KALENDORIUS

28 metų savaitė
Saulė teka 4.56 val.,
leidžiasi 21.52 val.
Dienos ilgumas 16.56 val.
Pilnatis
18 mėnulio diena

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.

VARDADIENIAI

ŠIANDIEN – Bonifacas, Brunonas, margiris, izabelė, sigitas
RYTOJ – eugenijus, Henrikas, arvilas, arvilė
PORYT – kamilas, Vydas, eigilė, libertas

ORAI

ŠIANDIEN – besikeičiantis debesuotumas,
gali palyti. Vėjas pietvakarių, vakarų, 4-8 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21, naktį – iki
14 laipsnių šilumos.
RYTOJ – debesuota
su pragiedruliais, lietus.
Vėjas šiaurės, šiaurės
vakarų, 7-12 m/s. Oro temperatūra dieną iki 18, naktį – iki 14
laipsnių šilumos.
PORYT – debesuota
su pragiedruliais, gali
palyti. Vėjas šiaurės,
šiaurės vakarų, 7-16 m/s. Oro
temperatūra dieną iki 20, naktį
– iki 15 laipsnių šilumos.

2017 m. liepos 12 d., trečiadienis. Nr. 53 (8860).

Nelanksti Darbo birža atima
teisę į pašalpą?
Kęstutis GABŠYS

Augant Lietuvos ekonomikai, rajono ir visos šalies verslininkai skundžiasi, kad jiems trūksta
darbo rankų. Darbuotojai akcentuoja, kad siūlomas darbo užmokestis yra neadekvatus kainoms,
todėl yra linkę pasirinkti emigraciją. Tačiau kiekvieno rajono darbo biržose yra prisiregistravusių
ilgalaikių bedarbių, kurie negali rasti darbo ilgiau kaip metus. Tokie žmonės gyvena iš savivaldybės
mokamų socialinių pašalpų. Jie pavyzdingai dalyvauja viešųjų darbų programose, tačiau dėl įvairių priežasčių atsisako jiems siūlomo darbo. „Švyturį“ pasiekė informacija, kad Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyriaus specialistai tokiems bedarbiams siūlo trumpam išsibraukti iš
darbo ieškančiųjų sąrašo. Tačiau vos kelias dienas iš minėto sąrašo „iškritęs“ asmuo tris mėnesius
netenka teisės gauti savivaldybės skiriamą socialinę pašalpą, taip pat kompensacijas už šildymą ir
karštą vandenį. Atsakingų institucijų specialistai patvirtino, kad būtent taip ir yra.

TRUMPAI:
Dar daugiau keleivių ir skrydžių visuose trijuose Lietuvos oro
uostuose bei pasiektas naujas rekordas. Tokiu pirmuoju 2017 m.
pusmečiu džiaugiasi Lietuvos oro
uostai, šiuo laikotarpiu aptarnavę daugiau nei 2,5 mln. keleivių
ir 27,6 tūkst. skrydžių. Be to, birželį Vilniaus oro uoste sulauktų
keleivių skaičius viršijo net 414
tūkstančių, o tai daugiau nei dešimtadaliu daugiau nei tuo pačiu
laikotarpiu pernai.
Iš viso pirmąjį šių metų pusmetį
Lietuvos oro uostuose aptarnautų
keleivių skaičius paaugo 15 proc.,
o skrydžių – 11 proc. Čia ypač
išsiskiria Palangos oro uostas, sulaukęs net 39 proc. daugiau keleivių nei 2016 m. pirmąjį pusmetį.
Kauno oro uoste aptarnautų keleivių skaičius išaugo 19 proc., o
Vilniuje – 13 proc.

Praėjusią savaitę
įregistruoti mažyliai
Milana Jackevič
Domantas Bajoras
Motiejus Rutkauskas
Gabrielius Galdikas
Tajus Einikis

Sveikiname mažylių
šeimas!

Dienos sentencija

4 p.
Žvėrių daroma žala pjudo
medžiotojus ir ūkininkus

sovietinius laukinių žvėrių medžioklės principus įtvirtinantis medžioklės įstatymas kelia konfliktus
tarp privačios žemės ir miško savininkų bei apylinkėse laukinius žvėris
medžiojančių medžiotojų būrelio
narių. Pasirodo, pamiškėje žemės
ūkio kultūras auginantis ūkininkas,
net ir turėdamas medžiotojo bilietą
bei teisę turėti medžioklinį šautuvą,
pats medžioti ir taip saugoti savo pasėlių negali.

6 p.
Šventė Kūlupėnuose:
viskas savo jėgomis

Grafo sarkofagas iškeliavo
į restauravimo dirbtuves

2

p.

Jau seniai tapo tradicija vidurvasarį sutikti vasaros šventėmis, kurios
rengiamos beveik kiekvienoje gyvenvietėje. kūlupėniškių šventė šiemet
buvo kitokia nei ankstesniais metais.

Kelininkai ėmėsi J. Jablonskio gatvės
Kęstutis GABŠYS

Kretingos rajono savivaldybės administracija birželį baigė
J. Jablonskio gatvės rekonstrukcijos darbų viešųjų pirkimų proĮ metalo dirbinių restauratoriaus-eksperto Gintaro cedūras. Gatvės rekonstravimo darbų konkursą laimėjo UAB
Kazlausko restauravimo dirbtuves Labūnavoje (Kėdai- „Šilutės automobilių keliai“. Bendrovė pasižadėjo gatvių renių r. sav.) praėjusią savaitę iškeliavo grafo Juozapo Tiš- konstravimo darbus atlikti už 290 tūkst. 990 eurų. J. Jablonskio
gatvės rekonstrukcijos darbai bus vykdomi iš šiemet savivaldykevičiaus sarkofagas.
bei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų.

Turint įgūdžių ir stropiai dirbant mažai tėra nepasiekiamų
dalykų: didžiausi darbai nudirbami ne jėga, o atkaklumu.

savivaldybės administracija tikisi, kad J. Jablonskio gatvės rekonstrukcijos darbai prasidės dar šį mėnesį, o juos baigti planuojama iki
2018 m. spalio pabaigos.
atnaujinant gatvę bus paklotos naujos inžinerinės komunikacijos, įrengti pėsčiųjų takai, apšvietimas, paklota nauja asfalto danga.

S. JOHNSON
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Kaina 0,35 €

ŠIANDIEN
SKAITYKITE:

Juozapo Tiškevičiaus sarkofagas. Jolantos Klietkutės nuotr.
(Nukelta į 4 p.)

Švyturys
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PROBLEMA

Žvėrių daroma žala pjudo medžiotojus ir ūkininkus

Kęstutis GABŠYS

Sovietinius laukinių žvėrių medžioklės principus įtvirtinantis medžioklės įstatymas kelia konfliktus tarp privačios žemės ir miško savininkų
bei apylinkėse laukinius žvėris medžiojančių medžiotojų būrelio narių. Pasirodo, pamiškėje žemės ūkio kultūras auginantis ūkininkas, net ir turėdamas medžiotojo bilietą bei teisę turėti medžioklinį šautuvą, negali medžiojimo būdu saugoti savo pasėlių, o yra priverstas prašyti malonės
medžiotojų būrelio narių. Pastarieji, vadovaudamiesi išimtinai savo susikurtomis būrelio vidaus taisyklėmis ir valdymo organų sprendimais,
sprendžia, ar (kaip) jie medžios į ūkininko pasėlius bandančius patekti laukinius žvėris. Vienintelis dalykas, ko gali tikėtis tokia tvarka nepatenkintas ūkininkas, kad medžiotojų būrelis turės atlyginti laukinių žvėrių padarytus nuostolius.

Narystė būrelyje
nepadeda
Ūkininkas Irvingas Paulauskas
nuo 2012 m. yra Kretingos medžiotojų būrelio „Šilo ragas“ narys, tačiau
ir jam būrelio vadovybė saugoti pasėlių savo žemėje ir šaudyti laukinius
žvėris leidimo neduoda.
„Kol 2014 metais netapau ūkininku, nesupratau ūkininkų skundų medžiotojų būreliams dėl jų
pasėliams daromos žalos. Kai pats
pradėjau kelti klausimus dėl pasėlių apsaugos, prasidėjo konfliktai su
„Šilo rago“ vadovybe. Birželį man
buvo pasakyta, kad 14 būrelio narių,
priklausančių „Bumbulinės“ grupei,
kur yra ir mano pasėliai, nepageidauja su manimi medžioti. Tuo pačiu būrelio vadovybė pareiškė, kad
ji neprivalo man išduoti leidimo
pačiam medžioti į pasėlius besikėsinančių šernų. Taigi, neleidžia medžioti man, bet ir kiti būrelio nariai

lauskas informavo Žalgirio seniūniją
apie galimą laukinių žvėrių daromą
žalą.

Žalos nerado,
problemos neišsprendė

Medžiotojų būrelio vadovas Romualdas Jablonskis (kairėje) ir ūkininkas
Irvingas Paulauskas bendros kalbos nesurado.

nemedžioja ir mano pasėlių nesaugo“, – kalbėjo I. Paulauskas.
Ūkininko teigimu, repelentus
jis naudoja, tačiau ši priemonė, jo
nuomone, nėra veiksminga. Efek-

tyviausiai pasėlius nuo šernų saugo
tik medžioklė. Neseniai ūkininkas
pastebėjo, kad į jo kviečių lauką jau
pradėjo žvalgytis šernai. Siekdamas
išvengti didesnių nuostolių, I. Pau-

Reaguodama į I.Paulausko skundą, ūkininko laukuose lankėsi Savivaldybės komisija, kuriai vadovauja
Kretingos savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Ženeta Seniūnienė. Vedėja „Švyturiui“
teigė, kad I. Paulausko sklype laukiniai šernai iš tikrųjų lankėsi, bet pasėlių kol kas nenuniokojo. „Kviečiai
kol kas nėra pasiekę pieninės brandos stadijos, todėl šernams jie dar
nėra maistingi. Taigi, kad pasėliams
būtų padaryta nuostolių, neužfiksuota“, – teigė vedėja.
Tikėtina, kad šernai laukuose
vėl gali pasirodyti, kai tik kviečiai
pasieks pieninę brandą. Žalos nustatymo procese dalyvavęs naujai
išrinktas medžiotojų būrelio vado-

vas Romualdas Jablonskis pareiškė,
kad būrelio vidaus tvarkos taisyklėse nėra numatyta galimybė būreliui
priklausantiems ūkininkams gauti
leidimus medžioti ir taip saugoti
savo pasėlius. „Dėl dviejų būrelyje
esančių ūkininkų taisyklių nekeisime“, – teigė būrelio vadovas.
Pasak R. Jablonskio, I. Paulauskas
privalo oficialiai raštu kreiptis į būrelį,
kad būtų saugomi jo pasėliai. Gavę
tokį prašymą reikalaus, kad I. Paulauskas įrengtų ir tinkamoje vietoje
medžiotojams pastatytų medžiojimo
bokštelį. Į I. Paulausko repliką, esą jis
buvo pastatęs bokštelį, kurį nežinomi
asmenys nuvilko į kitą sklypą, būrelio vadovas atsakė, kad tuo metu jis
būreliui dar nevadovavo, todėl situacijos nekomentuos. Peršasi mintis,
kad nesutarimai tarp I.Paulausko ir
medžiotojų būrelio „Šilo ragas“ nesibaigė ir įvairių skundų bei prašymų
sulauks dar ne viena institucija.

Grafo sarkofagas iškeliavo į restauravimo dirbtuves
(Atkelta iš 1 p.)

Juozapas Tiškevičius (1835–1891)
– garsus Lietuvos didikas, Lelivos
herbo grafas, dvarininkas, pramonininkas-investuotojas, karinis veikėjas – gimė Trakų Vokėje. Anksti
netekęs tėvo, vaikystę leido Trakų
Vokėje bei giminių dvaruose Voložine ir Lohoiske. Sankt Peterburge
baigęs karo mokyklą tapo Rusijos
imperijos husarų kariuomenės karininku. Tarnavo Vilniaus I Sumų husarų pulke, buvo paskirtas Vilniaus
generalgubernatorių Iljos Bibikovo
(~1853–1855 m.) ir Vladimiro Nazimovo (1855–1863 m.) adjutantu.
1860 metais vedė grafaitę Sofiją Horvataitę (1837–1919). Su ja susilaukė
12-kos vaikų, iš kurių išgyveno ir užaugo aštuoni: 5 sūnūs ir 3 dukros. Po
1863 m. sukilimo atsisakė adjutanto
pareigų, liko husarų kariuomenės
karininku, o 1882 m. išėjo į atsargą.
Iš tėvo paveldėjęs Palangos dvarą
Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos teritorijoje įsigijo dar 26 dvarus, tarp kurių buvo Lentvaris, Kretinga, Užutrakis, Kairėnai, Butrimonys, Pašėtė,
Dunilovičiai, Izabelinas, Svidnas ir
kiti. Lentvaryje ir Vilniuje steigė
pramonės įmones (fabrikus, gamyklas, dirbtuves), pastatė Lentvario
geležinkelio stoties kompleksą. Palangoje įkūrė kurortą, pastatė jūros
prieplauką, iš kurios privatus grafo
garlaivis „Feniksas“ į Liepoją gabeno
Palangos (Vilimiškės) plytinėje degtas plytas bei Palangos ir Kretingos
dvaruose užaugintą žemės ūkio produkciją.
J. Tiškevičius mirė 1891 m. birže-

Rusijos imperijos kariuomenės husarų karininkas Juozapas Tiškevičius.

lio 7 d. (senuoju stiliumi – gegužės
26 d.) Kretingoje, pašarvotas buvo
Palangoje. Grafienės Sofijos Tiškevičienės rūpesčiu grafo kūną už 1000
vokiškų markių balzamavo profesorius Landeris (iš Karaliaučiaus
universiteto?). Balzamavimo metu
buvo atliktas cheminis grafo palaikų parengimas sulėtinant jų irimą
ir atstatant natūralią išvaizdą atsisveikinimo su palaikais laikotarpiui.
Užbalzamuotas kūnas buvęs įdėtas
į metalinį ornamentuotą sarkofagą,
nupirktą Karaliaučiuje pas verslininką Ekertą už 1200 markių. Parvežant
per Vokietijos–Rusijos sieną už karstą buvo sumokėtas 125 markių muito mokestis.
Paskutinėn kelionėn į Kretingą

spynelėmis. Gausiai puoštas cinko
skardoje štampuotomis sparnuotų
angeliukų pusfigūrėmis ir meniniais
simboliais, persipynusiais su floristine, lauro šakelių girliandų pavidalo
reljefine ornamentika. Akcentuoti
antikiniai motyvai, kurie yra tarsi
užuomina į gilias giminės šaknis
ir atkartoja Kretingos dvaro rūmų
senosios koplyčios antikinius ornamentikos motyvus. Abiejuose lovio
šonuose pritvirtinta po 3, o galuose
– po 1 rankeną, kurias laiko du išsižiojusių liūtų galvų bareljefai. Prie
dugno pritvirtintos 8 liūto letenos
pavidalo kojos, kurias viršuje puošia ažūriniai augaliniai ornamentai.
Ornamentika ir funkcinės detalės
bronzuotos. Į sarkofagą buvęs įdėtas
Grafo Juozapo Tiškevičiaus sarkofagą atnaujins metalo dirbinių restau- cinko skardos karstas, kurio dangratorius-ekspertas Gintaras Kazlauskas. Juliaus Kanarsko nuotr.
čio viršuje virš mirusiojo galvos ir
grafas buvo išvežtas ant katafalko, valerijos kariuomenės pulkininko krūtinės buvo išpjautas ir įstiklintas
kurį traukė keturi juodai apdengti uniforma apvilktą grafą.
stačiakampis langelis.
arkliai. Karstas buvo pastatytas paKūnui pradėjus irti, karstas su paBeveik trejus metus Juozapo ir Sorapijos kapinių šv. Jurgio koplyčioje, laikais buvo užbetonuotas koplyčios fijos Tiškevičių sarkofagai kartu su
ant jo padėtas kardas ir uniforminė rūsyje įrengtoje kriptoje, kurioje gre- kitais koplyčioje aptiktais puošniais
kepurė. Kretingos paveldėtojui Alek- ta grafo 1919 m. buvo palaidota ir karstais buvo laikomi ir eksponuosandrui Tiškevičiui naujosiose para- žmona Sofija. Abu sarkofagai buvo jami Kretingos muziejaus vandens
pijos kapinėse 1893 m. pastačius šei- aptikti 2014 metais, vykdant paruo- malūno-elektrinės pastate. Iš Kulmos koplyčią, palaikai buvo perkelti šiamuosius tyrimo darbus koplyčiai tūros paveldo departamento gavus
į jos rūsį.
restauruoti.
valstybinį finansavimą, abu karstai
Sofija Tiškevičienė ir grafo vaikai
Juozapo Tiškevičiaus sarkofagas 2017–2018 m. bus restauruoti ir
su artimaisiais, vykdama į bažnyčią 223,5 cm ilgio, 94,5–110 cm aukš- grąžinti į grafų Tiškevičių koplyčios
ir per šeimos šventes, aplankydavo čio ir 55,5–77,5 cm pločio, neokla- rūsį. Pirmasis iškeliavo grafo Juozakoplyčios rūsyje ant medinio posta- sicistinis, sudėtingos kompozicijos, po Tiškevičiaus sarkofagas, o kitais
mento stovėjusį karstą su mirusiojo įmantrių formų, dvelkia iškilmingu- metais bus restauruojamas grafienės
kūnu. Lankymo dienomis viršutinis mu ir pagarbia didybe. Jis padarytas Sofijos Tiškevičienės karstas.
dangtis buvo nuimamas, o pro įsti- iš cinko skardos, padengtas alavu,
klintą vidinio dangčio langelį buvo viduje dažytas juodais dažais, rakiJulius KANARSKAS
galima pamatyti viduje gulintį ka- namas abiejuose galuose įrengtomis
Kretingos muziejus

