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5. DVARO PARKO TVENKINYS

6. VANDENS MALŪNAS

NAUJŲ SĄVOKŲ IR TERMINŲ ŽODYNĖLIS

SVARBIAUSIOS KRETINGOS DVARO SODYBOS DATOS IR ĮVYKIAI

DVARAS – bajorų arba didikų žemės valda (ūkis) su ten stovinčiais gyvenamaisiais ir ūkiniais

•

1572 m. Kretingos dvarą įsigijo grafas Jonas Karolis Chodkevičius.

pastatais.

•

XVII a. dvaro valda atiteko grafų Sapiegų giminei.

DVARO SODYBA – žemė apie namus su visais trobesiais, daržais, sodais, aplinkiniais kaimais,

•

1771–1778 m. dvarą atnaujino vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis. Jis iš akmenų

miesteliais ir palivarkais.

DVARO RŪMAI – reprezentacinis gyvenamasis arba administracinis pastatas, priklausantis
dvaro sodybos kompleksui.

PALIVARKAS – dvarui priklausantis ūkinis ir administracinis kompleksas (administracinis
pastatas, ledainė, kumetynas, malūnas, tvenkiniai).

VANDENS MALŪNAS – įrenginys, naudojantis vandens ratą arba turbiną, kurių sraigtai
dėl krintančios vandens srovės sukdamiesi atlieka mechaninį darbą, pvz., mala miltus, naudojamas metalo apdirbimo, tekstilės pramonėje. Vandens malūnas, generuojantis elektros energiją,
paprastai vadinamas hidroelektrine.

BRAVORAS – spirito ar alaus darykla.
HERBAS – valstybės, miesto, organizacijos, luomo, giminės, asmens skiriamasis ženklas, esantis
vėliavose, monetose, antspauduose, ant pastatų, buities rakandų, knygose.

sumūrijo pagalbinius ūkinius pastatus, užveisė vaismedžių sodą.

•

1806 m. Kretingos valdos atiteko kunigaikščiui Platonui Zubovui.
Pradėtas kurti angliškojo landšafto stiliaus parkas.

•

XX a. pr. pastatyti mūriniai secesinės architektūros Kretingos dvaro rūmai.

•

1874 m. Kretingos dvarą įsigijo grafas Juozapas Tiškevičius. Persodintas
ir praplėstas sodas.

•

1878 m. grafas Juozapas Tiškevičius rūmuose įrengė Žiemos sodą.

•

Pirmojo pasaulinio karo metais dvaro sodyba nukentėjo nuo gaisro.

•

1972 m. dvaro rūmai buvo paskelbti architektūros paminklu, pradėta jų restauracija.

•

1991 m. dvaro rūmai ir kiti paminkliniai pastatai perduoti Kretingos muziejui.

•

1992 m. LR Vyriausybės nutarimu Kretingos dvaro sodyba paskelbta neprivatizuojamu
istorijos ir kultūros paminklu, įrengtos muziejaus ekspozicijos.

•

2002 m. parengtas parterio takų projektas.

•

2002 m. dvaro parke pastatytas Astronominis kalendorius su saulės laikrodžiu.

•

2004 m. pradėti parterio pirmojo fontano atstatymo darbai.

•

2006–2007 m. įgyvendinta dvaro parko takų renovavimo programa.

•

2007 m. dvaro parko parteryje atkurtas rožynas.

•

2010–2012 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų renovuoti 4 paminkliniai pastatai.

Kretingos dvaro PARKO OBJEKTAI
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DVARO RŪMAI – XX a. pr. mūrinis secesinės architektūros pastatas, kurį statė rusų kunigaikštis
Nikolajus Zubovas.
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ŪKVEDŽIO NAMAS – pagalbinis gyvenamasis pastatas, statytas 1838 m. Pastato pirmame
aukšte buvo dvaro skalbykla, o antrame patalpas turėjo dvaro administracijos tarnautojai.
RATINĖ – šiame pastate buvo laikomos grafų karietos ir vežimai.

19

19

dvaro sodybos paminkliniai pastatai
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Dvaro rūmai (muziejus)
Fontanas
Senieji ąžuolai
Ūkinis pastatas (amatų centras)
Ratinė (etnografijos eksponatų saugykla)
Vandens malūnas (etnografijos ekspozicija „Saulės ratu“)
Ūkvedžio namas
Bravoras
Padvarių kaimo kryžius
Altana (apžvalgos aikštelė)
Meilės akmuo
Krioklio uola
Akmuo „Vaišių stalas“
Parko tiltelis
Kaštonų alėjos
Pasimatymų sala
Dvaro ligoninės ir prieglaudos pastatas,
kuriame buvo atidarytas pirmasis lietuviškas darželis
Astronominis kalendorius su saulės laikrodžiu
Liepų alėjos
Antrojo pasaulinio karo karių kapinės
Mūrinė tvora

16

VANDENS MALŪNAS pastatytas XVII a. pab. Grafas J. Tiškevičius jį rekonstravo, ant akmeninių
sienų pastatė fachverkinės architektūros pastatą, kuriame įrengė elektrinę ir stalių dirbtuves.
BRAVORAS – XVIII a. 3 ketvirtyje pastatytas mūrinis (prūsiško mūro), akmeninis pastatas,
kuriame XX a. pirmoje pusėje buvo dvaro rūsiai. Juose laikė iš Mažeikių parvežtą alų.
KALVĖ – statyta XIX a.
GYDYKLA (LAZARETAS) – pastatyta grafo Aleksandro Tiškevičiaus rūpesčiu. 1898 m. čia veikė
pirmasis lietuviškas vaikų darželis.

KRETINGOS DVARO SODYBOS ISTORINIS MEDIS
Atidžiai įsižiūrėk ir surask
nuotraukoms vietas prie herbų.
Grafai TIŠKEVIČIAI
Palikimas – parko fontanai

Grafai TIŠKEVIČIAI
Palikimas – Žiemos sodas
Grafai TIŠKEVIČIAI
Palikimas – vaikų darželis
Grafai TIŠKEVIČIAI
Palikimas – tvenkiniai

Grafai ZUBOVAI
Palikimas – peizažinio
(angliškojo) stiliaus parkas

Grafai ZUBOVAI
Palikimas – secesinio stiliaus
rūmai

Vyskupas I. J. MASALSKIS
Palikimas – mūriniai dvaro
sodybos pastatai
Vyskupas I. J. MASALSKIS
Palikimas – mūrinė tvora

Grafas J. K. CHODKEVIČIUS
Palikimas – senieji dvaro
parko ąžuolai

V. P. PATOCKIS
Palikimas – dvi medinės
oficinos

Atminties tako datos.
Rodyklėmis sujunk datas ir įvykius.
1253 m.

SURENGTA PIRMOJI DVARO ŠVENTĖ

1602 m.

ĮKURTAS KRETINGOS DVARO PARKAS

1609 m.

PASTATYTA PIRMOJI BAŽNYČIA
IR PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNAS

XIX a.

PIRMĄ KARTĄ PAMINĖTAS KRETINGOS VARDAS

XIX a.

KRETINGOS DVARO RŪMUOSE ĮKURIAMAS MUZIEJUS

1935 m. liepos 12 d.

PASTATYTI DVARO RŪMAI

1992 m.

ATIDARYTAS KRETINGOS MUZIEJUS

1998 m. rugpjūčio 1 d.

KRETINGAI SUTEIKTOS MAGDEBURGO TEISĖS

Atidžiai įsižiūrėk į paveikslėlius.
Atrask poras. Pagalvok, kas ir kaip pasikeitė.

PRAEITIS

DABARTIS

Sudarytojos:
Inga Idaitė
Giedra Benetienė
Kretingos muziejus
Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga

9 786094 041259

