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Parvežtas atnaujintas grafo sarkofagas 
Laima StOnKuvienė

Į kretingą užvakar grįžo pernai liepą į metalo dirbinių restauratoriaus-eksperto Gintaro kazlausko restauravimo dirbtuves kėdainių rajone 
iškeliavęs grafo Juozapo Tiškevičiaus sarkofagas. Grafo bei jo žmonos sofijos sarkofagai buvo aptikti 2014 metais vykdant paruošiamuosius 
tyrimo darbus koplyčiai restauruoti. atnaujintas s. Tiškevičienės sarkofagas į grafų Tiškevičių koplyčią buvo parvežtas jau anksčiau.  

Į atnaujintą grafo Juozapo Tiškevičiaus sarkofagą perkeltas karstas su jo 
palaikais. kairėje – restauratorius Gintaras kazlauskas.

Grafo Juozapo Tiškevičiaus ir jo žmonos sofijos sarkofagai buvo aptikti 2014 
metais vykdant paruošiamuosius tyrimo darbus koplyčiai restauruoti. sar-
kofagams atnaujinti 50 tūkst. eurų skyrė kultūros paveldo departamentas.

„Ši diena man labai džiugi, tarsi 
angelai būtų nutūpę ant visų miesto 
stogų. Labai džiaugiuosi, kad pavyko 
įgyvendinti pasižadėjimą, duotą Kre-
tingos žmonėms – atnaujinti grafo 
Juozapo Tiškevičiaus ir grafienės Sofi-
jos Tiškevičienės sarkofagus, kurie be-
toniniame postamente buvo rasti 2014 
metais, ir juos grąžinti į taip pat atnau-
jintą koplyčią, – pasakojo Kretingos 
muziejaus direktorė Vida Kanapkienė. 
– Į koplyčioje stovėjusius postamentus 
įvedę zondus pamatėme užmūry-
tus 4 sarkofagus. Paprašėme leidimo 
juos išimti. Išėmus pamatėme, kad 
sarkofagai sunykę, subraižyti, paliesti 
erozijos, suniokoti kapų plėšikų, kurie 
pagrobė net įkapes. Pasikonsultavus su 
specialistais buvo nutarta sarkofagus 
atnaujinti. Vilniaus universiteto Medi-
cinos fakulteto profesorius Rimantas 
Jankauskas kartu su studentais identi-
fikavo palaikus, jie, sudėjus į karstelius 
ir pašventinus, buvo saugomi muzie-
juje. Atnaujinti sarkofagus buvo pati-
kėta žinomam restauratoriui Gintarui 
Kazlauskui, kuris atkūrė ir Kretingos 
miesto įkūrėjų didikų Chodkevičių 
giminės sarkofagus. Kai šį restaurato-
rių užklupo netikėta liga, Sofijos Tiš-
kevičienės sarkofagas buvo perduotas 
atnaujinti Vilniaus bendrovės „Mažoji 
restauracija“ restauratoriui Ramūnui 
Starkui. Abiejų sarkofagų  atnaujinimą 
finansavo Kultūros paveldo departa-
mentas, darbams buvo skirta 50 tūks-
tančių eurų. Po švenčių ketiname sar-
kofagus pašventinti, užsakyti šv. Mišias 
už grafus Tiškevičius“.  

G. Kazlausko teigimu, grafo sarko-
fagas, kuris buvo  prašmatnesnis nei 

grafienės, buvo stipriai sunykęs, teko 
atkurti apie 30 proc. jo paviršiaus. Nu-
valius cinko skarda švietė kaip žvaigž-
dės danguje – vien skylės, kurias teko 
lopyti, lituoti. Reikėjo sukurti ir naują 
konstrukciją, nes XIX a. pabaigoje 
apie sarkofagų išsaugojimą negalvota.

Pasak restauratoriaus, jam itin sudė-
tinga buvo atkurti sarkofagą puošian-
čius apvadus-virbus, nes jie, reaguoda-
mi į temperatūrą,  „vaikšto“. „Gal ir čia 
„vaikščios“, bet tai ne mano, o gamin-
tojų kaltė,“ – akcentavo G. Kazlauskas.           

Juozapas Tiškevičius (1835–1891) – 
garsus Lietuvos didikas, Lelivos herbo 
grafas, dvarininkas, pramonininkas-in-
vestuotojas, karinis veikėjas. Iš tėvo pa-
veldėjęs Palangos dvarą, Lietuvos ir Va-
karų Baltarusijos teritorijoje įsigijo dar 
26 dvarus, tarp kurių buvo ir Kretinga.

Mirė 1891 m. birželio 7 d. (senuo-
ju stiliumi – gegužės 26 d.) Kretin-
goje, pašarvotas buvo Palangoje. 

Užbalzamuotas kūnas buvęs įdėtas 
į metalinį, ornamentuotą sarkofagą, 
nupirktą Karaliaučiuje pas verslinin-
ką Ekertą už 1200 markių.

Kretingos paveldėtojui Aleksandrui 
Tiškevičiui naujosiose parapijos kapi-
nėse 1893 m. pastačius šeimos koply-
čią, palaikai buvo perkelti į jos rūsį.

Kūnui pradėjus irti, karstas su palai-
kais buvo užbetonuotas koplyčios rūsy-
je įrengtoje kriptoje, kurioje greta grafo 
1919 m. buvo palaidota ir žmona Sofija.

Juozapo Tiškevičiaus sarkofagas 
buvo 223,5 cm ilgio, 94,5–110 cm aukš-
čio ir 55,5–77,5 cm pločio, neoklasicis-
tinis, sudėtingos kompozicijos, įman-
trių formų. Padarytas iš cinko skardos, 
padengtas alavu, viduje dažytas juodais 
dažais, rakinamas abiejuose galuose 
įrengtomis spynelėmis. Gausiai puoštas 
cinko skardoje štampuotomis sparnuo-
tų angeliukų pusfigūrėmis ir meniniais 
simboliais, persipynusiais su floristine, 

lauro šakelių girliandų pavidalo reljefine 
ornamentika. Abiejuose lovio šonuose 
pritvirtinta po 3, o galuose  – po 1 ran-
keną, kurias laiko du išsižiojusių liūtų 
galvų bareljefai. Prie dugno pritvirtintos 
8 liūto letenos pavidalo kojos, kurias 
viršuje puošia ažūriniai augaliniai orna-
mentai. Ornamentika ir funkcinės de-
talės bronzuotos. Į sarkofagą buvęs įdė-
tas cinko skardos karstas, kurio dangčio 
viršuje virš mirusiojo galvos ir krūtinės 
buvo išpjautas ir įstiklintas stačiakampis 
langelis.

Beveik trejus metus Juozapo ir Sofijos 
Tiškevičių sarkofagai kartu su kitais ko-

plyčioje aptiktais puošniais karstais buvo 
laikomi ir eksponuojami Kretingos 
muziejaus vandens malūno-elektrinės 
pastate. Dabar koplyčioje, be Juozapo ir 
Sofijos Tiškevičių sarkofagų, dar stovi jų 
anūkės Marijos bei nežinomos moters 
sarkofagai, kuriuos irgi reikės atnaujinti, 
o mediniuose karstuose ilsisi Kazimiero 
Tiškevičiaus ir Jadvygos Sviatopelk-Če-
tvertinskajos Tiškevičienės palaikai.  

Nuo kitų metų gegužės iki rugsėjo 
30 d. koplyčioje dirbs eksponatų pri-
žiūrėtojas, tad visi norintieji galės ap-
lankyti koplyčią ir pro stiklinę pertvarą 
kriptoje matyti sarkofagus ir karstus.

Jolantos Klietkutės nuotr.

Paskutiniame 2018-ųjų posėdyje – gėlės ir dovanėlės
aistas MenDeiKa

užvakar įvykęs šiemet paskutinis savivaldybės tarybos posėdis truko rekordiškai trumpai – iki pietų spėta apsvarstyti visus darbotvarkėje 
numatytus klausimus bei priimti sprendimus.

Kretingos rajono savivaldybės ta-
rybos posėdis prasidėjo šventiškomis 
nuotaikomis. Meras Juozas Mažeika 
Tarybos vardu pasveikino rajono ūki-
ninkus, tapusius konkurso „Metų ūkis 
2018“ nugalėtojais: Astą ir Stasį Šmai-
žius iš Vydmantų, Jurgitą ir Vidmantą 
Milašius iš Raguviškių bei Virginiją ir 
Adomą Poškius iš Darbėnų.

Tarybos sprendimu 50 proc. su-
mažintas žemės mokestis 45 rajono 
ūkininkams, nustatyta tvarka patei-
kusiems prašymus gauti šią lengvatą. 
Lapkritį įvykusiame Tarybos posė-
dyje taip pat 50 proc. žemės mokestis 
buvo sumažintas 114 ūkininkų.

Savivaldybės taryba pritarė pasiūly-
mui dalyvauti Europos Sąjungos lėšo-
mis finansuojamame projekte „Mo-
kinių ugdymosi pasiekimų gerinimas 
diegiant kokybės krepšelį“, kuris bus 
įgyvendinamas 2019–2022 metais. 
Švietimo ir mokslo ministerija atrinko 

penkias rajono bendrojo lavinimo įs-
taigas, kurios atitiko nustatytus kriteri-
jus. Projektas bus įgyvendinamas Ma-
rijono Daujoto ir Simono Daukanto 
progimnazijose, Kūlupėnų Motiejaus 
Valančiaus pagrindinėje mokykloje, 
Darbėnų gimnazijoje bei Kartenos 
mokykloje-daugiafunkciame centre. 

Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių 
fondų 2 metams numatoma skirti  per 
24 mln. eurų.  Lėšos bus skiriamos mo-
kinių konsultacijoms, kitai mokymosi 
pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir 
kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, 
mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Rugsėjo 1-osios duomenimis, pro-
jekte dalyvausiančioms rajono mo-
kykloms vieneriems mokslo metams 
reikėtų apie 38 tūkst. eurų. Tikslus 
lėšų dydis priklausys nuo mokinių 
skaičiaus 5–8 klasėse 2019 metų 
rugsėjo 1-ąją. Savivaldybė, pasirašius 
partnerystės sutartį, iš savo biudžeto 

turėtų skirti 15 proc. mokykloms ski-
riamų kokybės krepšelio lėšų.

Tarybos sprendimu patvirtinta 
Kretingos rajono savivaldybės kul-
tūros paveldo apsaugos 2019-2021 
metų programa. 

Nemažai pagyrimo žodžių iš Tary-
bos narių sulaukė seniūnai, aktyviai da-
lyvavę įgyvendinant 2016–2018 metų 
programą, pagal kurią buvo prižiūrimi 
bei tvarkomi kultūros paveldo objektai. 
Programa finansuota savivaldybės biu-
džeto lėšomis. 2016 metais buvo skirta 8 
tūkst. 700 eurų, 2017 metais – 15 tūkst. 
eurų, 2018 metais – 22 tūkst.  400 eurų.

Patvirtintoji Kultūros paveldo ap-
saugos programa formuojama Kre-
tingos rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis atsižvelgiant į biudžeto ga-
limybes ir vadovaujantis Kretingos 
rajono savivaldybės 2018–2020 metų 
strateginiu plėtros planu bei lėšomis, 
gaunamomis iš kitų finansavimo šal-

tinių. Planuojama skirti 2019 metais – 
50 tūkst. eurų, 2020 metais – 60 tūkst. 
eurų, 2021 metais – 80 tūkst. eurų.

Kai kurie Tarybos nariai šiek tiek 
suabejojo, ar programa neliks tik 
popieriuje. Tačiau anot mero J. Ma-
žeikos, 2016–2018 metų programos 
įgyvendinimo rezultatai rodo, jog iš 
rajono piniginės skiriamos lėšos ne-
prapuolė, jos buvo panaudotos tvar-
kingai, o įgyvendinant programą 
labai pasistengė seniūnai.

Tarybos narei Jūratei Sofijai Lau-
čiūtei pasirodė keista, jog į saugomų 
kultūros paveldo objektų sąrašą įrašyta 
kažkada buvusio kažkokio tvarto dalis. 
Ją lyg ir reikėtų saugoti, tvarkyti, vadi-
nasi, išleisti ir kažkiek pinigų. Deja, pa-
sak mero J. Mažeikos, tenka tai daryti.

„Mes galbūt tokiuose dalykuose 
vertybių ir neįžvelgiame, tačiau iš 
Klaipėdos atvykę paveldo specialistai 
ir pamatiniame rąste pastebi vertybę, 

kurią reikia saugoti“, – sakė J. Mažeika.
Dalis Kūlupėnų gyventojų jau 

senokai skundžiasi, kad valdžia ne-
sirūpina Mokyklos gatvės remontu. 
Tiksliau, duobėta gatvės dalimi, kuria 
į mokyklą vaikšto vaikai, važiuoja au-
tomobiliai ir t. t. Tarybos narys Anta-
nas Puodys su humoro gaidele balse 
merui J. Mažeikai perdavė kūlupėniš-
kių linkėjimus ir jų vardu klausė, kada 
gatvė bus sutvarkyta iki galo.

Padėkojęs už linkėjimus J. Mažeika 
patikino, kad Mokyklos gatvės antroji 
dalis bus sutvarkyta jau kitais metais. 
Jo žodžius patvirtino ir gatvių remon-
to reikalus kuruojantis Savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojas Povilas Černeckis.

Sveikinimais ir gėlių puokštėmis 
prasidėjęs Tarybos posėdis ir baigėsi 
šventiškai – rajono vadovai kalėdi-
nėmis dovanėlėmis pradžiugino vi-
sus Tarybos narius.


