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DiNGUSi KRetiNGa

Notaro Jono Kentros namas
Prieškarinės Kretingos pagrindinę miesto aikštę puošė įvairių architektūrinių stilių pastatai, atspindėję XVIII a. antrosios–XX a. pirmosios 

pusės architektūros ir urbanistikos vystymosi bruožus. Labiausiai iš visų statinių išsiskyrė aikštės pietvakariniame pakraštyje, dabartinio namo 
Rotušės a. 11 vietoje stovėjęs pastatas, kurį senieji kretingiškiai vadina notaro Kentros namu.

Kretingos miesto aikštės pietvakarinė dalis. Kairėje – aikštės centre stūk-
santi stačiatikių cerkvė, o dešinėje, aikštės pietvakariniame pakraštyje 
– aprašomas namas. Apie 1915 m.

Karlo Šenbergo vaistinės firminio antspaudo atspaudas. 1883–1884 m.

Kretingoje surengtų iškilmių garbės svečiai, stebintys nuo notaro Jono Kentros namo prieangio šventinę eiseną. 
Stasio Vaitkevičiaus nuotr. Apie 1936 m. 

Jono Kentros namas po remonto. Pagrindinis fasadas. Kosto Jagučio fo-
tografinis atvirukas. 1939 m.

Notaras Jonas Kentra su žmona Felicija ir dukterimis. Igno Končiaus 
nuotr. 1924 m.

Iki 1941 metų birželio 26 dienos 
gaisro senosios miesto turgavietės 
pietvakariniame pakraštyje stovėjo 
unikalus savo architektūrine išvaizda 
pastatas, tarpukariu žymėtas Viešoji 
a. 22. Manoma, kad jis statytas XVIII 
a. IV ketvirtyje, prasidėjus mieste ma-
sinei mūrinių namų statybai. Namas 
buvo mūrinis, dviejų aukštų, dvigalis, 
stačiakampio plano, su žemu, beveik 
plokščiu apskardintu dvišlaičiu stogu, 
pastatytas ant aukšto akmenų mūro 
cokolio. Sienos buvusios raudonų 
plytų mūro, vietomis tinkuotos. Durų 
ir langų angos – arkos formos, antro-
jo aukšto angų viršutinės kraštinės 
labiau suapvalintos negu pirmajame 
aukšte. Pagrindinis, į aikštę atsuktas 
fasadas buvęs suskaidytas į tris verti-
kalias plokštumas, kurių šoninės buvo 
beveik identiškos išvaizdos. Antraja-
me aukšte buvę simetriškai išsidėstę 9 
langai, o pirmame aukšte – 2 įėjimai ir 
7 langai, iš kurių centrinis langas gero-
kai platesnis už kitus. Dešinėje fasado 
pusėje pirmame aukšte buvęs įrengtas 
įgilintas prieangis su medine, kiaura-
raščiais stilizuoto augalinio motyvo 
ornamentais puošta baliustrada. To-
kia pat ornamentika puošė ir kairiąją 
pirmojo aukšto sienos pusę.

Apie pirmuosius pastato savinin-
kus duomenų neišliko. Manoma, 
kad jame 1866 metais buvo atidaryta 
pirmoji Kretingoje vaistinė, kuri pri-
klausė provizoriui Karlui Šionbergui. 
Apie 1920 metus namą įsigijo nota-
ras Jonas Kentra.

Naujasis savininkas J. Kentra 
(1869–1942) buvo kilęs iš bajorų šei-
mos. Baigęs Palangos progimnaziją ir 
vokišką Liepojos Nikolajaus berniu-
kų gimnaziją, Dorpato (Tartu) uni-
versitete įsigijo teisininko specialybę. 
Iš pradžių dirbo notaru Palangoje. 
Vedė bajoraitę Feliciją Binkevičiūtę 
(1867–1938), susilaukė sūnaus ir ke-
turių dukterų. 1919 metais paskirtas 
Kretingos taikos teisėju, su šeima per-
sikėlė į apskrities administracinį cen-
trą Kretingą. Iš pradžių gyveno Vil-
niaus (tuo metu – Darbėnų) gatvės 

pradžioje, iš pranciškonų vienuolyno 
išsinuomotame ir dabartinio banko 
„Luminor“ vietoje stovėjusiame me-
diniame name, kuriame veikė taikos 
teisėjo kamera (tarnybinės patalpos 
su teismo posėdžio sale) ir gyvena-
masis butas. Kitais metais, tapęs Kre-
tingos apskrities notaru, nusipirko 
centre prie Turgaus aikštės stovintį 
unikalios išvaizdos namą.

Namas buvo erdvus, su didžiuliais 
rūsiais. Antrajame aukšte gyveno no-
taro šeimyna, savo poreikiams nau-
dojusi ir dalį pirmojo aukšto patalpų. 
Čia apsigyveno ir 1922 metais notaro 
dukterį Bronislavą Kentraitę (1904–
1996) vedęs Kretingos apskrities karo 
komendantas, Nepriklausomybės 

karų dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierius Vladas Petronaitis (1888–
1941), vėliau tapęs advokatu. Kentrų 
namuose atostogų metu lankydavosi 
duktė Marija Kentraitė-Končienė su 
vyru, Dotnuvos žemės ūkio akade-
mijos ir Vytauto Didžiojo univer-
siteto dėstytoju, fiziku, garsiu etno-
grafu, vienu iš Kretingos muziejaus 
steigimo iniciatorių, profesoriumi 
Ignu Končiumi (1886–1975). Dažni 
svečiai buvo ir netoliese, prie Minijos 
upės stovėjusiame Mišučių dvare gy-
venę duktė Sofija Kentraitė-Mongir-
dienė su vyru, visuomenės veikėju, 
teisininku, advokatu Vytautu Mon-
girdu (1888–1943). Kentrų namuose 
mėgo svečiuotis Kretingos apskrities 

valdininkija, taip pat pranciškonų 
provincijos ir vienuolyno vadovai, iš 
kurių dažniausias svečias būdavo tė-
vas Augustinas Dirvelė.

Pirmojo aukšto patalpas notaras J. 
Kentra nuomojo valstybės, savival-
dybės ir privačioms įstaigoms. Jose 
iki 1930–1933 metų veikė Kretingos 
apskrities valdyba, Kretingos miesto 
valdyba, apskrities viršininko butas, 
viešosios policijos I (Kretingos) nuo-

vada, apie 1930–1936 metus – Stasio 
Vaitkevičiaus fotografijos ateljė „Gro-
žybė“, iki 1940 metų – apskrities no-
taro įstaiga ir Lietuvos banko skyrius, 
1937–1940 metais – dantų gydytojos 
Marijos Paplauskaitės kabinetas. Prie 
namo pietrytinio galo apie 1937 me-
tus buvo pristatytas priestatas, kuria-
me įsikūrė J. Kentros žento, advokato 
Vlado Petronaičio būstinė.

(Nukelta į 6 p.)

Jono Kentros namo vaizdas iš rytų pusės. Kosto Jagučio nuotr. 1939 m.
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Jono Kentros namo vietoje 1957 metais pastatytas komercinės-gyvena-
mosios paskirties namas (dabar – Rotušės a. 11). Antano Pilypaičio nuo-
tr. 1964 m.

Aikštės pusėje buvęs prieangis 
buvo naudojamas įvairioms iškil-
mėms. Jame už baliustrados rinkda-
vosi apskrities ir miesto savivaldybių 
vadovai ir garbingi visuomenės atsto-
vai per tautines ir valstybines šventes, 
kurių metu iš prieangio sakydavo 
iškilmingas kalbas, stebėdavo aikšte 
žygiuojančią šventinę eiseną. Notarui 
pastatą apie 1937 metus rekonstruo-
jant, prieangis buvo užmūrytas.

Sulaukęs garbingo amžiaus ir išė-
jęs į užtarnautą poilsį, J. Kentra, ypač 
po žmonos mirties, dažniausiai gy-
veno Lukauskių dvarelyje šalia Bu-
drių, kurį įsigijo Lietuvos žemės re-
formos metu. Iš šio dvarelio 1941 m. 
birželio 14 d. kartu su dukra Sofija 
Mongirdiene ir žentu, Mišučių dva-
rininku Vytautu Mongirdu buvo iš-
vežtas į Rešotų lagerį (Nižnij Ingašo 
r., Krasnojarsko kr., Rusija), kuriame 
mirė išsekintas fizinių darbų ir bado. 
Tame pačiame lageryje po metų 
mirė ir žentas V. Mongirdas. Kitą 
žentą – Vladą Petronaitį enkavedis-
tai 1940 metų liepos 11–12 naktį su-
ėmė, kalino Kretingoje ir Telšiuose, o 
prasidėjus nacių–sovietų karui, 1941 
metų birželio 24–25-osios naktį nu-
kankino Rainių miškelyje.

1941 metų birželio 26 dieną pa-
degus Kretingos sinagogą, šalia jos 
stovėjęs J. Kentros namas atsidūrė 
gaisro epicentre. Pokariu griuvė-
siai buvo nuardyti, o namo vietoje 
1957 metais pastatytas tipinis tin-
kuoto mūro dviaukštis daugiabutis 
namas (Rotušės a. 11), kurio pir-
majame aukšte įsikūrė komercinės 
patalpos.

Julius KANARSKAS
 Kretingos muziejus, istorikas

Kentrų namuose. Kairėje sėdi notaras Jonas Kentra (1869–1942). Už jo stovi 
Pranciškonų ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas tėvas Au-
gustinas Dirvelė (1901–1948), kairėje – J. Kentros žentas, fizikas, etnografas, 
visuomenės ir kultūros veikėjas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Ignas 
Končius (1886–1975). Į dešinę nuo J. Kentros sėdi dukros Marija Končienė (?–
1946), Holšteinienė, Sofija Mongirdienė (1904–1977), o už jų stovi Igno ir Ma-
rijos Končių sūnus Algirdas (1915–2006). Igno Končiaus nuotr. 1938–1939 m.

(Atkelta iš 5 p.)

Notaro Jono Kentros namas

Aptartos Šv. Antano dienos centro 
patalpų remonto perspektyvos

Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika susitikime su Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, Lietuvos Respubli-
kos Seimo nariu Antanu Vinkumi, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero 
pranciškonų provincijos ministru br. kun. Algirdu Malakauskiu ir viešosios įstaigos 
Šv. Antano dienos centro direktore Margarita Lizdenyte aptarė Kretingos Šv. Antano 
dienos centro patalpų remontui reikalingo finansavimo perspektyvas.

Pagal sudarytą darbų sąmatą li-
kusioms nesuremontuotoms Šv. 
Antano dienos centro patalpoms ir 
jų pritaikymui centro vykdomoms 
veikloms reikalinga 164 tūkst. eurų 
suma.

Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos vadovas L. Kukuraitis, gerano-
riškai įsiklausęs į išsakytą problemą bei 
suprasdamas Šv. Antano dienos centro 
svarbą, jo atliekamą misiją teikti pas-
laugas šeimoms auginančioms vaikus, 
paauglius ir jaunimą, ir išgyvenan-
čioms įvairias krizes bei įvairiais būdais 
joms padėti, tikino, jog bus ieškoma 
teisinių ir finansinių galimybių, kaip 
būtų galima spręsti šių patalpų remon-
to finansavimo klausimus.

 Gintarė BENAITYTĖ
Savivaldybės atstovė ryšiams su 

visuomene

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis (viduryje) pati-
kino, kad  bus ieškoma teisinių ir finansinių galimybių, kaip būtų galima 
spręsti Šv. Antano dienos centro patalpų remonto finansavimo klausimus.

piNiGai
Bendruomenėms padės 
įgyvendinti projektus
Užvakar posėdžiavusi Kretingos rajono savivaldybės 

taryba pritarė aštuonių projektų įgyvendinimui ir pave-
dė Kretingos rajono savivaldybės administracijai būti jų 
partneriu bei prisidėti prašomu piniginiu įnašu. Savi-
valdybės biudžeto lėšų poreikis – 24.842,01 Eur, bendra 
išvardintų projektų vertė – 138210 Eur. 

Rūdaičių gyvenvietės erdvės šiemet dar labiau pagražės.

Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija paskelbė Vietos plėtros 
strategijos „Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016–2023 
metų vietos plėtros strategija“ kvietimą Nr. 2 pagal veiklos sritį „Pa-
rama į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, kuriame nurodyti 
galimi projektų partneriai, tarp jų – Kretingos rajono savivaldybės 
administracija, kad projektui galima skirti iki 80 proc. tinkamų fi-
nansuoti lėšų, t. y. 20 proc. nuo projekto vertės turi padengti pareiš-
kėjas ir partneris, o projekto idėjai turi pritarti savivaldybės admi-
nistracija arba taryba.

Projektus su aprašytomis idėjomis ir prašymais tapti projektų 
partneriais bei prisidėti prie projektų įgyvendinimo piniginėmis 
lėšomis pateikė Asociacija „Pajūrio bendruomenė“, Baublių kai-
mo bendruomenės centras, Erlėnų bendruomenės centras „Erlė-
nai“, Kartenos bendruomenės centras „Kartena“, Padvarių kaimo 
bendruomenės centras „Trys tvenkiniai“, Salantų kultūros centras, 
Kurmaičių kaimo bendruomenės centras „Kurmaičiai“ ir Kūlupėnų 
bendruomenės centras „Kūlupėnai“.

Tarybos sprendimu, Asociacijos „Pajūrio bendruomenė“ projek-
tui „Erdvių sutvarkymas Rūdaičių gyvenvietėje“ (vertė – 20811,52 
Eur) bus skirta 20 proc. nuo projekto vertės, bet ne daugiau nei 
4162,30 Eur; Baublių kaimo bendruomenės centro projektui „Bau-
blių kaimo bendruomenės centro šildymo sistemos įrengimas“ 
(vertė –16000 Eur) – 20 proc. nuo projekto vertės, bet ne daugiau 
nei 3200,00 Eur; Erlėnų bendruomenės centro „Erlėnai“ projek-
tui „Bendruomenės namų tvarkymas“ (vertė – 32995,03 Eur) – 20 
proc. nuo projekto vertės, bet ne daugiau nei 6599,01 Eur; Karte-
nos bendruomenės centro „Kartena“ projektui „Vaikų žaidimų er-
dvės įrengimas Kartenos miestelyje“ (vertė – 8000 Eur) – 10 proc. 
nuo projekto vertės, bet ne daugiau nei 800 Eur; Padvarių kaimo 
bendruomenės centro „Trys tvenkiniai“ projektui „Jaunimas mūsų 
ateitis“ (vertė – 10 000 Eur) – 10 proc. nuo projekto vertės, bet ne 
daugiau nei 1000 Eur; Salantų kultūros centro projektui „Salan-
tų kultūros centro Žvainių skyriaus pritaikymas gyventojų porei-
kiams“ (vertė – 14169,68 Eur) – 20 proc. nuo projekto vertės, bet ne 
daugiau nei 2833,94 Eur; Kurmaičių kaimo bendruomenės centro 
„Kurmaičiai“ projektui „Patalpų pritaikymas bendruomenės porei-
kiams“ (vertė – 26233,8 Eur) – 20 proc. nuo projekto vertės, bet ne 
daugiau nei 5246,76 Eur; Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupė-
nai“ projektui „Lauko scenos įrengimas Kūlupėnuose“ (vertė – 10 
000 Eur) – 10 proc. nuo projekto vertės, bet ne daugiau nei 1000 
Eur.

Projektus Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto, savivaldybės 
biudžeto bei organizacijų lėšomis bendruomenės įgyvendins šiais 
ir kitais metais. 
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