenės nariai į pilį susi-
rinkdavo tik iškilus pavojui – gintis 
nuo artėjančio priešo.

Daugiau informacijos apie pilia-
kalnio gynėjus ir senuosius ben-
druomenės gyventojus suteikia kita-
pus Bubino upelio esančio kapinyno 
archeologiniai tyrinėjimai. Jų metu 
3268 kvadratinių metrų plote rasta 
III–VI a. dirbinių iš suardytų kapų, 
268 griautiniai ir 106 deginti VIII–
XIII a. kapai bei 2 židiniai.

Nustatyta, kad nesudeginti mi-
rusieji laidoti su karstais ir be jų, 
pailgose 30–110 cm gylio duobėse, 
dažniausiai galvomis į pietryčius. Su-
degintų mirusiųjų palaikai iš pradžių 
buvo sudedami į karstus, vėliau – su-
pilami į dėžutes-karstelius, o degini-
mo papročiui įsigalėjus – suberiami 
į 30–150 cm gylio įvairaus dydžio ir 
pavidalo duobes.

Daugumoje kapų rasta įkapių: 

darbo įrankių, papuošalų, buities 
reikmenų, ginklų. Iš viso surinkta 
apie 2800 radinių, kurie saugomi 
Lietuvos nacionaliniame muzieju-
je Vilniuje, Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje Kaune, Šiaulių „Aušros“ ir 
Kretingos muziejuose. 

Radiniai leidžia teigti, kad Lai-
viuose VIII–XIII a. gyveno klestinti 
kuršių bendruomenė. Kapuose rasti 
įvairūs užsienio meistrų dirbiniai 
– kalavijas su sidabru puošta ranke-
na, Damasko plieno ietigalis ir kiti, 
liudija, kad senieji Laivių gyventojai 
palaikė tamprius prekybinius ryšius 
su tolimais Europos regionais.

Tarp piliakalnio ir kapinyno Bubi-

no upelyje stūkso 1,7 x 1,2 m dydžio 
ir 1,3 m aukščio mitologinis akmuo, 
vadinamas Laumės kūliu. Vienas 
iš padavimų mena, kad tai nėra 
paprastas akmuo, o senovės pago-
nių šventyklos aukuras, nuridentas 
krikščionių į upę nuo dešiniajame 
Bubino krante buvusios alkos. Pasak 
kito padavimo, ant akmens mėgusi 
naktimis rūbus skalauti laumė, kurią 
mena akmens paviršiuje esantis ne-
didelis, 15 cm ilgio ir iki 10 cm pločio 
įdubimas – laumės įminta pėda.

Pasakojama, kad senovėje Sa-
lantas buvo vandeninga upė, kuria 
plaukiojo karo ir prekybiniai laivai. 
Jie prisišvartuodavo šalia piliakal-

nio, prie aukšto ąžuolo su ilga, virš 
upės slėnio pakibusia šaka, naudo-
jama kroviniams iš laivų iškrauti ir 
pakrauti. Esą, laivų sustojimo vietą 
imta vadinti Laiviais, o vėliau šis var-
das prigijo visam kaimui.

Pagal istorinę tradiciją vietovės 
įkūrimo data laikomas pirmasis jos 
vardo paminėjimas rašytiniuose šal-
tiniuose. Laivių kaimas pirmą kartą 
paminėtas 1511 metais. Tai – senąja 
rusų kalba rašytas dokumentas, pa-
tvirtinantis Žemaičių seniūnų Kęs-
gailų teisę į pajūrio žemaičių žemes. 
Jame vietovardis pateiktas suslavintai 
Стырники (стырник lietuviškai 
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Ikiprofesinis ugdymas – galimybė pažinti profesijas
Kretingos rajono švietimo centro suaugusiųjų ir jaunimo mokymo skyriuje nuo šių mokslo metų pradžios daug dėmesio skiriama ikiprofe-

siniam ugdymui. Ikiprofesinio mokymo tikslai – sudaryti mokiniams galimybes susipažinti su įvairiomis profesijomis, padėti suprasti darbo 
reikšmę, ugdytis darbinės veiklos įgūdžius. 

Jaunimo klasių mokiniai su Centro mokytojais ir savanoriai jėgas išban-
dė virvės traukimo rungtyje.

Mokiniai galėjo ir patys pasima-
tuoti ugniagesių rūbus, šalmus.

Per mokslo metus organizuotos 
profesijų ir darbo pasaulio pažini-
mui skirtos netradicinės pamokos, 
netradicinės dienos, kultūrinės-pa-
žintinės dienos, mokiniai dalyvavo 
išvykose į Klaipėdos turizmo mo-
kyklą, Klaipėdos paslaugų ir vers-
lo mokyklą, Karaliaus Mindaugo 
profesinio mokymo centro Kurorto 
skyrių Palangoje. Individualiai kie-
kvienas jaunimo klasių mokinys 
jau yra aplankęs po dvi-tris prakti-
nio mokymosi vietas, kuriose turi 
galimybę „pasimatuoti“ profesiją 
praktiškai. 

Įgyvendinant Ikiprofesinio ugdy-
mo modelį pirmoji balandžio sa-
vaitė buvo skirta pažinčiai su ugnia-
gesio gelbėtojo ir kario savanorio 
profesijomis. Pažintinę išvyką ir su-
sitikimą organizavo jaunimo klasių 
auklėtojos Rasa Gadeikytė ir Lijana 
Galdikienė bei socialinė pedagogė 
Dainora Kalniškienė.

Kretingos rajono švietimo cen-
tro suaugusiųjų ir jaunimo moky-
mo skyriaus 9 ir 10 jaunimo klasių 
mokiniai netradicinio ugdymo 
dienos metu apsilankė Klaipėdos 
apskrities priešgaisrinėje gelbėji-
mo valdybos Kretingos priešgais-
rinės gelbėjimo tarnyboje, kuri 
yra įsikūrusi naujose patalpose. 

Susitikimo metu mokiniai klausėsi 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
pareigūnų paskaitos „Susipažįstu 
su ugniagesio-gelbėtojo profesija“, 
susipažino su pagrindinėmis gais-
rų priežastimis, ugniagesių veikla 
gaisrų prevencijos srityje, su ben-

drojo pagalbos telefono numerio 
112 paskirtimi, žiūrėjo metodinius 
filmus. Per vietinę garso sistemą 
ugniagesiai pademonstravo moko-
mąjį pranešimą apie kilusį gaisrą, 
parodė ugniagesių gelbėtojų auto-
mobilius, gelbėjimo įrangą, pristatė 

pirmines gaisrų gesinimo priemo-
nes, pademonstravo ugniagesių 
gelbėtojų specialiuosius drabužius, 
kvėpavimo aparatus, aprodė tar-
nybos patalpas, noriai bendravo su 
mokiniais, papasakojo, kaip galima 
įsigyti šią profesiją, koks yra ugnia-

gesių gelbėtojų darbas. Mokiniai 
galėjo ir patys pasimatuoti ugniage-
sių rūbus, šalmus. 

Dar viena diena buvo skirta susi-
pažinti su kario savanorio profesija. 
Mūsų Centro patalpose įsikūrusios 
Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų Žemaičių apygardos 3-iosios 
rinktinės 306 pėstininkų kuopos 
vadas kpt. Mindaugas Albrechtas 
mokiniams pristatė Lietuvos ka-
riuomenės struktūrą bei jos veiklą. 
Jaunimo klasių mokiniai buvo su-
pažindinti su ginkluote bei galėjo 
apžiūrėti karinę amuniciją. Įvairių 
užduočių metu patys galėjo paban-
dyti užtaisyti ginklus, sužinoti, kiek 
jie sveria, koks realus šūvio nuotolis, 
kulkos greitis, apkabos talpa. 

Mokiniams buvo išsamiai paaiš-
kinta, ko reikia, norint tapti Lietu-
vos kariu. Po pristatymo jaunimo 
klasių mokiniai su Centro moky-
tojais ir savanoriai dalyvavo virvės 
traukimo rungtyje. Susitikimas su 
kariais visiems paliko didelį įspūdį. 

Tikimės, kad mokinius šios pro-
fesijos sudomino, ir jie bandys siekti 
reikiamo išsilavinimo, būtino no-
rint tapti ugniagesiu gelbėtoju arba 
kariu savanoriu.

Lijana GALDIKIENĖ
Dainora KALNIŠKIENĖ

pINIGAI

Paskirstė lėšas atviroms 
jaunimo erdvėms

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas finan-
savimas institucijoms, vykdančioms atvirų jaunimo erdvių veiklos programą. 15-ai 
organizacijų iš Savivaldybės biudžeto išdalinta 8 tūkst. 550 eurų.

Didžiausia suma – 1950 Eur – 
skirta Kretingos M. Valančiaus 
viešajai bibliotekai ir jos atvirai jau-
nimo erdvei „Savas kampas“ biblio-
tekoje. 1600 Eur gaus Švietimo cen-
tro atvira jaunimo erdvė Kretingoje  
„Tavo erdvė“. 

Po 450 Eur veiklos programoms 
įgyvendinti turės Salantų gimnazi-
jos Jaunimo būstinė bei VšĮ Kretin-
gos technologijos ir verslo mokyklos 
atvira jaunimo erdvė „Durys“.

Net devynioms institucijoms teks 
po 400 Eur: Laukžemės kaimo 
bendruomenė vykdys programą 
„Saugus, užimtas, veiklus Laukže-
mės jaunimas“, Budrių kaimo 
bendruomenė – „Budrių kaimo 
bendruomenės jaunimo erdvės 
veiklos įvertinimas“, Grūšlaukės 
mokykla-daugiafunkcis centras – 
„Bendravimo sala“, Salantų kultūros 
centro Juodupėnų skyrius – „Akty-
vus, veiklus jaunimas“, bendruome-
nė „Naujoji Šukė“ – „Atvira Šukės 
jaunimo erdvė“, Kūlupėnų ben-
druomenės centras „Kūlupėnai“ 
– „Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, 

kultūringas, turiningas“, Kalniškių 
bendruomenės centras „Kalniškiai“ 
– „Laisvalaikio žaidimai jaunimui“, 
Kretingos kultūros centro Raguviš-
kių skyrius – „Draugystės rutulys“, 
Kartenos bendruomenės centras 
„Kartena“ – „Atvira erdvė – atviram 
jaunimui“. 

Darbėnų gimnazijos Piliakalnio 
skyriui ir jo veiklos programai „Būk 
sveikas ir stiprus“ bei M. Valančiaus 
viešosios bibliotekos Salantų filialo 
atvirai jaunimo erdvei skirta po 250 
Eur.        

Kalniškių bendruomenės cen-
tro „Kalniškiai“ pirmininkės Ritos 
Viskontienės teigimu, už Savivaldy-
bės skirtas lėšas bus išpildytas jauni-
mo noras – ketinama įsigyti žaidi-
mų kompiuterį „Xbox“. „Į jaunimui 
skirtą erdvę jaunuoliai vakarais 
ateina žiūrėti televizoriaus, pažaisti 
stalo tenisą, bilijardą, stalo žaidimus, 
rengia turnyrus. Laiką leidžia kul-
tūringai ir turiningai, todėl turime 
atsižvelgti į jų pageidavimus. Jauni-
mas puikiai žino visas naujoves, lie-
ka tik išklausyti ir stengtis norus pa-

gal galimybes įgyvendinti“, – juokėsi 
R. Viskontienė. – Mūsiškiai nori to 
žaidimo, kuris, kiek man žinoma, 
suteiks galimybę žaisti krepšinį, 
futbolą ir net mokytis šokti. Pinigų 
prašėme truputį daugiau, tačiau už-
teks tiek, kiek skyrė“.

Apie minėtą žaidimą svajoja ir 
Grūšlaukės mokyklos-daugiafunk-
cio centro atvirų erdvių lankytojai. 
„Vakarais jaunimas – ir jau baigęs 
mokyklą, ir čia iki šiol tebesimokan-
tis – „Bendravimo saloje“, taip va-
dinama jaunuolių susitikimo vieta, 
žaidžia stalo tenisą, bilijardą, stalo 
žaidimus. Ne tik sportuoja ar žaidžia 
– susėdę ant poilsiui skirtų sėdmai-
šių bendrauja, diskutuoja įvairiais 
jiems rūpimais klausimais, aptaria 
jaunimo problemas, – pasakojo 
mokyklos-daugiafunkcio centro di-
rektorės pavaduotoja Dalia Bružie-
nė. – Kai pasakėme apie programą 
ir galimybę gauti lėšų, jaunuoliai 
vieningai pareiškė norintys žaidi-
mų kompiuterio „Xbox“. Tokį daug 
jaunimo erdvių jau turi, mes dar ne. 
Lieka pateisinti jaunimo lūkesčius“. 

Laivių piliakalnis – pamirštas 
kaimo priešistorės liudininkas

reiškia – yrininkas, laivininkas). 1560 m. sudarytoje schemoje kaimas lenkiš-
kai žymimas Łaywaycie (Laivaičių) vardu, o vėliau pradėtas vadinti trumpes-
niu vardu – Laiviais. Pavadinimas yra asmenvardinės kilmės ir kilo iš pirmo-
jo naujakurio Laivio vardo.

Po Laivių krikšto krikščioniais tapę laiviškiai nepamiršo savo protėvių 
kapų. Tęsdami senolių tradicijas, mirusiuosius laidojo ant pagonių kapinyno 
įrengtose krikščioniškose kapinėse. Čia amžinam poilsiui atgulė ir nuo maro 
epidemijų kritę kaimo gyventojai, kurių atminimą prieš Antrąjį pasaulinį 
karą dar saugojo 3 aukšti ąžuoliniai kryžiai, o pačios kapinės buvo vadina-
mos Maro kapeliais. Pasakojama, kad jose XVII–XVIII a. taip pat laidoti 
apylinkėse žuvę švedų kariai, todėl kapines imta vadinti dar ir Švedų kapais. 
Kitos kapinės veikė Bubino kairiajame krante netoli Sedos (Barstyčių) kelio. 
Jos vadinamos Kapeliais, Maro kapeliais, o vietovė – Prakeiktaviete. Pasakoja-
ma, kad čia senovėje buvę palaidoti kareiviai, o sutemus šalia kapinių žmones 
baidydavusios milžiniško didumo katės.

Pagerbdamas senolių atminimą, Laivių pagonių ir krikščionių laidojimo 
vietoje Kazys Simutis pastatė paminklinį akmenį, kurio epitafija skelbia: „Čia 
VII – XVII amžiuje ir vėliau buvo laidojami vietiniai gyventojai. Praeivi, pri-
simink Lietuvos istoriją“.

Julius KANARSKAS
Istorikas, archeologas

Paminklinis akmuo senosiose Laivių kapinėse palaidotiems pagoniams 
ir krikščioniams atminti. Juliaus Kanarsko nuotr., 2009 m. 
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