Partizanų atminimo vieta NKVD-MGB Darbėnų poskyrio kieme

Pavadinimas

Partizanų atminimo vieta NKVD-MGB Darbėnų poskyrio kieme

Muziejus

Kretingos muziejus

Fondas

pagrindinis

Tipas

pozityvas

Sritys

fotografija

Pirminės apskaitos
numeris

KM GEK 24574/20

Inventorinis numeris

KM IF 8040

Matmenys

aukštis x plotis – 10,2 x 15,1 cm (2006-12-29)

Medžiagos

blizgus fotografinis popierius

Autorius (-iai)

Julius Kanarskas

Sukūrimo data

2006-09-24

Sukūrimo vieta

Palangos g. 8a, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Lietuva

Gamintojas (-jai)

G. Januškos fotografijos centras

Pagaminimo data

2006 m.

Pagaminimo vieta

Rotušės a. 17, Kretinga, Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav., Lietuva

Eksponato aprašymas

Spalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais nuotrauka. Nufotografuota
atminimo vieta buvusios NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinės
kieme, Turgaus a. 4, Darbėnai, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos aps.
Bendras vaizdas iš šiaurės pusės.
Žemės sklypo pietiniame pakraštyje įrengta atminimo vieta. Ją sudaro
apskritos aikštelės viduryje stovintis monumentalus kryžius bei aplinkui jį
pakraščiuose pastatyti trys memorialiniai postamentai. Kryžius medinis,
kryžmiškas, ornamentuotas. Stiebas ir pečiai stačiakampio pjūvio, nukirstais
kampais. Stiebas platėja į apačią, o pečiai siaurėja link galų. Kryžiaus viršūnės
ir pečių galai su profiliuoti, ąžuolo gilės pavidalo. Kryžiaus liemens, viršūnės
ir pečių šonines plokštumas puošia pridėtinis kiaurapjūvis ornamentas, o
kryžmos šonus – apskritimo formos nimbas, prie kurio pritvirtinti keturi
kiauraraščiai Gedimino stulpų motyvo ornamentai. Prie kryžmos priekinėje
pusėje prikalta lieto metalo Nukryžiuotojo skulptūrėlė, kurią viršuje dengia
lenktas skardos stogelis. Kryžiaus stiebo apatinė dalis neornamentuota. Jos
priekinio fasado pusėje pritvirtinta kvadrato formato lentelė su memorialiniu
užrašu: „ŽUVĘ UŽ / LIETUVOS / LAISVĘ 64 / PARTIZANAI / 1944
1953“. Kryžius ir šoniniai ornamentai dažyti rudos, nimbas su ornamentais ir
lentelė – geltonos spalvos aliejiniais dažais. Aplinkui kryžių esantys
postamentai akmenų mūro, netaisyklingo stačiakampio pavidalo, siaurėjantys
ir žemėjantys link aikštelės vidurio. Prie jų viršutinių plokštumų pritvirtintos
metalinės memorialinės lentos. Atminimo vietos aikštelės skersmuo apie 3 m,
kryžiaus aukštis – 4,8 m, pečių plotis – 2,96 m.
Atminimo vieta įrengta 2000 ir 2006 metais. Ji skirta 1944–1953 m. Darbėnų
valsčiaus partizanams, tremtiniams ir politiniams kaliniams atminti.
Saugotinas kultūros paveldo objektas, turintis memorialinio pobūdžio
vertingąsias savybes.

