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Politikai nusivylė gėlininkais
Trečiadienį, baigiantis Kretin-

gos rajono savivaldybės tarybos 
posėdžiui, „ant kilimėlio“ prieš 
Tarybos narius teko stoti Kre-
tingos miesto seniūnui Stanis-
lovui Juknevičiui. Jis mėgino 
atsakyti į griežtus Tarybos nario 
Antano Kalniaus klausimus ir 
paaiškinti, kodėl nepigiai kaina-
vusios gėlės dar nežydi ir gėly-
nai labiau panašūs į skiedrynus. 
Be to, anot A. Kalniaus, seniū-
nas dar nesugebėjo patenkinti 
lyg ir labai paprasto reikalavi-
mo – pateikti paslaugų teikimo 
sutartį, kurią Kretingos miesto 
seniūnija pernai pasirašė su gė-
lynus tvarkančia bei prižiūrinčia 
Irenos Marmienės žemės ūkio 
įmone.

Kretingos miesto seniūnas S. 
Juknevičius į klausimus atsaki-
nėti pradėjo beveik nuo gyvybės 
Žemėje atsiradimo pradžios. 
Jis pasakojo ir apie žydinčias 
klombas, ir apie vienmečių bei 
daugiamečių gėlių skirtumus, ir 
apie tai, jog tikrai ne dėl seniū-
nijos kaltės nėra gero rajono vy-
riausiojo architekto, kuris pasi-
rūpintų gėlynais, kaip Telšiuose. 
Taip pat neužmiršta ir tai, kad 
Savivaldybei priklausančioje 

Žvelgiant į rotušės aikštėje esančius gėlynus, kol kas minčių apie žydin-
čias spalvingas gėles nekyla...

įmonėje „Kretingos komunali-
ninkas“ nėra specialisto, išma-
nančio gėlininkystės reikalus.

Kantriai klausęsis A. Kalnius 
vis dėlto neiškentė ir pamėgi-
no seniūno pranešimą apie gė-
lių problemas mieste užbaigti, 
bet tai padaryti pavyko tik su 
mero Juozo Mažeikos pagal-
ba. S. Juknevičiaus paprašyta į 
klausimus atsakyti konkrečiau 
ir trumpiau.

Seniūnui baigus kalbėti pa-
sipylė nuomonių lavina. Vie-

ni Tarybos nariai suabejojo, ar 
apskritai buvo verta prasidėti su 
daugiametėmis gėlėmis, kurios 
pražysta vėliau nei vienmetės, 
kitų nuomone, reikėjo formuo-
ti kombinuotus su vienmetėmis 
gėlėmis gėlynus, dar kiti tikino, 
jog reikėjo atidžiau prižiūrėti so-
dinimą ir t. t. 

Vis dėlto dauguma savo nuo-
mones išsakiusių politikų suta-
rė, jog paslaugų teikimo sutartis 
turėjo būti pasirašyta ilgesniam 
laikotarpiui. „Jei gėlės yra dau-

giametės, tai ir sutarties terminas 
turi būti ilgesnis“, – tikino Tary-
bos narys Vytautas Ročys. Jam 
pritarė ir kolega Antanas Puo-
dys, retoriškai klausdamas, kodėl 
paslaugas teikianti įmonė negali 
gėlynų prižiūrėti, pavyzdžiui, 
penkerius metus. 

Kad paslaugų teikimo sutarties 
terminas per trumpas, ji galioja 
tik vienerius metus, sutiko ir se-
niūnas S. Juknevičius. Jis pripaži-
no, jog buvo padaryta klaida. Ir 
ši klaida Savivaldybei kainuos, 
nes netrukus sutarties galiojimas 
baigsis ir teks vėl pirkti gėlynų 
priežiūros paslaugą.

Tarybos nariams papasakoti 
apie Kretingos gėlyčių gyvenimą 
atvyko ir I. Marmienės žemės 
ūkio įmonės atstovė, kuri pati-
kino, jog gėlynai tikrai sužydės 
ir bus gražūs. „Prašau tik dar 
trupučio kantrybės“, – sakė ji 
Tarybos nariams tikindama, jog 
daugiamečių gėlių vegetacijos 
laikotarpis yra ilgesnis. Atstovė 
taip pat teigė, jog ji esanti archi-
tektė ir daugelyje Lietuvos mies-
tų kūrusi gėlynus, todėl yra įsiti-
kinusi, jog Kretingoje viskas bus 
gerai. Juolab, kad esą gyvybės 
požymius jau rodo beveik visos 

pasodintos gėlės.
Kai kurie Tarybos nariai ste-

bėjosi, kodėl Kretingoje daugia-
metės gėlės dar nežydi, jei gėly-
nus formavo patyrusi specialistė. 
Vicemerės Danutės Skruibienės 
nuomone, kituose miestuose, 
kur kartu sodinamos vienmetės 
ir daugiametės gėlės, dabar vaiz-
das daug malonesnis nei Kretin-
goje – vienos gėlės žydi, puošia 
miestą tol, kol dar nepražydo 
kitos.

Seniūnas S. Juknevičius užsi-
minė ir apie dar vieną nesėkmę, 
dėl kurios tikriausiai irgi teks vėl 
pirkti gėlynų priežiūros paslau-
gą. Mat įmonė „Kretingos komu-
nalininkas“ atsisakiusi perimti 
daugiamečių gėlių gėlynus savo 
žinion, nes, jos specialistų nuo-
mone, akivaizdu, jog neprigijo 
apie 30 proc. augalų. Tad jie ne-
galėsiantys prižiūrėti to, ko nėra.

Vis dėlto tikimasi, jog vadina-
mieji daugiamečių gėlių gėlynai 
bus gražūs. Tik galbūt ir juos 
reikės papuošti vienmetėmis gė-
lėmis. Tarybos narys A. Kalnius 
„Švyturiui“ teigė, jog kol kas lieka 
tik laukti, kol iš žemės kas nors 
pradės lįsti, ir tikėtis, kad gėlynai 
pražys.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-04-27 sprendimu Nr. T2-142 patvirtintos Kretingos 
muziejaus teikiamų paslaugų kainos: 

 
Muziejaus ekspozicijų, esančių centriniuose rūmuose, vandens malūne ir ūkvedžio name, 
lankymas (1 bilietas): 
Suaugusiesiems (nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.)   3,00 
Suaugusiesiems (nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) 4,00 
moksleiviams, studentams 1,20 
pensininkams 2,00 
Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų, kurios yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su 
Muziejumi, ekskursijų grupėms – 30 proc. nuolaida 
asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygio netekimas 55 ir daugiau procentų bei turintiems I ir II 
grupių invalidumą, vaikų globos namų auklėtiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams – įėjimas 
nemokamas 
Nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 15 d. (trečiadieniais) Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 
mokiniams, pateikus mokinio pažymėjimą, - įėjimas nemokamas 
Valstybinių švenčių dienomis ir darbo dienomis antradieniais įėjimas į Žiemos sodą (1 
bilietas): 
suaugusiesiems 1,50 
moksleiviams, studentams, pensininkams 1,00 
Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų, kurios yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su 
Muziejumi, ekskursijų grupėms – 30 proc. nuolaida 
asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygio netekimas 45 ir daugiau procentų bei turintiems I ir II 
grupių invalidumą, vaikų globos namų auklėtiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams – įėjimas 
nemokamas 
Įėjimas į uždarus vakarus, banketus Žiemos sodo antro aukšto balkone nuo 18 val. (1 bilietas) 1,50 
Filmavimas, fotografavimas Žiemos sode (1 bilietas): 
pavieniams asmenims 3,00 
fotografavimas, filmavimas (vestuvės, krikštynos ir kitos proginės šventės) 30,00 
Filmavimas, fotografavimas komerciniais tikslais Muziejaus patalpose, Žiemos sode kino 
filmams, įmonių, firmų reprezentacijoms, reklaminiams klipams, leidiniams (1 val.) 

60,00 

Muziejaus patalpų nuoma santuokos registravimo ceremonijai (1 val.) 30,00 
Gidų paslaugos: 
ekskursija po Muziejaus ekspozicijas lietuvių kalba 15,00 
ekskursija po Muziejaus ekspozicijas užsienio kalba 20,00 
ekskursija po dvaro parką lietuvių kalba 6,00 
ekskursija po dvaro parką užsienio kalba 10,00 

 

Muziejaus administracija 

„Atžalyno“ festivalyje – ne vienas 
desertas žiūrovams

Diana JOMANTAITĖ

Gegužės 4 dieną kretingos rajono kultūros centre startuoja 18-asis tarptautinis 
jaunimo teatrų festivalis-kūrybinė laboratorija „atžalyno scena“. kaip visada šiame 
festivalyje laukia daug staigmenų ir įsimintinų akimirkų ne tik dalyviams, bet ir žiū-
rovams. Festivalio rengėjai ragina pasinaudoti proga ir pažiūrėti kokybiškus spekta-
klius, kurie kretingos scenoje bus rodomi tik kartą. 

Festivalio rengėjai pasistengė, jog 
teatrų šventės programa būtų įdo-
mi kiekvienai amžiaus grupei – ir 
mažamečiams darželinukams, ir 
paaugliams ir neriboto amžiaus 
jaunimui. 

„Darželių grupėms, mažamečių 
tėveliams rekomenduojame ap-
silankyti spektakliuose „Ežiukas 
rūke“ ir „Grybų karas“ – pirmasis 
atvyksta iš Joniškio ir yra apie tai, 
kad ten, kur neieškai, visada atsi-
randa stebuklų, antrasis – įspūdin-
gas akiai klaipėdiečių spektaklis, 
kurio veiksmas vyksta lyg cirke. 
Paaugliams skirti spektakliai – at-
žalyniečių „Baidyklė“, gargždiškių 
„Nėra baltų durų“. Pastarajame ke-
liamas klausimas, ar pakanka žemė-
je teisingai gyventi, kad pakliūtum į 
dangų. Jaunimui, o ir suaugusiems, 
turėtų patikti iš Liepojos atvežama 
drama „Žaidimas fantais“. Be galo 
stiprus kolektyvas, Liepojos vaikų ir 
jaunimo mėgėjų teatras jau ne kartą 
yra buvęs ir jų pasirodymai palieka 
gerus prisiminimus“, – vardino fes-
tivalio organizatorė, režisierė Auksė 
Antulienė. 

„Žaidimas fantais“ yra psicholo-
ginė drama, kalbama rusiškai, bet 
norint suprasti teatrą, nebūtina mo-
kėti tam tikrą kalbą. 

Vyresnei amžiaus grupei skirtas 
ir rygiečių spektaklis „Ežeras“ – šis 
simbolis atskleidžiamas tarsi veidro-
dis tarp dviejų pasaulių. 

Mažeikiškiai atveža spektaklį – 
teatrinę satyrą „Napoleonas“ – apie 
tai, kad napoleonų yra visur pilna 
mūsų kasdienybėje. 

„Festivalį vainikuos spektaklis – ar 
greičiau opera – iš Belgijos. „Didonė 
ir Enėjas“ yra vizualus spektaklis, 
beveik be žodžių, su šokiais, šešėlių 
teatru ir daugybe gyvos muzikos. 
Labai raginu kretingiškius lankytis 
spektakliuose – juk pasirodymų vai-
kams ir paaugliams į mūsų miestą 
atvežama nedaug. Teatras vaikams 
duoda labai daug – ir žiūrinčiam, 
ir dalyvaujančiam. Kiekvienas at-
žalynietis dalyvauja festivalio orga-
nizavime – kiekvienas yra už kažką 
atsakingas. Festivalio dienos yra die-
nos be kompiuterių, televizorių – tai 
puikus neformalus ugdymas, per 
tas tris dienas vaikai čia gauna to, ko 
negauna mokykloje ar kur kitur“, – 
neabejoja A. Antulienė. 

Šiemet festivalyje bus 150 dalyvių. 
Tarp jų – ir senų pažįstamų, ir naujų 
draugų. 

„Dalyvių laukia įvairios staigme-
nos, nuotykiai. Vyks kūrybinės la-
boratorijos – mūsų tikslas yra ne tik 

žiūrėti spektaklius, bet ir bendrauti, 
mokytis. Dalyviai bus sumaišyti į 
skirtingas grupes ir kasdien mokysis 
teatrinių paslapčių su profesionaliais 
dėstytojais. Labai džiaugiuosi, kad 
radome verslininkų, kurie sutiko 
mums padėti, nemokamų ekskur-
sijų pakvietė Kretingos, Palangos 
muziejai, svečiams vienuolyną, 
bažnyčią aprodys pranciškoniška-
sis jaunimas. Norime, kad dalyviai 
išsivežtų įspūdžių ne tik iš spekta-
klių, bet ir iš Kretingos“, – kalbėjo A. 
Antulienė. 

Kretingiškius ji kvietė pasinaudoti 
proga ir tarp spektaklių apsilankyti 
kreivų veidrodžių karalystėje, links-
mai persirengti ir pasifotografuoti. 
Vitražo salėje veiks kraštiečio dai-
lininko Andriaus Seselsko grafikos 
darbų paroda – šie darbai jau buvo 
eksponuojami Seime, keliavo į Kau-
ną, o vasarą bus demonstruojami 
Rygoje. Išsiilgusiems muzikos tu-
rėtų patikti vienuolyno kiemelyje 
įvyksiantis Michailo Denisenkos bei 
visų kolektyvų pasirodymas. 

„Festivalis baigsis sena tradicija – 
vyksime į Palangą palydėti saulės ir 
daužysime ąsotį. Jo šukes išsidalinsi-
me su tikėjimu, kad vėl susitiksime 
ir iš šukių sulipdysime ąsotį“, – sakė 
A. Antulienė. 

netikėtos nuolaidos „Pildyk“ draugams 
– telefonai iki 35 proc. pigiau

vasara ne už kalnų, o jai reikia tinkamai pasiruošti! Juk pava-
saris yra pati geriausia proga ne tik pradėti sportuoti, bet ir at-
sinaujinti. Jei seniai svajoji apie naują išmanųjį telefoną, laukti 
nebereikia, geriausia proga – dabar. „Pildyk“ savo draugams do-
vanoja nuolaidas ir siūlo pasinaudoti išskirtine akcija – 9 popu-
liarūs išmanieji telefonai dabar parduodami iki 35 proc. pigiau.

 
Telefonus už specialią kainą gali įsigyti visi „Pildyk“ vartotojai, su-

darę 24 mėn. sutartį ir šį laikotarpį naudojantys „Pildyk“ paslaugas.
„Paprastai nuolaidas telefonams siūlome per Kalėdas, ir visi jų la-

PR.


