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pAvELDAS

Restauruojama grafų Tiškevičių koplyčia
Aistas MENDEIKA

Prieš keletą dienų senosiose Kretingos kapinėse pradėta restauruoti grafų Tiškevičių koplyčia, kuri taps ne tik pagarbia amžinojo poilsio vie-
ta, bet ir dar viena edukacine erdve. Šis objektas už beveik 213,5 tūkst. eurų bus pritaikytas lankyti bei taps atviru visuomenei.

Jau ne vieną paveldo objektą 
Kretingoje restauravusių uos-
tamiesčio bendrovės „Pamario 
restauratorius“ specialistų už-
duotis – atkasti koplyčios pama-
tus, išsiaiškinti, kurioje vietoje 
buvo fasadinėje pusėje stovėjusi 
tvora, ar išlikę jos pamatai. 

Pasak bendrovės statybos 
darbų vadovo Valdemaro Mon-
tvydo, jei tvoros pamatų surasti 
nepavyks, jie bus mūrijami iš-
kastais akmenimis. Anksčiau 
buvusi tvora bus atstatyta.

Taip pat restauratoriai ati-
dengs koplyčios pamatus ir juos 
hidroizoliuos. V. Montvydas tei-
gė, jog tai itin sudėtingas darbas, 
teks naudoti vadinamą injekcinį 
metodą įšvirkščiant specialias 
medžiagas į tuščias pamatų er-
tmes, taip jas užsandarinant, 
kad nesiskverbtų drėgmė. Pla-
nuojama koplyčios rūsyje įreng-
ti ir ventiliaciją.

Darbai turėtų baigtis kitų 
metų pavasarį, tačiau spėjama, 
jog pašalinti sienas ardžiusią 
drėgmę nebus taip paprasta ir 

teks dar nemažai pasidarbuoti.
Grafų Tiškevičių koplyčia-mau-

zoliejus po restauracijos darbų 
turėtų atrodyti taip, kaip jį XX 
amžiaus trečiajame dešimtmety-
je savo piešinyje pavaizdavo Ge-
rardas Bagdonavičius. Koplyčios 
fasadinėje pusėje, abipus arkinių 
durų, buvo dveji aukštos tvoros 
juosiami laiptai. Dabar tvoros ne-

bėra, likęs tik žemių pylimas.
Norint restauruoti ir antžemi-

nę koplyčios dalį, reikėtų dar apie 
pusės milijono litų, todėl bus at-
likti tik kai kurie apdailos darbai.

Prieš keletą metų archeologams 
atidengus koplyčios rūsyje buvu-
sius betoninius postamentus, ap-
tikti didikų palaikai. Nustatyta, 
jog įspūdinguose sarkofaguose 

palaidotas grafas Juozapas Tiš-
kevičius bei jo žmona Sofija Tiš-
kevičienė. Dar dviejuose sarkofa-
guose rasti grafų anūkės Marijos 
bei kol kas nežinomos moters 
palaikai. Nustatyta, jog kai kurie 
sarkofagai prieš kelis dešimtme-
čius buvo apiplėšti.

Dabar Kėdainiuose restau-
ruojamas grafo J. Tiškevičiaus, 

o kitąmet planuojama restau-
ruoti jo žmonos S. Tiškevičienės 
sarkofagą.

Restauratoriams baigus visus 
darbus, numatoma laidojimo 
kriptą atskirti stiklo siena, už 
kurios būtų saugojami grafų 
sarkofagai bei karstai. Dar neap-
sispręsta, ką daryti su įkapėmis 
bei sarkofaguose rastais daiktais.

Tolių gatvės naujakuriai prašė greitį ribojančių kalnelių.

gatvės ruože prie Simono Daukanto progimnazijos. Taip nuspręsta 
padaryti dėl į mokyklą einančių vaikų saugumo. Komisijos nariai 
konstatavo, kad dažniausiai automobilius čia stato vietiniai gyven-
tojai, kurie ir taip turi savo kiemus, todėl vaikų saugumui užtikrinti 
privalo būti suteiktas prioritetas.

Komisija taip pat aplankė Malūno gatvę, kurioje gyventojai ne-
patenkinti kaimynystėje įsikūrusia transporto įmone, reikalauja iki 
30 km/h apriboti maksimalų leistiną greitį. Apžiūrėję eismo sąlygas 
Malūno gatvėje, komisijos nariai konstatavo, kad šis greičio riboji-
mas problemos neišspręs. Komisijos pirmininkas P. Černeckis pasiūlė 
apsvarstyti idėją ir visose gatvelėse, vedančiose iš Klaipėdos gatvės, 
pastatyti kelio ženklą „Gyvenamoji zona“. Šiai idėjai dauguma komi-
sijos narių pritarė.

Posėdžiui baigiantis komisijos pirmininkas, Administracijos direk-
toriaus pavaduotojas P. Černeckis pasiūlė komisijos nariams pagalvo-
ti, kaip spręsti automobilių statymo problemą centrinėje miesto daly-
je. Ši problema taps dar aktualesnė, kai reikės valyti gatvėse atsiradusį 
sniegą. Todėl kitame Eismo saugumo komisijos posėdyje numatoma 
svarstyti šį strateginį klausimą. 

Iš pradžių  asfaltas, 
po to – įvairūs ribojimai

(Atkelta iš 2 p.)

kas informaciją apie patirtus nuosto-
lius mums pateikė 181 ūkininkas ir 
juridinis asmuo. Didžiausią nuosto-
lių dalį sudaro nenuimtos vasarinės 
kultūros, paprastai sakant, – tai vasa-
rinio derliaus nuostoliai. Kita nuos-
tolių dalis – dėl nepalankių oro sąly-
gų sutrukdyta rudens sėja ir užkirsta 
galimybė kitais metais gauti įprastą 
derlių,“ – aiškino Ž. Seniūnienė.

Žemės ūkio skyriaus vedėja pa-
tikslino, kad informacija apie ru-
denį nepasėtas kultūras buvo ren-
kama tik iš tų ūkininkų, kurie turi 
sutartinius įsipareigojimus. „Mes 
nepriėmėme tų žmonių informa-
cijos, kurie tik sakė, kad štai – no-
rėjo iš rudens pasisėti kažką, bet 
pažliugusios dirvos neleido techni-
kai įvažiuoti. Ne, mums svarbiau-
si galimi nuostoliai tų ūkininkų, 
kurie turėjo pasirašytas sutartis, o 
jų įvykdyti jau negalės dėl tokios 
ekstremalios situacijos“, – teigė Ž. 
Seniūnienė. 

Jau paskaičiuota, kad rajone iš 
viso liko neapsėta 2520 ha žemės 
plotų, kuriuose pagal sutartis turėjo 
būti auginamos įvairios žemės ūkio 
kultūros.

Rajone labiausiai nukentėjo grikių 
derlius, kurio nuostoliai, skaičiuojant 
nuo bendro viso rajono deklaruoto 
ploto, siekia net 73 proc., ir pupos – 
71 proc.

Vasarinių kviečių nuostoliai 
skaičiuojant nuo deklaruoto plo-
to siekia 21 proc., vasarinio rapso 
nuostoliai – iki 28 proc. Vasarinių 

Ilgalaikis lietus ne vienam ūkininkui pražudė derlių.

kviečių deklaruotas plotas buvo 
9200 ha, liko nenuimtas 1900 ha 
plotas, pasėtų grikių deklaruotas 
plotas buvo 550 ha, nenuimtas 
derlius liko daugiau nei 400 ha 
plote.  

Ž. Seniūnienės teigimu, kol kas 
visa informacija iš nukentėjusiųjų 
ūkininkų renkama tik bendro po-
būdžio nereikalaujant įrodymų ar 
dokumentų. Vėliau, sprendžiant 
iš Vyriausybės narių komentarų, 
duomenys bus tikslinami. Gali 
būti, kad po rugsėjo 22 d. dalis 
ūkininkų gal kokią dalį derliaus 
nuėmė, o rudens sėjos laikas yra 
iki lapkričio 1 dienos – situacija 
vėlgi gali keistis. 

Paklausta apie pasėlių drau-
dimą, Ž. Seniūnienė sakė, kad 
apsidraudusių rajone yra tik 
10 ūkininkų. Pasirodo, drau-
dimas yra nepopuliarus, nors 
dalį draudimo sumos finansuoja 
įvairios ūkininkų rėmimo pro-
gramos. Draudimas apdraudžia 
pasėlius nuo liūčių, bet ne nuo 
dirvos įmirkimo dėl ilgalaikio 
lietaus. Pasak ūkininkų, nors jie 
už pasėlių draudimą sumoka ir 
dešimtis tūkstančių, draudimo 
kompanijos nustato visai nepa-
lankias sąlygas. Vedėjos teigi-
mu, yra ir tokių šalies rajonų, 
kuriuose nesidraudžia nė vienas 
ūkininkas. 

Rajono ūkininkai skaičiuoja nuostolius
(Atkelta iš 1 p.)
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