
ŠIANDIEN – debe-
suota su pragiedruliais, 
galimi krituliai. Vėjas 
pietvakarių, vakarų, 8-13 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 16, 
naktį – iki 11 laipsnių šilumos.

RYTOJ – besikeičian-
tis debesuotumas, gali-
mi krituliai. Vėjas šiau-
rės vakarų, vakarų, 4-11 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 15, 
naktį – iki 10 laipsnių šilumos.

PORYT – besikei-
čiantis debesuotumas, 
galimi krituliai. Vėjas 
vakarų, šiaurės vakarų, 7-11 
m/s. Oro temperatūra dieną iki 
16, naktį – iki 10 laipsnių šilu-
mos.     
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ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.
22 metų savaitė
Saulė teka 4.52 val.,
leidžiasi 21.41 val.
Dienos ilgumas 16.49 val.
Jaunatis
5 mėnulio diena   

(Nukelta į 4 p.)

Vaikystė mus persekioja kie-
kvieną liūdesio ir ilgesio valan-
dą, mes bėgame prie jos lyg prie 
šaltinio, tenai niekada netrūks-
ta vandens, nes tik vaikystėje 
mes esame tikri dievai ir tik vai-
kystėje galime iškasti šulinius 
trokštantiems pagirdyti. 

 J. APUTIS

Sveikiname mažylių 
šeimas!

Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliai

Deimantas Saudargas
Jokūbas Moncevičius
Edita Daraškevičiūtė

Gerda Žvinklytė
Mėta Petrutytė
Gilė Petrutytė

Vanduo 
švarus

Gegužės 24 d. buvo atlikti Kretin-
gos rajono savivaldybės teritorijoje 
esančių vandens telkinių tų rekrea-
cinių vietų, kurias yra pamėgę rajo-
no gyventojai bei svečiai: Kretingos 
dvaro parko I tvenkinio, Salanto 
upės (prie užtvankos), Juodupėnų 
tvenkinio, Kašučių ežero, Padvarių 
tvenkinio ties Kurmaičių kaimu, 
Darbėnų tvenkinio maudyklų van-
dens kokybės tyrimai. 

Stebimose maudyklose vandens 
mikrobiologinės taršos rodikliai 
neviršijo Lietuvos higienos nor-
mos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir 
jų maudyklų vandens kokybė“ re-
glamentuotų vandens kokybės rei-
kalavimų.

Rekreacinių vietų vandens koky-
bės tyrimus pagal patvirtintą gra-
fi ką atlieka Nacionalinės sveikatos 
priežiūros laboratorijos Klaipėdos 
skyrius.

„Švyturio“ inf.  

Rastas dingęs paveikslas 
Apie savo krašto šventuoju laikomą Jurgį Ambraziejų Pabrėžą 

– kunigą, pranciškoną, gydytoją, botaniką, pirmąjį Lietuvos fl o-
ros tyrinėtoją, vieną iškiliausių XIX a. švietėjų – žinome labai 
daug, tačiau retas žino, kad tėvas Ambraziejus taip pat domėjosi 
ir menu, nagrinėjo jo reikšmę žmogui, rinko žinias ir apie dažus, 
jų sudėtį, mokė žmones pigiais gamtiniais dažais dažyti namų 
apyvokos daiktus, piešti ir net tapyti.

Viktoro Gidžiūno OFM knygoje „Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-
1849)“ rašoma, kad dar būdamas studentu J. Pabrėža nutapė paveiks-
lą, kurio vienoje pusėje pavaizduota Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija, 
kitoje – šv. Antanas. Šis paveikslas 1940 m. iš pranciškonų vienuolyno 
pateko į Kretingos muziejų ir dabar rastas muziejaus fonduose.

Nausodiškiai sau įteikė dovaną
Laima STONKUVIENĖ

Šeštadienį šeimos iš beveik visos Žalgirio seniūnijos pėsčiomis ar dviračiais bei au-
tomobiliais suko į Nausodį. Čia laukė neeilinės iškilmės – ofi cialiai atidaryta sporto 
ir poilsio zona. Ta proga vaikai nemokamai galėjo pašėlti ant batuto, buvo pavaišinti 
kukurūzų spragėsiais, bandelėmis, limonadu, jų laukė ir prevencinė pamoka.

3 p.
Simbolinę juostelę perkirpo nausodiškiai, labiausiai prisidė-
ję, kad sporto ir poilsio zona kaime būtų.

2 p.
Matai smurtą – netylėk

Kretingos moterų informacijos ir 
mokymo centro darbuotojos kartu 
su Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
specialistėmis ir policijos pareigū-
nėmis įgyvendina projektą „Matai 
smurtą – netylėk“. Šia tema bus kal-
bamasi su šešių rajono seniūnijų gy-
ventojais. 

4 p.
Nuo piliakalnių ir 

kaimai nuriedėjo...

Gražiai sutvarkytu piliakalniu ir 
pagarba paveldui garsėjantys Seno-
sios Įpilties bendruomenės žmonės 
turėjo galimybę apie piliakalnius 
sužinoti dar daugiau. Moterų klubo 
„Gardenija“  iniciatyva kaime su-
rengta konferencija „Piliakalnių isto-
rija – gyva, kol ją prisiminsim“. 

ŠIANDIEN – Petronėlė, Gin-
tautas, Rimvilė, Angelė, Petrė

RYTOJ – Justinas, Jogaila, 
Konradas, Juvencijus

PORYT – Erazmas, Marceli-
nas, Ąžuolas, Auksė, Eugenijus

Vyriausybė patvirtino trumpes-
nę norinčių vaikus globoti asmenų 
patikrą. Globėju norinčio tapti 
žmogaus pasirengimo vaiko globai 
patikra sutrumpinta nuo 6 iki 4 
mėnesių. Kaip nurodo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, šiuo 
ir kitais pakeitimais įgyvendina-
mos nuo sausio įsigaliojusios vaiko 
laikinąją globą reglamentuojan-
čios Civilinio kodekso nuostatos. 
Pasak ministerijos, per 2016 me-
tus tėvų globos neteko 2184 vaikai 
(beveik 20 proc. daugiau nei 2015 
metais). Iš viso 2016 metų pabai-
goje tėvų globos buvo netekę 9106 
vaikai. 55 proc. vaikų globa (rū-
pyba) 2016 metais buvo nustatyta 
globos įstaigose, 43 proc. – šeimo-
se, 2 proc. – šeimynose.
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Rastas dingęs paveikslas 
J. A. Pabrėža visuomet stengėsi prisiminti, 

jog yra nuolatinėje Dievo akivaizdoje, tad 
1816 m. įstojęs į vienuolyną nusipiešė ir iš 
augalų suklijavo Dievo Apvaizdos paveiks-
lą, o jame įrašė: „Dievas mato, laikas bėga, 
mirtis ateina, amžinybė laukia“. Šis paveiks-
las visą gyvenimą buvo laikomas celėje, kad 
nuolat primintų Dievo akivaizdą. Po tėvo 
Ambraziejaus mirties paveikslas pateko į 
Kretingos muziejų ir dabar jį galima pama-
tyti Ūkvedžio namo ekspozicijoje.

Viktoro Gidžiūno OFM knygoje „Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža (1771-1849)“ rašoma, 
kad dar būdamas studentu J. Pabrėža nutapė 
paveikslą, kurio vienoje pusėje pavaizduota 
Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija, kitoje 
– šv. Antanas. Paveikslas visą laiką kabėjo 
Kretingos vienuolyno celėje. Po kunigo mir-
ties paveikslą paveldėjo jo brolis, gyvenęs 
Večiuose. 1936 m. Kretingos vienuolyno 
pranciškonas br. Mykolas Tamošiūnas OFM 
iš giminių išpirko šį paveikslą ir atidavė res-
tauruoti. Restauruojant buvo nustatyta, kad 
paveikslas tapytas namuose gamintais alyvi-
niais dažais ant drobės, iš abiejų pusių, ne-

Ši P. Kalendos sukurta J. A. Pabrėžos skulp-
tūra saugoma Kretingos muziejuje.

J. A. Pabrėža, įstojęs į vienuolyną, nusipiešė ir iš 
augalų suklijavo Dievo Apvaizdos paveikslą, o 
jame įrašė: „Dievas mato, laikas bėga, mirtis at-
eina, amžinybė laukia“. Šis paveikslas visą gyve-
nimą buvo laikomas celėje, o po tėvo Ambrazie-
jaus mirties pateko į Kretingos muziejų ir dabar 
jį galima pamatyti Ūkvedžio namo ekspozicijoje.

(Atkelta iš 1 p.)

KONFERENCIJA

Nuo piliakalnių ir kaimai nuriedėjo...
Laima STONKUVIENĖ

Gražiai sutvarkytu piliakalniu ir pagarba paveldui garsėjantys Senosios Įpilties bendruomenės žmonės turėjo galimybę apie piliakalnius 
sužinoti dar daugiau. Moterų klubo „Gardenija“, bendruomenės centro, Kretingos kultūros centro S. Įpilties skyriaus ir M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos filialo  iniciatyva kaime surengta konferencija „Piliakalnių istorija – gyva, kol ją prisiminsim“. 

Piliakalniai atgijo dailininkų paveiksluose. Tapybos darbų parodos „Kretingos piliakalniai“ autoriai.

Įpiltiškiai susikaupę klausėsi lektorių pranešimų apie priešistorės liudi-
ninkus – piliakalnius.

Itin daug apie piliakalnius žinan-
tis Julius Kanarskas konferencijoje 
buvo labai laukiamas svečias.

„Gražus mūsų gimtasis kraš-
tas, gimtoji piliakalnių žemė – 
Senoji Įpiltis, mažas kalvotosios 
Žemaitijos lopinėlis. Tylūs ir 
susimąstę ilsisi čia milžinkapiai, 
apjuosti Šventosios ir Juodupės 
upių sraunia vaga. Nuo piliakal-
nių ir kaimai nuriedėjo. Žmonės 
kūrėsi, gyveno, kariavo ir taikėsi. 
Laikas daug ką sunaikino, įvy-
kiai daug ką pakeitė. Praeities, 
kaip liaudis sako, nebesugrą-
žinsi, tačiau ją privalu išsaugoti, 
kad prisimintume, kas buvome 
ir kas esame“, – tokiais prasmin-
gais žodžiais renginį pradėjo jo 
vedėja Danutė Bružienė. 

Anot jos, piliakalniai ir prie jų 
esančios gyvenvietės yra vertybės, 
todėl Lietuvos Respublikos Sei-
mas, pagerbdamas baltų – lietuvių, 
latvių ir prūsų – genčių atminimą 
bei siekdamas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio išvakarėse su-
telkti tautą ir įkvėpti jai pasididžia-
vimo 2017-uosius metus paskelbė 
Piliakalnių metais.

Kad piliakalniai yra tarsi vals-
tybingumo pamatai, iškilę virš 
žemės paviršiaus, suteikiantys 
šalies reljefui savitą išraišką, kad 
tai išskirtiniai nekilnojamojo 
kultūros paveldo archeologiniai 
objektai, akcentavo ir konferen-
cijos dalyvius sveikinusi mero 
pavaduotoja Danutė Skruibienė, 
Savivaldybės tarybos narės Jūra-
tė Sofija Laučiūtė ir Dalia Mar-
tišauskienė, Šventosios parapijos 
klebonas Zenonas Degutis. Pa-
sidžiaugta, kad Kretingos rajone 
daugelis piliakalnių sutvarkyti, 
prižiūrimi, juos galima lankyti, 
kad piliakalniai – žemės metraš-
tis – atgyja dailininkų darbuose.

O tapybos darbų parodą 

„Kretingos piliakalniai“ S. Įpil-
ties skyriuje ta proga surengė 
Edvardas Stalmokas, Edmun-
das Giedrimas, Audronė Bu-
kauskienė, Petras Baronas, Gra-
žina Oškinytė-Eimanavičienė, 
Augustinas Virgilijus Burba, 

Antanas Garjonas. Parodoje 
eksponuojama ir keletas švie-
saus atminimo dailininko Kurto 
Skroblio paveikslų. Dailininkų 
darbuose – Įpilties pilis, Įpilties 
piliakalnis auštant ar žiemos 
rytą, Kartenos, Imbarės, Gargž-

dų Kalniškės ir kiti piliakalniai. 
Nuo birželio 9 dienos šią parodą 
Kretingos kultūros centre galės 
apžiūrėti ir kretingiškiai. 

Konferencijoje apie Kretingos 
rajono piliakalnius – priešistorės 
liudininkus – kalbėjo Kretingos 

muziejaus istorikas Julius Kanar-
skas, apie senąją Įpiltį, alsuojančią 
kuršių istorija, – Aurelija Gelmi-
nauskienė. Labai džiaugiamės, kad 
šių dviejų žmonių dėka galimybę 
daug sužinoti apie rajono piliakal-
nius turi ir „Švyturio“ skaitytojai.

„Piliakalniai – įspūdingiausi 
žmogaus rankų supilti materiali-
nės kultūros paveldo objektai. Tai 
senovės įtvirtinimai, skirti ilga-
laikiam gynimuisi ir gyvenimui 
gynybos sąlygomis. Žemaičiai 
juos vadino Pilalėmis, o stam-
besnius – Pilimis, Pilies kalnais. 
Piliakalniams – 2500 metų, bent 
jau mūsų regione jie tada buvo 
supilti“, – sakė J. Kanarskas. Anot 
jo, Kretingos rajone archeologai 
suskaičiavo 26 piliakalnius.

Renginio dalyviams koncer-
tavo Kretingos kultūros centro 
S. Įpilties folklorinis ansamblis 
„Graistupis“ ir Darbėnų gim-
nazijos Piliakalnio pagrindinio 
ugdymo skyriaus vaikų folklori-
nis ansamblis „Kėilelė“, kuriems 
vadovauja Laimutė Šiaulienė.

abejotina, kad tai paties J. A. Pabrėžos dar-
bas. Paveikslas įrėmintas. Jį pagal tradiciją J. 
A. Pabrėža, būdamas studentu, nešiodavęs 
procesijose savo gimtoje Lenkimų parapijo-
je. Ilgą laiką nebuvo žinoma, kur šis paveiks-
las vėliau dingo.

Ir štai dabar, besiruošiant Kretingos 
bažnyčios 400 metų jubiliejui, Kretingos 
muziejaus fonduose atrastas šis 90x70 cm 
dydžio dvipusis paveikslas, įvardytas kaip 
nežinomo liaudies meistro darbo bažnytinė 
vėliava. Dokumentuose įrašyta, kad 1940 m. 
paveikslas į muziejų pateko iš pranciškonų 
vienuolyno. Tikėtina, kad sovietams užda-
rius vienuolyną br. Mykolas Tamošiūnas 
OFM šį paveikslą (kaip ir daugelį kitų jo 
išsaugotų vienuolyno daiktų) perdavė Kre-
tingos muziejui.

Žinoma, negalima drąsiai teigti, kad bū-
tent pats J. A. Pabrėža nutapė šį paveikslą. 
Tačiau jis tikrai priklausė J. Pabrėžai, kabėjo 
jo celėje ir buvo nešiojamas procesijų metu.

Jolanta KLIETKUTĖ
Kretingos muziejus


