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IŠNYKUSIEMS KAIMAMS ATMINTI

Pirkuliai – istorinė Latvelių kaimo dalis

Vieškelio Darbėnai–Grūšlaukė kairėje pusėje priešais sankryžą su keliuku, pareinančiu iš Kumpikų, tarp Auksūdžio ir Latvelių plytėjo kelių vienkieminių sodybų kaimas, vadintas Pirkuliais. Teritorinės-administracinės reformos ir sovietmečio melioracija jį sunaikino. Šiandien
istorinėje kaimavietėje plyti miškų juosiami dirbami laukai, kurių vakariniu pakraščiu teka melioracijos kanalu paverstas dešinysis Šlaveitos
intakas – Laukupio upelis.
Pirkuliai priklauso XVII amžiuje–XVIII a. pirmoje pusėje atsiradusiems vienkieminiams kaimams,
kurie, plečiantis dirbamos žemės
plotams, formavosi anksčiau įkurtų
vadinamų valakinių-gatvinių kaimų
plėšininėje žemėje.
Šioje vietoje nuo seno plytėjo
miškai ir akmeninga dirvonuojanti žemė, priklausiusi Platelių, vėliau
– Palangos, seniūnijos Darbėnų
dvarui. Valakų reformos metu nustačius dvarui priklausančių kaimų
ribas, XVI a. antroje pusėje (Kretingos-Darbėnų apylinkėse Valakų reforma buvo pravesta 1566 metais) ši
miško žemės dalis buvo priskirta Latvelių kaimui, kurio gyvenvietė buvusi įkurta šiaurės rytinėje, įdirbtoje
kaimo žemių dalyje, šalia Narmanšakės upelio, arčiau kelio Grūšlaukė–Benaičiai–Šventoji. Nedirbama
pietvakarinė žemių dalis buvo palikta bendram latveliškių naudojimui:
čia buvo ganomi valstiečių galvijai,
ruošiama miško medžiaga trobesių
statybai ir malkoms.
Dėl demografinių pokyčių augant
potencialių žemdirbių skaičiui ir nelikus kaime laisvos dirbamos žemės,

Pirkuliai (Пиркуле) 1868–1900 metais Rusijos imperijos armijos generalinio štabo karininkų parengtame
Kretingos apylinkių topografiniame žemėlapyje.

Pirkuliai (Pierkule) 1914 metais kaizerinės Vokietijos kariuomenės topografų parengtame Rusijos imperijos vakarinės dalies Darbėnų apylinkių žemėlapyje.

dvaro savininkai leido valstiečiams
įdirbti už valakais išmatuotos dirbamos žemės plotų esančią plėšininę bendro naudojimo žemę. Tokiu
būdu iškirsto miško žemėje Latvelių
pietvakariniame pakraštyje atsirado
Pirkulių užusienis – už gatvinio kaimo išsikėlusių naujakurių vienkieminė gyvenvietė.
Naujoji gyvenvietė įsikūrė Laukupio upelio kairiajame krante. Už jo
klampaus ir platoko slėnio plytėjo

Pilalės miškas, skyręs nausėdiją nuo
Nausėdų ir Auksūdžio kaimų. Be to,
miškų masyvas naujakurių sodybas
taip pat atskyrė nuo likusios Latvelių
kaimo dalies bei kaimynystėje esančio Kumpikų kaimo žemių.
Pirkuliams priklausė apie 48 hektarus dirbamos žemės ir dalis ją
supusio miško. Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos
Rankraščių skyriuje saugomas senas
žemėlapis liudija, kad 1781 metais

Pirkuliai (Perkuļi) 1927–1931 metais Latvijos kariuomenės generalinio štabo parengtame Rucavos apylinkių žemėlapyje.

čia gyveno dviejų valstiečių – Pilypo
Beniušio ir Jono Kusio šeimos, o ganyklas iš dvaro nuomojosi Darbėnų
miestelėnas Aleksandras Pšednikevičius. Jie už išsinuomotą žemę
Darbėnų dvarui mokėjo činšą, o už
kitas prievoles ėjo dvare lažą. Dvasiniu valstiečių gyvenimu iš pradžių
rūpinosi Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, o nuo 1740 m.
– Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios parapijos kunigai.

www.svyturiolaikrastis.lt

Pirkulių kaimavietės esantis kaimas
Pirkuļi (lietuviškai – Pirkuliai). Manoma, kad šis latvių vietovardis kilo
iš asmenvardžio Pirkulis daugiskaitos formos.
Todėl bandydami paaiškinti Pirkulių vietovardžio kilmę galime kelti
dvi prielaidas. Pirmoji prielaida sako,
kad pirmaisiais nausėdijos naujakuriais tapo latvių kilmės žemdirbio Pirkulio šeima. Pasak antrosios
prielaidos, pirmieji kaimo gyventojai buvo iš Kuršo gubernijos Pirkulių (Pirkuļi) kaimo atsikėlę latviai,
pavadinę nausėdiją senosios savo
gyvenvietės vardu. Įdomu tai, kad
ir Latvelių kaimo, kuriam priklausė
Pirkuliai, vardas taip pat siejamas su
mūsų broliais ir kaimynais latviais.
Panašu, kad žemaičiai kaimo vardą tarė Pėrkūlē, nes XIX a. antrosios
pusės–XX a. 4 dešimtmečio topografiniuose žemėlapiuose bei dokumentuose greta Pirkuliai (rusiškai
– Пиркуле) jis rašomas ir Perkuliai
(rusiškai – Перкуле, lenkiškai ir vokiškai – Pierkule, latviškai – Perkuļi).
Panaikinus baudžiavą ir įkūrus
luominę valstiečių savivaldą, Pirkuliai
savarankiško kaimo statuso negavo.

Minėtame 1781 metų žemėlapyje
nausėdija vadinama Pitkuriais (lenkiškai – Pitkure). Manoma, kad šis vardas
klaidingas ir atsirado ne lietuvių kilmės
žemės matininkui ar raštininkui iškraipius autentišką vietovardį.
Vietovardis Pirkuliai yra vienintelis Lietuvoje. Tuo pačiu vardu vadinamą vietovę sutinkame gretimoje
Latvijoje. Tai Rucavos savivaldybės
Rucavos valsčiuje (pagaste), t. y. tik
11 km į šiaurės vakarus nuo mūsų

Vienkieminė gyvenvietė buvo priskirta Nausėdų kaimo bendruomenei, kuri priklausė Kauno gubernijos
Telšių apskrities Darbėnų valsčiaus
Auksūdžio seniūnijai. Kaip savarankiškas kaimas Pirkuliai pirmąkart
registruoti 1923 metų Lietuvos apgyvendintų vietovių surašymo metu.
Kaime, kaip ir prieš pusantro šimtmečio, tebestovėjo 2 ūkininkų sodybos,
kuriose gyveno 12 žmonių.
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Dovanokime laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms!

Tradiciniame šventinio laikotarpio pradžią simbolizuojančiame renginyje Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su vaikais, bibliotekininkais
ir akcijos bičiuliais Prezidento rūmų Baltojoje salėje įžiebė pirmąją Lietuvos Kalėdų eglę ir paskelbė akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžią. Šventėje
dalyvavo ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Erika Kazlauskienė bei Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė.
Prezidentės inicijuota akcija
„Knygų Kalėdos“ jau aštuntą
kartą po visą Lietuvą skleidžia
žinią – dalinkimės skaitymo
šviesa ir dovanokime naujų knygų šalies bibliotekoms.
M. Valančiaus viešoji biblioteka taip pat skelbia „Knygų
Kalėdų“ akciją ir kviečia dovanoti laukiamiausių knygų bei
prisidėti prie skaitytojų svajonių
išsipildymo. Praėjusiais metais
„Knygų Kalėdų“ akcijoje aktyviai dalyvavę kretingiškiai rajono bibliotekoms padovanojo
259 knygas.
Kasmet vis pilnėjančios apskričių, viešųjų bibliotekų ir jų filialų
bei mokyklų bibliotekų lentynos

ir gausėjančios skaitytojų gretos
įrodė, kad lietuviai – skaitanti tauta. Tačiau kad galėtų perskaityti
norimą knygą, jos šimtams žmonių visoje Lietuvoje tenka laukti
eilėje. Apsilankę svetainėje knygukaledos.lt rasite, kokių knygų
labiausiai laukia bibliotekos. Tad
jeigu turite vieną iš išvardintų
knygų arba galite nupirkti, – atneškite į savo biblioteką arba palikite knygyne užrašydami, kam
ji dovanojama. Akcijos partneriai
pasirūpins, kad knyga būtų pristatyta skaitytojams!
Akcija vyks iki sausio 6 dienos.
Kretingos rajono
savivaldybės M. Valančiaus
viešosios bibliotekos inf.

Šventėje dalyvavo ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja
Erika Kazlauskienė bei Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė.

Pirkuliai – istorinė Latvelių kaimo dalis
(Atkelta iš 5 p.)

Kaimo žemės turėjo savo toponimus. Juozas Leksius 1935 metais
Lietuvos žemės vardynui medžiagą
rinkusiai Ežkepių pradžios mokyklos
mokytojai Kazei Kungienei pasakojo,
kad rytinėje Pirkulių dalyje buvo apie
2 hektarų dydžio ariamos ir ganyklų
žemės sklypas, vadinamas Užkylale.
Pietų pusėje plytėjo Lyknos – krūmais apžėlusios pievos (3 ha), Palyknis – ariama žemė (3 ha) šalia pievų
ir Papirkuliniu vadintas kitas ariamos
žemės (3 ha) laukas. Šiaurinėje dalyje
buvo Platesis (t. y. platusis) ir Siaurasis
laukai. Pirmajame, plačiajame, lauke
11 ha plote driekėsi krūmais ir medžiais apaugusios pievos, o antrajame,
apie 2 hektarų dydžio sklype buvo
ariama žemė ir šienaujama pieva.
Apie 4 hektarus kaimo žemės užėmė pavasario ir rudens sezono metu
užliejamos, vasarą sunkiai džiūstančios ir pelkėtos Laukupio slėnio pievos, vadintos Pirkuline.
Vykdant Lietuvos žemės reformą,
XX a. 4 dešimtmečio antroje pusėje
Pirkuliai prarado savarankiško kaimo statusą ir vėl tapo Latvelių kaimo

Aistas MENDEIKA

Kretingos rajono valdžia nusprendė imtis rimtesnių
priemonių dėl bendrovės „Kretingos turgus“ ateities perspektyvų – paprašyta pagalbos „iš šalies“, kad padėtų optimizuoti turgaus veiklą ir kad įmonė nebūtų nuostolinga.

Darbėnų metrika, kurioje įamžinti išnykusių Darbėnų parapijos kaimų
vardai. Fot. Julius Kanarskas, 2006 m.

dalimi, kurioje 1935 metais tebestovėjo 2 ūkininkų sodybos. Sovietmečiu vykęs vienkieminių sodybų naikinimo ir melioracijos vajus Pirkulių
žemdirbių sodybas nušlavė nuo žemės paviršiaus. Kaimas išliko tik
senųjų vietos gyventojų atmintyje,
archyviniuose dokumentuose ir senuose topografiniuose žemėlapiuo-

se. Pirkulių vietovardis 1991 metais
buvo įamžintas Darbėnų miestelio
aikštėje priešais Šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus bažnyčią pastatytoje Darbėnų metrikoje, išnykusių Darbėnų
parapijos kaimų sąraše.
Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

Kviečia į edukacinius užsiėmimus
J. Šliūpo memorialinėje sodyboje
Vasario 16-osios Akto
keturi signatarai –
Palangos progimnazijos
auklėtiniai

Edukacinio užsiėmimo metu
supažindinama su XIX a. pabaigos istorine Palanga, grafo
Juozapo Tiškevičiaus Palangoje
pastatyta mokykla, jos išskirtinumu pritraukiant mokinius iš
visos Lietuvos. Pristatomi keturi progimnazijos moksleiviai:
Kazimieras Steponas Šaulys,
Jurgis Šaulys, Steponas Kairys
ir Antanas Smetona – Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signa-

Ruošiamas turgaus
ateities planas

tarai, žiūrimi trumpi filmukai
apie juos.

Advento užsiėmimai –
kiekvienam po vaškinę žvakę

Nuo gruodžio 10 iki 15 dienos
(šeštadienį, gruodžio 15 d., į užsiėmimus priimami ir pavieniai
lankytojai).
Liejant vaškines žvakes apžvelgiamos pagrindinės kalendorinės metų
šventės: akcentuojamas advento
laikotarpis ir pasirengimas Kalėdų
šventėms, primenamos su jomis susijusios senosios tradicijos ir darbai,
paprotiniai draudimai, būrimai, pabrėžiama pagarba šeimai, ilgamečių

gamtos stebėjimų poveikis žmogaus
gyvenimui. Taikant „minčių lietaus“
metodą analizuojama švenčių raida
įvairiose šeimose, skatinama perimti
senąsias tradicijas. Kiekvienas edukacijos dalyvis praktiškai išbando
vaškinių žvakių liejimą nuo darbo
pradžios iki pabaigos ir užsiėmimo
metu nulietą žvakę išsineša namo
laukti Kalėdų sutikimo.
Registracija ir laikas į edukacinius
užsiėmimus derinami tel.: 8 670
88037, 8 46054559 ir el. paštu j.sliupo.sodyba@lnm.lt
Jono Šliūpo memorialinė sodyba
Palangoje, Vytauto g. 23A.
„Švyturio“ inf.
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Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Povilo Černeckio, dar pavasarį sudaryta darbo grupė nutarė, jog reikia samdyti įmonę,
kuri sukurtų turgaus plėtros programą. Viešųjų pirkimų konkurso nugalėtoja tapo Vilniuje įsikūrusi UAB „Nacionalinių projektų rengimas“.
Vakar Kretingoje apsilankęs bendrovės direktorius Eimantas Galkevičius
susitiko su rajono vadovais, specialistais, įmonės „Kretingos turgus“ direktoriumi Nerijumi Terteliu. Pasak svečio, dabar jam svarbiausia surinkti pakankamai informacijos apie dabartinę turgaus veiklą, išklausyti Savivaldybės
administracijos pageidavimus bei pasiūlymus.
„Neprašome, kad ateities planuose turgus duotų dividentus Savivaldybei,
bet norėtume, kad bendrovė sugebėtų išsilaikyti be rajono biudžeto pagalbos“, – sakė Savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Domarkas.
Pasak jo, prie turgaus galėtų atsirasti koks nors prekybos centras, labiau pritraukiantis pirkėjus, kurie galėtų pageidaujamą prekę surasti ir šalia esančiame turguje. Taip pat galima pamąstyti ir apie turgaus dienas, jos galėtų būti ir
dažniau, ne tik trečiadieniais ir šeštadieniais.
„Be to, projekto rengėjai galėtų paanalizuoti galimybes turgų perkelti į kitą
vietą. Akivaizdus fenomenas – tuščioje vietoje, ant kalvelės atsiradęs visoje
Lietuvoje žinomas Rietavo turgus“, – svarstė V. Domarkas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo P. Černeckio nuomone, parengta turgaus vystymo programa neturėtų apsiriboti keliais metais,
nors nutarta, jog veiklos planas bus numatytas penkeriems metams. Reikėtų,
kad visus programoje numatytus darbus būtų galima tęsti.
Pagal sutartį UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ planą turi paruošti iki
kitų metų sausio 18-osios.
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