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iŠNYKUSiemS KaimamS atmiNti

kaimas, kurį įkūrė Grūšlaukės ubagai
Šalyje vykstančios ekonominės ir socialinės permainos negrįžtamai keičia mūsų krašto demografinę situaciją. Provincijos jaunimui keliantis į miestus ar išvyks-

tant į svetimus kraštus, o senoliams iškeliaujant amžinybėn, nyksta ir atokiau nuo miestų ir miestelių nutolę kaimai. išmirę, be sodybų likę kaimai administraci-
nio-teritorinio suskirstymo reformų metu braukiami iš gyvenamųjų vietovių sąrašų, o jų žemė prijungiama prie išlikusių stambesnių gyvenviečių.

rusijos imperijos kariuomenės generalinio štabo 1872 m. parengto žemėlapio fragmentas su Grū-
šlaukės apylinkės vietovėmis. Į šiaurės vakarus nuo Grūšlaukės pažymėti kaimo ganyklose esantys 
naujakurių užusieniai (rus. З. Грушлавки), kurie vėliau pavadinti Grūšlaukės Medsėdžiais.

Grūšlaukės bažnyčios krikšto metrikų įrašas apie 1868 m. gruodžio 4 d. ubagiškių kaime 
gimusios antano ir Barboros daukšaitės vičiulių dukters Onos krikštą. Tai vienas pirmųjų 
bažnytinių metrikų knygų įrašų, kuriame minimas ubagiškių vardas.

Senolių atmintis ir bažnytinės knygos liu-
dija, kad greta oficialiai pripažintų ir regis-
truose registruotų gyvenviečių mūsų krašte 
buvo nemažai neoficialių kaimų. Dažniau-
siai tai tradicinių kaimų bendro naudojimo 
(ganyklų, miško) žemėje įsikūrusios nausė-
dijos – vienkieminiai vienos ar kelių sody-
bų ūkiai, turėję neoficialius vardus, tačiau 
negavę savarankiškos gyvenvietės statuso. 
Šios gyvenvietės priklausė tam kaimui, ku-
rio žemėje įsikūrė. Jų vardai buvo naudoja-
mi apylinkės gyventojų atskiriant nausėdijas 
nuo kitų gyvenamųjų vietovių. Dėl tos pa-
čios priežasties nausėdijų vardai buvo įra-
šomi į bažnytines metrikų knygas, siekiant 
kuo tiksliau nurodyti krikšto ar santuokos 
sakramentą priimančio bei amžinybėn iš-
lydimo mirusio parapijiečio gyvenamąją 
vietą. Vienas tokių kaimų mūsų rajone buvo 
Ubagiškiai, kurio praeitis glaudžiai susijusi 
su Grūšlaukės istorija.

Grūšlaukės kaimas pirmąkart paminėtas 
1568 m. sudarytame Žygimanto Augusto 
Platelių valdos žemėlapyje. Labiausiai į šiau-
rės vakarus-vakarus nuo kaimo gyvenvietės, 
tarp Šlaveitos upelio ir Mončių, į šiaurę nuo 
Benaičių kelio plytėjo bendro naudojimo 
žemė – jaunu mišku apaugusios ganyklos. 
Plečiantis žemdirbystei, plėšininę ganyklų 
ir miško žemę pradėjo įsisavinti pavienės 
valstiečių šeimos, išsikėlusios iš kaimo gy-
venvietės į viensėdžius. Tokiu būdu atsira-
dusi nausėdija pradėta vadinti Grūšlaukės 
Medsėdžiais (sen. žem. medė – miškas; sėda, 
sėdis – sodyba). Ji savarankiškos gyvenvie-
tės statuso neturėjo ir iki Pirmojo pasaulinio 
karo priklausė Grūšlaukės miestelio ben-
druomenei. Tačiau Grūšlaukės Medsėdžių 
vardas jau nuo XIX a. pradžios sutinkamas 
Grūšlaukės bažnytinėse metrikų knygose, o 
tarp Grūšlaukės miestelio ir Mončių kaimo 
išsimėčiusios kelios nausėdijos sodybos žy-
mimos carinės Rusijos kariuomenės štabo 
1872 m. ir prieš Pirmąjį pasaulinį karą suda-
rytuose topografiniuose žemėlapiuose. 

Bendrųjų ganyklų žemes intensyviai pra-
dėta įsisavinti ir įdirbti XIX amžiuje, ypač 
po baudžiavos panaikinimo. Tuo metu Grū-
šlaukės Medsėdžių rytiniame pakraštyje 
susiformavo Petkynų nausėdija, kurią įkūrė 
trys broliai Petkai, pasidalinę išsinuomotą 
ganyklų žemę. Tuo tarpu vakariniame pa-
kraštyje, šalia Benaičių kelio atsirado Uba-
giškių nausėdija. 

Iš pradžių Ubagiškiais buvęs vadinamas 
apie 60 ha dydžio ganyklų ir šienaujamų 
pievų plotas, kuriuo buvo leista naudotis 
Grūšlaukės bažnytkaimio ubagams, t. y. 
bežemiams. Ubagiškių naujakurių eiles 
papildė po baudžiavos panaikinimo beže-
miais likę Grūšlaukės dvaro valstiečiai, taip 
pat pavienės iš Darbėnų ir Skuodo valsčių 
atsikėlusios valstiečių šeimos (Kalniai, Kai-
riai, Budrikiai), kurios iš grafų Juozapo ir 
Sofijos Tiškevičių išsinuomotą derlingą 
ganyklų žemę pavertė dirbamais laukais, 
pasistatė joje naujakurių sodybas. Laikui 
bėgant ši nausėdija tapo didžiausia sodybų 
ir gyventojų skaičiumi Grūšlaukės Medsė-
džių kaimo dalimi, todėl XIX a. pabaigoje 
pačius Grūšlaukės Medsėdžius pradėta 
vadinti Ubagiškiais. Todėl šis vardas ne tik 
dažnai yra sutinkamas Grūšlaukės bažny-
tinėse metrikų knygose, bet ir viename iš 

prieš Pirmąjį pasaulinį karą parengtų Ru-
sijos imperijos vakarinių provincijų topo-
grafiniame žemėlapyje. Tiesa, jame vardas 
po Grūšlaukės Medsėdžių pavadinimu iš-
spausdintas mažiau ryškiu šriftu ir iškrai-
pytas: užrašytas ne Ubagiškiai, o Obudiš-
kiai (rus. Обудишки).      

Lietuvai atkuriant valstybingumą, kai-
mas tapo savarankišku, o į oficialų registrą 
buvo įrašytas Grūšlaukio-Medsėdžio vardu. 
Pirmojo Lietuvos apgyvendintų vietų sura-
šymo metu 1923 m. jame (kartu su Petky-
nais, Ubagiškiais ir šiaurinėje kaimo dalyje 
susiformavusiais Pėteraičiais) buvo 32 ūki-
ninkų sodybos, kuriose gyveno 205 žmonės. 
Vietos gyventojai ir metrikų knygos iki pat 
XX a. vidurio Ubagiškiais tradiciškai vadino 
Ubagiškių ir Genčų Medsėdžių gyventojų 
sodybas, aiškiai atskirdami nuo jų Petkynus 
ir Pėteraičius.

Mums prieinamose Salantų parapijos 
Grūšlaukės filijos metrikų knygose Ubagiš-
kių kaimas sutinkamas nuo 1868 metų. Ta-
čiau įrašų analizė leidžia teigti, kad pirmieji 
naujakuriai kaimo žemėje turėjo įsikurti 
prieš 7–10 metų. Rusų kalba rašytose me-
trikose kaimo vardas rašomas vienodai – 
Ubagiškiai (rus. Убагишки). Nuo Pirmojo 

pasaulinio karo pradėjus metrikas pildyti lie-
tuviškai, kartais pavadinimo forma įvairuo-
davo: 1917 m. ir 1926 m. rašyta Ubaginai, 
1918 m. – Ubagiškės, 1928 m. – Ubagiškė.

Metrikų knygų įrašai liudija, kad tarp 
1861 ir 1885 metų kaime apsigyveno Anta-
nas ir Barbora Vičiuliai, Antanas ir Barbora 
Stropai, Antanas ir Barbora Leksiai, Jonas 
ir Monika Daukantai, Mykolas ir Barbora 
Padroščiai, Ksaveras ir Ona Lukai, Juozapas 
ir Ona Kusai, Martynas ir Anastasija Kusai, 
Leonas ir Julija Gričeliai. Kusų pavardė me-
trikų knygose iki pat tarpukario pavardžių 
lietuvinimo vajaus buvo rašoma žemaičių 
tarme „Kosai“.  

Iš pirmųjų Ubagiškių gyventojų gausiau-
sia buvusi Antano ir Barboros Daukantai-
tės Leksių šeima, kurioje augo mažiausiai 5 
vaikai. Santuoka su Antanu Leksiumi Bar-
borai Daukantaitei buvusi antroji. Prieš tai 
ji buvo ištekėjusi už Grūšlaukės seniūnijos 
valstiečio Kazimiero Baužinskio, su kuriuo 
susilaukė sūnaus Pranciškaus. Ištekėjusi už 
A. Leksiaus, su sūnumi ji persikėlė į Ubagiš-
kius. Antroje santuokoje gimė sūnus Anta-
nas (1866 m.), dukros Ona ir Monika (1869 
09 30), kuri anksti mirė. Palaidojusi antrąjį 
vyrą, Barbora ištekėjo už ūkin parėjusio Juo-

zapo Jašmonto. Palaidojusi trečiąjį vyrą, bū-
dama 80-metė, mirė 1907 m. vasario 18 d., 
palikdama vaikus Pranciškų Baužinskį bei 
Antaną ir Oną Leksius.   

Antano ir Barboros Joskaudaitės Stropų 
šeima augino sūnų Lauryną (gim. 1869 08 
10) bei dukteris Petronėlę (gim. 1885 04 18) 
ir Barborą (gim. 1886 09 29), Antanas ir 
Barbora Daukšaitė Vičiuliai – dukterį Oną 
(gim. 1868 12 04) ir sūnų Kazimierą (gim. 
1873 05 19), o Jonas ir Monika Pudžemytė 
Daukantai – dukterį Eleną (gim. 1872 08 13) 
ir sūnų Joną (gim. 1874 04 16). Daukantų 
duktė Elena 1912 m. gegužės 6 d. ištekėjo už 
Nikodemo Gadliauskio.

Ksaveras ir Ona Beniušytė Lukai susilaukė 
sūnaus Antano (gim. 1876 03 20), Juozapas 
ir Ona Drąsutytė Kusai – Jono (gim. 1880 03 
18), Martynas ir Anastazija Vičiulytė Kusai 
– Kazimiero (gim. 1885 04 28), Leonas ir 
Julija Benetytė Gričeliai – dukters Anasta-
zijos (gim. 1886 09 29). Mykolo ir Barboros 
Daukantaitės Padroščių pirmoji duktė Elena 
(gim. 1873 10 29) mirė būdama dar vaiku, 
todėl jos vardu tėvai pakrikštijo apie 1890 m. 
gimusią dukrelę, kuri po trejeto metų mirė 
nuo vandenės. 

Visi minėti Ubagiškiuose gimę vaikai buvo 
krikštijami Salantų parapijai priklausančioje 
Grūšlaukės bažnyčioje-filijoje. Gali būti, kad 
minėtos šeimos susilaukė ir daugiau vaikų, 
kurie galėjo būti pakrikštyti parapinėje Sa-
lantų bažnyčioje. 

Be išvardintų šeimų, tarp 1885 ir 1900 
metų Grūšlaukės bažnyčios metrikų kny-
gose minimos Antano ir Onos Ruzgailų, 
Pranciškaus ir Onos Stropų, Kazimiero ir 
Joanos Bričkų, Antano ir Apolonijos Drą-
sučių, Aleksandro ir Onos Stanių, Jono ir 
Kotrynos Daukantų, Juozapo ir Petronė-
lės Stropų, Juozapo ir Onos Jonkų, Petro ir 
Barboros Bendikų, Antano ir Elenos Lek-
sių, Juozapo ir Onos Skripkauskių, Juoza-
po ir Amelijos Vičiulių, Juozapo ir Elenos 
Kalnių šeimos. 

Įvairiai buvo rašoma Drąsučių pavardė. 
Rusiškuose įrašuose ji užrašyta tarmiškai 
„Dronsutis“ bei iškraipyta surusinta for-
ma „Drousutis“. Tik nuo 1917 m. pradėjus 
bažnytines knygas pildyti lietuvių kalba, o 
ypač po pavardžių lietuvinimo, ją pradėta 
rašyti „Drusutis“, vėliau – „Drąsutis“.

Antanas ir Apolonija Jonutytė Drąsu-
čiai išlaikė vieną gausiausių kaime šeimų, 
kurioje gimė 6 vaikai, krikštyti Grūšlaukės 
bažnyčioje. Vyriausias sūnus Juozapas (gim. 
1888 10 26) mirė dar būdamas vaikas. To-
dėl Juozapo vardu 1904 m. kovo 27 d. buvo 
pakrikštytas tą pačią dieną gimęs trečiasis 
sūnus ir jauniausias vaikas. Užaugęs ir pa-
veldėjęs ūkį jis Grūšlaukėje 1932 m. sausio 
17 d. vedė Magdaleną Stonkutę (gim. 1906 
10 17) iš Klausgalvų Medsėdžių. Be Juoza-
po, šeimoje augo sūnus Mykolas (gim. 1889 
11 13) bei dukterys Elena (gim. 1892 01 08), 
Magdalena (gim. 1899 04 12) ir Petronėlė 
(gim. 1900 12 11). 

Gausiausia buvusi Pranciškaus ir Onos 
Juškaitės Stropų šeima, susilaukusi dukte-
rų Delicijos (gim. 1887 03 17), Stefanijos 
(gim. 1891 03 16), Kotrynos (gim. 1895 03 
01), Petronėlės (gim. 1897 07 19), Stanisla-
vos (gim. 1899 03 09), Sofijos, sūnų Antano 

(Nukelta į 6 p.)
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(gim. 1901 08 23) ir Petro (gim. 1903 10 29). 
Ona Stropienė gyveno ilgau už vyrą, o am-
žinybėn iškeliavo 1930 m. kovo 8 d. būdama 
70 metų amžiaus. Mirties metrikoje nuro-
dyta, kad liko dukros Sofija, Kotryna ir Sta-
nislava. Kiti vaikai buvo mirę motinai esant 
gyvai. Duktė Stanislava 1927 m. sausio 17 d. 
Darbėnų bažnyčioje ištekėjo už Kazimiero 
Večerskio.

Kaimo gyventojų Antano ir Barboros 
Leksių ūkį paveldėjęs vyriausiasis vaikas ir 
vienintelis sūnus Antanas Leksius vedė Ele-
ną Meškytę, su kuria susilaukė 4 sūnų ir 3 
dukrų: Antano (gim. 1895 09 29), Elenos 
(gim. 1896 08 17), Barboros (gim. 1899 08 
25), Juozapo (gim. 1903 09 24), Kazimiero 
(gim. 1904 11 18), Juozapo (1909–1911) ir 
Stanislavos. Abu Juozapai anksti mirė, o 44 
metų sulaukusį jų tėvą 1910 m. rugpjūčio 29 
d. pakirto džiova.

Penkis vaikus Grūšlaukėje krikštijo Juoza-
pas ir Ona Jankauskaitė Jonkai. Pirmagimius 
dukrą ir sūnų jie pavadino savo vardais – 
Ona (gim. 1893 01 29) ir Juozapu (gim. 1898 
10 13). Pirmagimiam sūnui netrukus mirus, 
Juozapu buvo pakrikštytas 1901 m. kovo 19 
d. gimęs antrasis sūnus. Be jų šeimoje augo 
duktė Petronėlė (gim. 1900 03 20) ir sūnus 
Kazimieras (gim. 1902 08 30). Duktė Petro-
nėlė 1922 m. birželio 5 d. Darbėnų bažny-
čioje ištekėjo už Antano Butkaus.

Juozapas Jonkus, nuo XX a. pradžios taip 
pat Ubagiškiuose ūkininkavęs jaunesnysis 
jo brolis Kazimieras ir trečiasis brolis Jonas 
užaugo Kazimiero ir Elenos Narvilaitės Jon-
kų šeimoje. Jų tėvas Kazimieras už žmoną 
Eleną buvo jaunesnis 12 metų, tačiau su-

Grūšlaukės Medsėdžių (Medsiedy Gruszławki) kaimas vokietijos kariuomenės generalinio 
štabo sudarytame ir 1918 m. išleistame salantų apylinkių topografiniame žemėlapyje.

kaimas, kurį įkūrė Grūšlaukės ubagai
(Atkelta iš 5 p.)

laukęs 68 metų susirgo karštine ir 1908 m. 
lapkričio 7 d. mirė. Neatlaikiusi vienatvės, 
po 22 dienų, lapkričio 29 d. Anapilin iškelia-
vo ir 80-metė našlė. Abu juos sūnūs palaido-
jo Grūšlaukės kapinėse.  

Jonas ir Kotryna Stonkutė Daukantai au-
gino sūnus Joną, Antaną, Petrą (gim. 1889 
11 14), Praną (gim. 1892 02 23), Kazimierą 
ir dukrą Eleną. Sūnus Pranas anksti mirė, 
o šeimos galva amžinybėn iškeliavo 1914 
m. kovo 3 d., sulaukęs 79 metų ir palikęs 
žmoną Kotryną našlauti. Ūkio šeimininku 

tapo sūnus Petras Daukantas, vedęs Bar-
borą Vičiulytę ir susilaukęs sūnaus Petro. 
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje jis buvo 
mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę 
ir išsiųstas į Vokietijos frontą. Ten pateko į 
vokiečių nelaisvę ir buvo laikomas Čersko 
(Lenkija) karo belaisvių stovykloje. Susir-
gęs džiova, mirė 1917 m. birželio 10 d. la-
zarete (karo ligoninėje) ir buvo palaidotas 
Čersko rusų karo belaisvių kapinėse. Apie 
jo mirtį artimiesiems per Kretingos aps-
krities administraciją buvo pranešta po 

mėnesio – liepos 10 dieną. Netrukus šeima 
neteko 60-metės našlės Kotrynos Daukan-
tienės, kurią 1917 m. rugsėjo 16 d. kelyje 
partrenkė vadeliotojo nesuvaldytų arklių 
vežimas. Mirties metrikų knygoje įrašyta, 
kad liko tik sūnus Kazimieras. Vadinasi, 
duktė Elena taip pat jau buvo mirusi. 1919 
m. sausio 20 d. plaučių uždegimas pakirto 
ir trijų metukų Petro ir Barboros Daukantų 
sūnaus Petro gyvybę.

Keturis sūnus – Aleksandrą (gim. 1889 
02 02), Praną (gim. 1892 07 16), Kazimie-
rą (gim. 1895 12 27) ir Juozapą (gim. 1898 
12 03) Grūšlaukėje krikštijo Aleksandras ir 
Ona Paulauskaitė Staniai. Jauniausias sūnus 
Juozapas 1930 m. liepos 29 d. Laukžemės 
bažnyčioje susituokė su Salomėja Untulaite.

Keturių Grūšlaukės bažnyčioje pakrikšty-
tų vaikų – Juozapo (gim. 1896 12 20), Elenos 
(gim. 1898 04 14), Anastazijos (gim. 1899 09 
06) ir Antano (1904 08 04) tėvais tapo Juoza-
pas ir Elena Mockutė Kalniai. Metrikų įrašai 
liudija, kad Kalnių šeima buvusi registruota 
vyro tėviškėje – Darbėnų valsčiaus Vainei-
kių seniūnijoje, tačiau maždaug nuo 1895 
m. gyveno ir ūkininkavo Salantų valsčiaus 
Grūšlaukės bendruomenei priklausančiuo-
se Ubagiškiuose. Duktė Anastazija 1926 
m. sausio 30 d. Rietavo bažnyčioje ištekėjo 
už Jono Čiako, o jos brolis Antanas Kalnius 
1931 m. vasario 16 d. ten pat susituokė su 
Daniele Liutkaite. 

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

(Tęsinys – kitame
„Švyturio“ numeryje).

Kūlupėnų pagrindinės moky-
klos mokinukai darbuotis pra-
dėjo jau penktadienį“, – sakė R. 
Lubienė pridurdama, jog daug 
įvairių darbų padaroma kartu 
su Kūlupėnų bendruomene, 
Kretingos kultūros centro Kū-
lupėnų skyriumi.

Praėjusiais metais, kai pagal 
užimtumo didinimo programą 
seniūnija galėjo padaryti dau-
giau darbų, anot R. Lubienės, 
buvo suplanuota įrengti gėly-
nus, kurie papuoštų gyvenvietę. 
Tačiau dabar ši idėja sukelia ne-
mažai rūpesčių.

„Neaišku, kaip pajėgsi-
me tai padaryti, nes žmonių 
trūksta. Taip pat dar neapsi-
sprendėme, kokias gėles so-
dinti, teks prašyti ir gyven-
tojų pagalbos. Paprastai jie 
neatsisako padėti, ne vienas 
padovanoja pačių sudaigintų 
daigelių. Pavyzdžiui, Aldona 
Mažeikienė jau ne vienerius 
metus mus „pašefuoja“ su 
jurginais, – pasakojo seniū-
nė. – Galvojame ir apie dau-
giametes gėles, tačiau vis dar 
abejojame dėl jų sodinimo, 
nes išauginti iki gražaus žy-
dėjimo nėra paprasta“.

Tikisi sulaukti 
gatvės remonto

Kūlupėnų seniūnija nekan-

kūlupėnai: gyvenimas patogioje vietoje
(Atkelta iš 4 p.)

triai laukia vieno projekto, 
pagal kurį ketinama suremon-
tuoti Mokyklos gatvės dalį, 
įgyvendinimo pradžios. Pasak 
R. Lubienės, ir žmonės skun-
džiasi, ir, suprantama, patiems 
nemalonu, kai vaikus į moky-
klą reikia vežti skaičiuojant 
duobes. Tačiau parengtas pro-
jektas vis susiduria su kliū-
timis – jei vienai institucijai 
viskas tinka, tai kitai kas nors 
užkliūva.

„Tai viena, tai kita institucija 
vis prie ko nors prikimba, vis 
kas nors būna negerai, tenka 
taisyti projektą. O žmonės ne-
patenkinti, piktinasi duobėta 
gatve“, – sakė seniūnė.

Anot jos, seniūnijos trakto-
rininkas dažnai žvyruotą gatvę 
greideriuoja, tačiau ir gerai pa-
darytas darbas ilgai neišsilaiko 
– po kelių dienų vėl tenka dirbti 
iš naujo. Vis dėlto tikimasi, jog 
šiemet Mokyklos gatvę pavyks 
išasfaltuoti.

Liepos mėnesį, kaip ir kasmet, 
Kūlupėnai rengs vasaros šven-
tę, tačiau kaip reikės išsiversti 
su labai mažu pinigų kiekiu, 
R. Lubienė sakė dar nežinanti. 
Vis dėlto tikimasi, kad pade-
dant bendruomenei, kultūros 
skyriui, gyventojams, pavyks 
susitvarkyti.

„Žmonės nori tokių renginių, 

todėl turime pasistengti“, – sakė 
R. Lubienė.

Mažėja ir pašalpų 
gavėjų, ir bedarbių

Kūlupėnų seniūnijos sociali-
nės paramos vyresnioji specia-
listė Irina Zubienė tikino, jog 
prieš kelerius metus įsigalioju-
si socialinių pašalpų skyrimo 
tvarka pasiteisino – pašalpų 
gavėjų akivaizdžiai sumažė-
jo. Vadinasi, dabar jas gauna 
tie žmonės, kuriems tikrai jų 
reikia.

Pagrindinė priežastis, dėl ku-
rios daug ankstesnių pašalpų 
prašytojų dabar jų nebeprašo, 
tikriausiai yra ta, kad už gauna-
mą pašalpa dar reikia ir atidirbti 
viešuosius darbus.

„Galbūt kai kurie žmonės bū-
tent jų ir vengia, todėl pašalpų 
paprasčiausiai nebeprašo“, – 
svarstė seniūnė R. Lubienė.

Jai pritarė ir I. Zubienė pridur-
dama, jog nebėra tokių pašalpų 
gavėjų, kuriems jos priklausytų 
tik pagal įstatymus, bet nebūtų 
tikrai reikalingos. 

„Taip pat galime pasidžiaugti, 
kad mažėja nedirbančių seniū-
nijos gyventojų. Tikrai norin-
tys dirbti darbą susiranda. Juo 
labiau, kad ir toli ieškoti nerei-
kia. Netoliese veikia lentpjūvė, 
kurioje irgi dirba kūlupėniškiai, 

taip pat yra ir kitų įmonių. Ne-
manau, kad ir toliau esančios 
įmonės vietiniams žmonėms yra 
nepasiekiamos. Vienas žmogus, 
pavyzdžiui, dalį kelio iki darbo-
vietės važiuoja dviračiu, po to 
autobusu. Ir taip kiekvieną die-
ną. Akivaizdu, kad jis tikrai nori 
dirbti, todėl tokios kelionės jam 
nebaisios“, – pasakojo vyresnioji 
specialistė.

Pasak R. Lubienės, atsiradus 
naujam pašalpos prašytojui iš-
kart kviečiama komisija ir svars-
toma, reikia jam skirti pašalpą 
ar ne.

„Tačiau labiausiai pašalpų 
prašytojų sumažėjo tada, kai už 
jas pradėta reikalauti atidirbti 
viešuosius darbus. Daugumai 
ankstesnių pašalpų gavėjų, ma-
tyt, tokie reikalavimai buvo ne-
priimtini, todėl jie atsisakė pa-
šalpų“, – teigė seniūnė.

Anot vyresniosios specialistės 
I. Zubienės, ir komisijos nariai 
puikiai pažįsta savo kaimynus, 
todėl pastarieji, žinodami, kad 
jiems pašalpa nėra būtina ir tą 
žino komisija, paprasčiausiai 
nesiryžta prašyti.

„Šiuo metu seniūnijoje yra 
apie 12 socialines pašalpas 
gaunančių šeimų. Tai daug 
mažiau nei buvo prieš kelerius 
metus. Pašalpų gavėjų padau-
gėjimas šiek tiek labiau pajau-

čiamas apie spalio mėnesį, o 
kovą jų vėl sumažėja. Tikriau-
siai, taip yra todėl, kad rudenį 
sumažėja sezoninių darbų, o 
pavasarį jų vėl padaugėja“, – 
sakė I. Zubienė.

Kita vertus, anot I. Zubienės, 
seniūnijos žmonės gyvena pa-
kankamai patogioje vietoje, kur 
geras susisiekimas su didesniais 
miestais, o ir įmonių aplinkui 
yra daugiau. 

„Akivaizdu, kad nedarbo di-
dėjimas seniūnijai tikrai ne-
gresia. Pakanka apsižvalgyti ir 
pamatysime, kad atsiranda vis 
daugiau jaunų šeimų, ir ne tik 
sugrįžtančių iš užsienio. Žmonės 
perka sodybas, jas susitvarko, 
augina vaikus. Kasdien galima 
sutikti jaunas mamas, stumian-
čias vežimėlius“, – džiaugėsi I. 
Zubienė.

Šiemet Kūlupėnai švęs savo 
452-ąjį gimtadienį. Prieš tiek 
metų gyvenvietės vardas buvo 
pirmąkart paminėtas istori-
niuose rašytiniuose šaltiniuo-
se. Nors šįkart dėl lėšų sty-
giaus ryškių pramogų pasaulio 
žvaigždžių galbūt šventėje ir 
nebus, tačiau, Kūlupėnų se-
niūnijos darbuotojų nuomone, 
šventę pavyks surengti ir nuo-
taikingą, ir įdomią, tokią, kokia 
patiktų ir kūlupėniškiams, ir jų 
svečiams.


