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Atgims istorinė Kretingos dvaro rūmų veranda

Istorinę grafų Tiškevičių rūmų verandą numatyta atkurti autentišką, pagal išlikusią 
ikonografinę medžiagą.

Ėjo bočių pėdomis

Klaipėdietės Daiva Didžgalvytė ir Danguolė Rudienė  sakė be žygių savo 
gyvenimo jau nebeįsivaizduojančios. Sumanymas organizuoti žygį Vals-
tybės dieną, anot jų, – labai šaunus.

Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus direktorė Violeta Čėsnienė ir kultūrinės veiklos vadybininkė Rūta Trakienė 
pasidžiaugė sulaukusios gražaus būrio žygeivių, linkėjo daug pamatyti, sužinoti, patirti. Kairėje – parengti žygio maršrutą 
padėjęs Salantų regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas Antanas Kubilius.

„Siekdamos įtraukti visuome-
nę į Vyskupo Motiejaus Valan-
čiaus gimtinės muziejaus veiklą, 
kuri skatintų puoselėti etnines, 
istorines vertybes, norą pažinti 
savo krašto tradicijas, ieškoda-
mos naujų patrauklių būdų vei-
klą pristatyti žmonėms, paren-
gėme projektą „Atrask muziejų 
iš naujo“, – prieš žygį „Švyturiui“ 
pasakojo V. Čėsnienė. – Pro-

jekto metu iš viso numatyti šeši 
renginiai. Jau organizuotos Už-
gavėnės, viktorina-protų mūšis 
„Lietuva – mano gimtinė“, o 
štai Valstybės dieną sukvietėme 
visus į pėsčiųjų žygį. Einant po 
Nasrėnų apylinkes žygeiviai bus 
supažindinti su senaisiais ap-
linkinių vietovių vietovardžiais. 
Surengti tokį žygį pasiūlė kaimo 
bendruomenės nariai, pakvie-

tėme dalyvauti visus norinčius. 
Smagu, kad į kvietimą atsiliepė 
daugiau negu 30 žmonių ne vien 
iš aplinkinių vietovių, bet ir Kre-
tingos bei Klaipėdos“. 

Viena pirmųjų į Nasrėnus 
su aštuntoke dukra, penktoku 

sūnumi ir septintoke krikšto 
dukra atvažiavusi kretingiškė 
Gintarė Urbonienė sakė, jog 
Valstybės dieną šeima nutarė 
paminėti prasmingai, ją praleis-
ti turiningai. „Pati žygiuose esu 
ne naujokė, „užsikabinau“ prieš 

keletą metų. Teko žingsniuoti 
ir 25, ir 30, ir net 70 kilometrų 
Tiesa, 70-ties kilometrų žygio 
neįveikiau – pritrūko septynių 
kilometrų. Bandau pritraukti 
ir jaunimą, reikia, kad jis ne tik 

(Nukelta į 4 p.)

Laima STONKUVIENĖ

15 kilometrų. Būtent tiek Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną pėsčiomis įveikė daugiau nei 30 žygio „Savo bočių 
pėdomis“ dalyviai. Žemaitijos bei Vietovardžių metams paminėti skirtą žygį organizavo Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 
direktorė Violeta Čėsnienė ir kultūrinės veiklos vadybininkė Rūta Trakienė kartu su Salantų regioninio parko direkcija.

Aisto Mendeikos nuotr. 

Prezidentas Darbėnuose meldėsi už mamą
Aistas MENDEIKA

Pasibaigus pamaldoms Darbėnų bažnyčioje, netrūko norinčių pabendrauti ar nusifotografuoti su naujuoju šalies 
prezidentu, o penktadienį prisieksiantis Gitanas Nausėda mielai tai darė.

Grafų Tiškevičių rūmai Kretingoje įgaus autentišką vaizdą ir išplanavimą – bus at-
statyta istorinė, reprezentacinė Kretingos dvaro rūmų veranda. Planuojama, kad po 
beveik šimtmečio pertraukos muzika šioje verandoje vėl skambės ateinančiais metais.

Kretingos dvaro rūmai, naci-
onalinio reikšmingumo kultū-
ros vertybė, susideda iš rytinio 
ir vakarinio korpusų, tarp kurių 
įsiterpusi oranžerija – Žiemos 
sodas. Istorinė veranda buvo pa-
statyta prie rytinio rūmų korpu-
so galinio fasado sienos. Ji buvo 
skirta parko apžvalgai ir poilsiui, 
taip pat pro ją į Baltąją (pokylių) 

salę patekdavo į šventes pakviesti 
grafų Tiškevičių svečiai, kuriems 
čia grodavo pučiamųjų orkestras. 

Veranda buvo nugriauta po Pirmojo 
pasaulinio karo, o 1968 metais jos vieto-
je pristatytas keturių aukštų Žemės ūkio 
technikumo mokomasis korpusas, 
sudarkęs rūmų ansamblio visumą bei 
istorinio parko kraštovaizdį. 

Kretingos rajono mero Anta-

no Kalniaus teigimu, 
2015 metais nugrio-
vus sovietinį sve-
timkūnį, atsirado ga-
limybė pilnai atkurti 
istorinį pagrindinės 
grafo Juozapo Tiške-
vičiaus rezidencijos 
– Kretingos dvaro 

(Nukelta į 4 p.)

Penktadienį vyksiančiai inauguracijos ceremonijai besi-
ruošiantis išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda praėjusį 
sekmadienį aplankė Darbėnus, kur dalyvavo šv. Mišiose ir 
meldėsi už miestelio kapinėse prieš penkerius metus palai-
dotą savo mamą bei šiltai bendravo su darbėniškiais.

Išrinktasis prezidentas G. Nausėda su žmona Diana į Darbėnus atvyko ty-
liai, matyt, tikėdamasis ramiai pabūti su savo tėčiu, artimaisiais. Tačiau darbė-
niškiai nepraleido progos su juo pasisveikinti, pakalbinti. 

Pasibaigus pamaldoms Darbėnų bažnyčioje, netrūko norinčių pabendrauti 
ar nusifotografuoti su naujuoju šalies prezidentu, o G. Nausėda mielai tai darė. 
Pasak Darbėnų bendruomenės atstovų, ilgokai tarp darbėniškių užtrukęs iš-
rinktasis prezidentas paliko tik šiltus įspūdžius bei viltį, jog ir po inauguracijos, 
kai jo pečius užguls dideli valstybės rūpesčiai, suras laiko aplankyti Darbėnus.

Darbėniškė Jūratė Sofija Laučiūtė „Švyturiui“ teigė, jog išrinktasis preziden-
tas G. Nausėda pažadėjo pasistengti Darbėnus dar kartą aplankyti šią vasarą. 
Taip pat ir papriekaištavo, kad nebuvo pakviestas į Petro ir Povilo atlaidus.

„Manėme, kad prieš inauguraciją prezidentas turi daug visokių rūpesčių, 
todėl abejojome, kad suras laiko atvykti į atlaidus. Bet, manau, būtų atvažia-
vęs. Tačiau tikimės, kad darbėniškiai dar su juo susitiks“, – sakė J. S. Laučiūtė.
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judėtų, ištvermę, valią ugdy-
tų, bet ir gimtąjį kraštą pažin-
tų. Šiemet tai yra antras žygis, 
kuriame dalyvaujame. Labai 
patinka žygiai, nors po jų ir 
rankos, ir kojos skauda. Bet 
truputį pailsi, ir, rodos, dar tą 
pačią dieną vėl gali į žygio ba-
tus stotis ir keliauti“, – juokėsi 
G. Urbonienė.

O Lietuvos himnas šeimoje, 
pasak pašnekovės, pradėtas gie-
doti, kai dar vaikai nevaikščiojo. 
Giedamas iki šiol. Šiemet, sakė, 
ketinama jungtis prie visų, kurie 
„Tautišką giesmę“ giedos Kre-
tingoje.

Labai mylinčios žygius tiki-
no ir klaipėdietės Daiva Didž-
galvytė ir Danguolė Rudienė. 
„Kaip daktarai sako: jaunimas 
turi pasirinkimo laisvę, o mūsų 
amžiaus žmonės jo jau nebe-
turi – privalo judėti, – šmaikš-
tavo pašnekovės. – Žygiuose 
dalyvaujame ir norėdamos pa-
simankštinti, ir kažką naujo 
sužinoti. Kur eisime, ką pama-

Pėsčiųjų žygyje „Savo bočių pėdomis“ dalyvavo per 30 įvairaus amžiaus žmonių.

Ėjo bočių pėdomis
(Atkelta iš 3 p.)

Esminiai planai nesikeičia
Aistas MENDEIKA

Praėjusį penktadienį įvykusiame Savivaldybės Anti-
korupcijos komisijos posėdyje išrinktas komisijos pirmi-
ninko pavaduotojas bei aptarti veiklos planai.

Po savivaldos rinkimų pasikeitus Savivaldybės tarybos sudėčiai, 
šiek tiek pasikeitė ir Antikorupcijos komisija, kurios pirmininku 
tapo opozicijai atstovaujantis Tarybos narys socialdemokratas Ste-
ponas Baltuonis. Praėjusį penktadienį jo pavaduotoju išrinktas Ta-
rybos daugumos koalicijos atstovas „kraštietis“ Vilius Adomaitis.

Svarstydami darbotvarkės klausimus dėl korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymo 2019 metais bei dėl 2016–2019 metų kovos su 
korupcija programos bei jos įgyvendinimo priemonių plano pakei-
timų, Antikorupcijos komisijos nariai svarių pasiūlymų neturėjo. 
Nuspręsta 2016–2019 metų kovos su korupcija programos nekeisti. 
Apie jos įgyvendinimo priemonių planą nutarta padiskutuoti tada, 
kai bus svarstoma kitų metų programa.

Antikorupcijos komisija nutarė daugiau dėmesio skirti Kretingos 
miesto seniūnijai ir pasidomėti lėšų panaudojimu žiemos sezono 
metu. Taip pat bus domimasi ir Žalgirio seniūnijos veikla.

Pasak Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo V. Ado-
maičio, reikia atsižvelgti į Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 
darbo planus, kad komisija neperžengtų savo kompetencijos ribų.

Šiemet taip pat ketinama pasidomėti, ar savivaldybės kontroliuo-
jamų viešųjų įstaigų veikloje panaudojant gaunamos paramos lėšas 
nėra rizikos pasireikšti korupcijos atvejams.

Nustebino nepagarbus valdininkių elgesys

Laima STONKUVIENĖ

Kretingoje gyvenanti Irena Baškienė redakcijai išlie-
jo nuoskaudą dėl, anot jos, netinkamo ir nepagarbaus 
aplinkosaugininkių bei bendrovės „Kretingos vande-
nys“ darbuotojų elgesio. Moters žodžiais, labai skaudu, 
kai nepagarbą senam žmogui rodo valdžios atstovai.

rūmų pastato – vaizdą ir išpla-
navimą.

„Atstačius verandą bus įgy-
vendinta ir dar viena Kretingos 
muziejaus vizija – veranda taps 
nauja, įvairiems renginiams 
skirta Kretingos kultūrine erdve. 
Taip pat bus išspręstos gaisrinės 
saugos bei žmonių evakuacijos, 
žmonių su negalia patekimo į 
muziejų problemos“, – sakė A. 
Kalnius.

Kretingos muziejaus direkto-
rės Vidos Kanapkienės teigimu, 
istorinę grafų Tiškevičių rūmų 
verandą numatyta atkurti au-
tentišką, pagal išlikusią ikono-

Atgims istorinė Kretingos dvaro 
rūmų veranda

(Atkelta iš 3 p.)

tysime, iš anksto nesidomime, 
smagiau žygio metu sužinoti ar 
pamatyti. Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus gimtinės muzieju-
je esame buvusios, tačiau po 
Nasrėnų apylinkes vaikščioti 
neteko. Apsidžiaugėme pama-
čiusios informaciją apie šį žygį, 
nebuvo nė mažiausios abejonės, 
ar reikia jame dalyvauti. Žygyje 
paminėti Valstybės dieną, mūsų 
nuomone, labai šaunu, o himną 
giedosime grįžusios į Klaipėdą“. 

Žygio organizatorės V. Čėsnie-
nė ir R. Trakienė pasidžiaugė, kad 
bočių pėdomis kartu su nasrėniš-
kiais eis toks gražus būrys įvairaus 
amžiaus žmonių: „Eisime takais, 
kuriais vaikščiojo mūsų bočiai, 
kur bėgo jų kasdienybė, maty-
sime ir džiaugsimės tais pačiais 
vaizdais, kurie gal būt džiugino ir 
juos. Linkime daug pamatyti, iš-
girsti, sužinoti, naujų potyrių“.                  

Parengti žygio maršrutą padėjęs 
Salantų regioninio parko direkcijos 
vyriausiasis specialistas Antanas 
Kubilius žygio metu papasakojo, 

kaip viena ar kita vietovė – miškai, 
daubos, kalvos ir kt. –  susiforma-
vo, kokia jų gamtinė aplinka. Iš 
muziejininkių keliauninkai išgirdo 
trumpas vietovių kilmės istorijas 
– rengiant šią informaciją talkino 
Kretingos muziejaus istorikas Ju-
lius Kanarskas.  Žygeiviai sužinojo, 
kad Nasrėnų vietovė egzistavo jau 
XIII a. viduryje–antroje pusėje, 
nors rašytiniuose šaltiniuose pir-
mąkart paminėta tik 1511 metais; 
apie Kasinalį – iš kaimo į Šalyną 
baudžiauninkų rankomis sukastą 
kelią; kodėl tiltas per Salanto upę 
ir slėnis į šiaurę nuo tilto buvo va-
dinamas Nasrais; apie daugeliui iki 
šio negirdėtus Untkalnį, Apdames, 
Kapkalnį, Pilalę, Eidukyną, Kei-
suotes ir kitas vietoves, kurias taip 
anksčiau vadino vietos gyventojai. 

Po žygio kiekvienas dovanų 
gavo po ženkliuką, kurį sukūrė 
Irmantas Norkus, vaišinti grikių 
koše ir arbata, o 21 valandą prie 
paminklo vyskupui Motiejui 
Valančiui drauge giedojo Lietu-
vos himną. 

grafinę medžiagą.
„Beveik septyniasdešimties 

kvadratinių metrų ploto, ant 
aukšto tinkuoto mūro coko-
lio stovėjusi veranda buvo 
vienaukštė, su žemu šlaiti-
niu stogu, jį laikančiomis 
apvaliomis kolonomis ir iš 
aikštelės į tris puses žemyn 
vedančiais aukštais, plačiais 
laiptais. Centrinė verandos 
dalis buvo atvira, o abu šonai 
– uždari ir įstiklinti“, – teigė 
V. Kanapkienė.

Kretingos dvaro sodybos 
rūmų verandos atstatymo tech-
ninį projektą, kainavusį 17 tūkst. 

eurų, parengė UAB „Klaipėdos 
projektas“. Lėšas skyrė Kretin-
gos rajono savivaldybė. 

Atstatymo darbus atliks VĮ 
„Lietuvos paminklai“ skelbtus 
verandos tvarkybos ir rekonstra-
vimo viešųjų pirkimų konkursus 
laimėjęs rangovas UAB „Pama-
rio restauratorius“. Bendra sta-
tybos darbų vertė – beveik 164 
tūkst. Eur. Iš jų kiek daugiau nei 
43 tūkst. skirs Kultūros paveldo 
departamentas, likusią dalį – Kre-
tingos rajono savivaldybė. Dar-
bus numatoma pradėti šią vasarą, 
baigti – kitąmet.

Savivaldybės inf.

„Vieną karštą dieną be jokio išankstinio įspėjimo į mano kiemą 
atėjo 6 pareigūnai. Neprisistatė, tik pasakė, kad nori patikrinti ka-
nalizacijos šulinį. Iš ženklų ant rūbų supratau, kad tai yra aplinkos 
apsaugos, „Kretingos vandenų“ ir viešosios tvarkos skyriaus atsto-
vai. Mes, pensininkai, esame ir labiau išgąstingi, ir labiau jautrūs 
dėl blogesnio žodžio, todėl toks būrio pareigūnų apsilankymas iš-
gąsdino, o kai kurių nelauktų „svečių“ elgesys įskaudino ir įžeidė. 
Kai viskas buvo apžiūrėta, pasikalbėti paprašiau eiti į pavėsį, kur 
nėra saulės, nes joje negaliu būti, turiu aukštą kraujo spaudimą. 
Jis, išvydus kieme tiek valdininkų, jau ir taip buvo šoktelėjęs. Tada, 
kaip dabar jau žinau, Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos vy-
resnioji specialistė Neringa Grigalauskienė pasišaipė irgi turinti 
kraujo spaudimą, bet vis tiek dirbanti. Kai paklausta dėl jungimosi 
prie centralizuotų nuotekų tinklų pasakiau, jog neturiu iš ko, gaunu 
tik 300 eurų pensiją, kita moteris – „Kretingos vandenų“ atstovė 
Jurgita Jokubauskienė – išrėžė, kad ji gauna 600 eurų ir augina du 
vaikus. Man esą didelės bėdos nėra – jau nebereikia nei batų, nei 
drabužių pirkti. Nustebino ir įteiktas negražiai nuplėštas lapelis, jog 
turiu atvykti į aplinkos apsaugos inspekciją. Jeigu senas žmogus, tai 
jį galima ir įžeidinėti, ir bele kokius popiergalius duoti? Kiekvienas 
žmogus turi teisę reikalauti pagarbos, o valdininkams, mano many-
mu, apskritai netaktiška aiškinti, ko senjorui dar reikia ar nereikia“. 

Jokių pretenzijų I. Baškienė sakė neturinti tik viešąją tvarką pri-
žiūrintiems pareigūnams – už korektišką elgesį jiems galinti tik pa-
dėkoti.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klai-
pėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnioji 
specialistė Neringa Grigalauskienė I. Baškienės papasakotą situaci-
ją komentavo taip: „Birželio 27 d. Aplinkos apsaugos departamen-
to prie Aplinkos ministerijos pareigūnai kartu su UAB „Kretingos 
vandenys“ ir Kretingos r. savivaldybės atstovais Kretingos mieste at-
liko patikrinimą dėl nuotekų tvarkymo reikalavimų laikymosi pri-
vačiose namų valdose. Užtikrinu, kad su visais gyventojais bendra-
vome pagarbiai. Vienam iš asmenų nepanorus leisti apžiūrėti, kaip 
namuose tvarkomos buitinės atliekos dėl to, kad šis yra pensininkas 
ir turi neįgalumą, buvo nurodyta, kad šie motyvai neatleidžia nuo 
atsakomybės parodyti, kaip tvarkomos buitinės atliekos. Atlikus ty-
rimą, šio gyventojo namuose pažeidimai neužfiksuoti“. 

Kitos I. Baškienės minėtos valdininkės J. Jokubauskienės komen-
taro gauti nepavyko – ji šiuo metu atostogauja.                     


