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ANT AKMENOS KRANTŲ

Kretingos dvaro parko akmenys

Kai pasibeldžia ruduo
Ruduo – derliaus ir ilgų vakarų metas. Tais lai-

kais, kai žmogaus laiko negraužė televizija ir kom-
piuteris, mūsų protėviai ilgus rudens vakarus leis-
davo prie mezginio ar siuvinio. Laisvalaikiu mėgo 
siuvinėti ir tokios aukštuomenės damos kaip Jakate-
rina Mediči, Marija Stiuart, Marija Antuanetė. Bet 
ir mūsų moterys yra ne ką menkesnės auksarankės.

bibliotekininkė. Todėl nenuos-
tabu, kad autorinė paroda savo 
kelionę pradėjo Jokūbave ir pa-
siekė Darbėnų bendruomenę, 
kur prabėgo autorės vaikystės 
metai. 

Sesuo papasakojo apie Vir-
ginijos meninius gebėjimus ir 
darbštumą. Šiltų žodžių ne-
gailėjo buvusi klasės auklėto-
ja Bronislava Tamošauskienė, 
darbų mokytoja Zinaida Mize-

rienė ir vaikystės draugė Daino-
ra Vičiulienė. O ir pati Virginija 
nuoširdžiai dalijosi siuvinėjimo 
paslaptimis. 

Pasibeldusio rudens aidai 
girdėjosi Imbarės bendruo-
menės folklorinio ansamblio 
„Imbarietės“ moterų lūpose, jų 
atliekami romansai tarsi įkvėpė 
norą surizikuoti – kibti į rank-
darbius, kurie galbūt bus mar-
gi, o gal vienspalviai ir visiškai 

neprimins rudeninių medžių 
spalvų paletės... Kiekvienas juk 
savaip pajuntame su rudeniu 
atėjusią į sielą ramybę...

Filialo bibliotekininkės 
nuoširdžiai dėkoja popietės 
svečiams, rėmėjams ir gausiai 
susirinkusiems darbėniškiams.

Danutė PAULIKIENĖ

Jurgita ANUŽIENĖ

Darbėnų % lialo bibliotekininkės
Darbėniškiai bibliotekoje galės apžiūrėti įspūdingą Virginijos Griciuvie-
nės siuvinėtų darbų parodą „Adatos dygsnis“.

Į kraštietės parodos atidarymą susirinko gausus būrys Darbėnų meno mylėtojų.

Dvaro parkas – įdomi ir paslaptinga Kretingos vieta. Vaikšti-
nėdamas tvenkinių pakrantėmis, ūksmingomis alėjomis vis užtin-
ki pėdsakų, alsuojančių praėjusių šimtmečių dvasia. Vieni tokių 
praeities liudininkų yra ir tvenkinių pakrantėse esantys akmenys.

Bevardis akmuo-suolas

XIX a. Kretingos dvaro Vasaros sodas 
tapo reprezentacine grafo Juozapo Tiš-
kevičiaus valda, jame mėgo ilsėtis dva-
ro svečiai bei vasarotojai iš Palangos ir 
Prūsijos kurortų. Lankytojų patogumui 
pirmojo tvenkinio abiejuose krantuose 
buvo pastatyta po didžiulį akmenį su iš-
kaltais suolais.

Pietvakariniame tvenkinio krante, 
slėnyje į vakarus nuo tiltelio, apsamano-
jęs stūkso bevardis akmuo-suolas.

Meilės akmuo

Iš dešiniojo, šiaurės rytinio, pirmojo 
tvenkinio kranto į bevardį akmenį-suo-
lą žvelgia virš apleisto krioklio stūksantis 
Meilės akmuo – lauko akmens luite iškal-
tas dvipusis suolas. Nėra tiksliai žinoma, 
kada šis akmuo buvo iškaltas.

Legenda pasakoja, kad čia lankyda-
vosi Rusijos imperatorė Jekaterina II su 
širdies draugu, tuomečiu Kretingos dva-

ro savininku Platonu Zubovu. Deja, P. 
Zubovas Kretingos dvarą įsigijo 1806 m., 
kai jo mylimoji imperatorė jau buvo mi-
rusi (1796 m.).

Moterys ir merginos tikėjusios, kad 
vyriškį ar vaikiną pasodinus į įsimylėju-
sios merginos išsėdėtą vietą, šis ją įsimy-
li. Galbūt todėl ir dvipusis akmuo-suolas 
imtas vadinti Meilės akmeniu. Kretingiš-
kiai taip pat tiki, jog įsimylėjėliai būtinai 
turi prisipažinti apie savo jausmus prie 
Meilės akmens, tuomet jų ryšys bus tvir-
tas ir ilgas.

Gra% enės So% jos akmuo

Pirmojo tvenkinio šiaurės rytiniame 
krante, tarp tvenkinio ir Padvarių kaimo 
vaikų darželio „Eglutė“ stūkso didžiulis 
akmuo. Kadangi šis natūralus riedulys 
guli žemės paviršiuje, į šią vietą jis galėjo 
būti atvilktas iš kitur. Akmuo atverstas 
į viršų plokščiąja puse – panašus į stalo 
paviršių. Kadangi šalia tvenkinių esan-
čia ligonine ir vaikų prieglauda rūpinosi 

gra! enė So! ja Tiškevičienė, Kretingos 
muziejaus darbuotojai, pagerbdami gra-
! enės labdaringą veiklą bei edukacijos 
renginiams paįvairinti, šį akmenį pava-
dino gra! enės So! jos vaišių akmeniu, – 
galbūt ant jo gra! enė So! ja galėjusi vai-
šinti dvaro tarnautojų vaikus.

J. K. Chodkevičiaus paminklo 
akmuo

Pirmojo tvenkinio pietvakarinio 
kranto parke, takelių susikirtime, stovi 
paminklinis akmuo su iškaltu užrašu, 
bylojančiu apie Kretingos miesto įkūrė-
jo Lietuvos didžiojo etmono ir Vilniaus 
vaivados Jono Karolio Chodkevičiaus 
(1560-1621) paminklo fundavimą. Šis 
akmuo į dvaro parką buvo perkeltas 2009 
metais iš Kretingos Rotušės aikštės šiau-
rinės dalies skvero, ten pastačius pamin-
klą Jonui Karoliui Chodkevičiui.

Pastarieji akmenys liudija, kad istorija 

 Meilės akmuo. 

J. K. Chodkevičiaus paminklo akmuo.

 Bevardis akmuo. Gra# enės So# jos akmuo. 

nėra tik sustabarėję praeities faktai, isto-
rija yra gyva ir kuriama šiandien.

Daugiau įdomybių apie Kretingos 
kraštą galite rasti virtualioje enciklope-
dijoje www.kretingosenciklopedija.lt

Jolanta KLIETKUTĖ

Tuo galėjo įsitikinti darbė-
niškiai, pabuvoję Virginijos 
Griciuvienės siuvinėtų darbų 
parodos „Adatos dygsnis“ pri-
statyme, kurį surengė Kretin-

gos M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos Darbėnų ! lialo dar-
buotojos. Tiltas į kraštietės kū-
rybą yra Virginijos sesuo Laima 
Paulauskienė – Jokūbavo ! lialo 
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TRUMPAI:

37 metų savaitė
Saulė teka 6.45 val.,
leidžiasi 19.44 val.
Dienos ilgumas – 12.59 val.
Pilnatis
19 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ŠIANDIEN – Barmantas, 
Barvydė.

RYTOJ – Sanita, Sanija, Santa, 
Eisvinas, Eisvina, Krescencija, 
Krescencijus.

PORYT –Eugenija, Rolandas, 
Vismantas, Rimgailė, 
Nikodemas.

Dienos sentencija

A. DE SENT-EGZIUPERI 

ŠIANDIEN
 SKAITYKITE:

Meilės pradžia ir pabaiga 

panašios: susitikus 

trūksta žodžių.

Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, Šventojoje.Kretingos rajono laikraštis. Platinamas rajone, Palangoje, ŠŠŠŠŠŠŠŠventojoje.

Vyks taktinės 
pratybos 

Kretingos rajono savivaldybė informuo-
ja, kad rugsėjo 20 d. nuo 10 iki 20 val. Kre-
tingos miesto šiaurinėje dalyje nuo J. Pabrė-
žos gatvės iki Sodų gatvės ir nuo Kretingos 
miesto tvenkinio iki Grafų Tiškevičių gatvės 
vyks bendros Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygar-
dos 3-iosios rinktinės 306 pėstininkų kuopos 
karių ir Valstybinės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnų pratybos. Pratybų metu kariai ir 
pareigūnai vykdys patruliavimą pėsčiomis 
ir su tarnybinėmis transporto priemonėmis, 
naudos savo tabelinę ginkluotę.

Nuo rugsėjo 20 d. 20 val. iki rugsėjo 21 d. 
16 val. Alksnos miške, Kartenos girininkijoje, 
Kretingos rajone vyks 306 pėstininkų kuopos 
lauko taktikos pratybos, kurių metu bus nau-
dojami imitaciniai šaudmenys ir dūminiai 
užtaisai.

Kontaktinis asmuo pratybų klausimais 
– Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios 
rinktinės vadas plk. ltn. Gintaras Jaloveckas, 
tel. (8 46) 496 094.

„Švyturio“ inf. 
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Dvaro parko praeitį 

liudija akmenys

Dvaro parkas – įdomi ir paslap-
tinga Kretingos vieta. Vaikštinė-
damas tvenkinių pakrantėmis, 
ūksmingomis alėjomis vis užtinki 
pėdsakų, alsuojančių praėjusių 
šimtmečių dvasia. Vieni tokių pra-
eities liudininkų yra tvenkinių pa-
krančių akmenys. 

16 p.

Muziejuje – kuriančių 

baubliškių darbų 

paroda

ŠIANDIEN besikeičiantis de-
besuotumas, gali palyti. 
Vėjas rytų, šiaurės rytų, 
2-6 m/s. Oro tempera-
tūra dieną iki 22, naktį – iki 15 
laipsnių šilumos.

RYTOJ besikeičiantis debesuo-
tumas, gali palyti. Vėjas 
rytų, 5-8 m/s. Oro tem-
peratūra dieną iki 23, 
naktį – iki 14 laipsnių šilumos.

PORYT besikeičiantis debesuo-
tumas, kritulių nenumatoma. 
Vėjas rytų, pietryčių, 
3-7 m/s. Oro tempera-
tūra dieną iki 22, naktį 
– iki 12 laipsnių šilumos. 

„Ant bombikės“ dar 
pasėdėsime

Aistas MENDEIKA

Ketvirtadienį Kauno bendrovės „Sweco hidroprojektas“ atstovai Kretingos 
rajono savivaldybės administraciją supažindino su problemomis, dėl kurių 
įstrigo Padvarių užtvankos rekonstrukcijos techninio projekto parengimas. Pa-
sak savivaldybės Administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, svarbiau-
sia yra sutvirtinti pačią užtvanką, panaikinti potvynio grėsmę, rekonstruoti 
visus įrenginius, kad užtvanka nebebūtų avarinės būklės. 

Ministrų kabinetas, va-
dovaudamasis Euro įvedimo 
Lietuvos Respublikoje nuos-
tatomis, pritarė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
teikimui įvedant eurą gavėjų 
naudai suapvalinti socialinių 
išmokų dydžius. Vyriausy-
bė nuo 2015 m. sausio 1 d. 
patvirtino bazinius dydžius 
eurais: valstybės remiamų 
pajamų dydį – 102 eurai, t. y.  
352,19 Lt (dabar 350 Lt);  ba-
zinės socialinės išmokos dydį 
– 38 eurai, t. y. 131,21 Lt (da-
bar 130 Lt). Valstybės biudže-
tui valstybės remiamų pajamų 
perskaičiavimas į eurus gavėjo 
naudai kainuos 2,29  mln. Lt, 
o bazinės socialinės išmokos 
dydžio perskaičiavimas – pa-
pildomus 3,87  mln. Lt. Šių 
išmokų didinimui iš valstybės 
biudžeto, „Sodros“ biudžeto 
bei savivaldybių biudžetų pri-
reiks apie 10 mln. litų.

Kiaulių maras: ypatingas 
dėmesys – biologinei saugai

Aistas MENDEIKA

Vilčių, kad Kretingos rajonui pavyks išvengti afrikinio kiaulių 
maro, nedaug. Todėl, anot Kretingos valstybinės maisto ir veterinari-

Mieli skaitytojai!
Nepamirškite užsisakyti laikraščio „Švyturys“  2014 metų IV ketvirčiui.

Mūsų laikraštis Jums ir apie Jus.

jos tarnybos spe-
cialistų, trečia-
dienį surengusių 
mokymus seniū-
nijų žemės ūkio 
sp e c i al i s tam s , 
aplinkosaugos, 
s a v i v a l d y b ė s 
Administracijos 
darbuotojams, 
būtina iš anksto 
stengtis, kad ši 
užkrečiama liga 
padarytų kuo 
mažiau 
žalos.

Kretingos VMVT viršininkas N. Žeimys ir vyriausiasis vete-
rinarijos gydytojas S. Alonderis teigė, jog, norint labiau ap-
sisaugoti nuo afrikinio kiaulių maro padarinių, būtina ypač 
griežtai laikytis biologinės saugos reikalavimų.

Projektuodami Padvarių užtvankos rekonstrukciją, specialistai susidūrė su problemomis, kurių, be savivaldy-
bės administracijos pagalbos, išspręsti negali.

Kretingos muziejaus lankytojai 
turės progą pasigrožėti kūrybos 
gyslelę turinčių, kurti mėgstančių 
Baublių kaimo moterų darbais. Jų 
paroda atidaryta vienoje muzie-
jaus parodų salių.    




