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Skelbiama akcija „Dovanoju parkui suoliuką“

3

Kretingos dvaro istorinis parkas – Vasaros sodas su didingais ąžuolais, istorinėmis
liepų, kaštonų alėjomis ir tvenkiniais – turi įdomią, bet pilną praradimų ir netekčių
istoriją.
Karai ir žmonių rankos sunaikino Vilniaus vyskupo Igno
Masalskio XVIII a. įkurtą vaismedžių sodą, kuris ir buvo būsimo parko pradžia, vėliau grafų
Zubovų išpuoselėtą peizažinį
parką, kuris XIX a. pirmoje pusėje buvo pripažintas vienas tarp
penkių gražiausių Telšių apskrityje.
Į istorijos sąvartyną pateko
ir grafo Juozapo Tiškevičiaus
prieš 145 metus sukurtas augalų ir vandens harmonijos grožis,
kuris kažkada traukė lankytojus
iš visos Europos, nes Kretingos
dvaro parkas iki XX a. pr. buvo
vienintelis, esantis arčiausiai jūros. Turistus viliojo spalvingos
gėlių lysvės, unikali trijų kaskadinių tvenkinių sistema, trykštantys fontanai, skulptūros, au-

galų kolekcijos.
Bet tai tik nutolusi istorija,
kurią mena gausi ikonografinė
medžiaga, saugoma Kretingos
muziejaus archyvuose. Gaila,
kad per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį ši teritorija,
kuri buvo ir pirmoji Kretingos
miesto įkūrėjo J. K. Chodkevičiaus rezidencija, o dabar parkas
– kultūros vertybė, turinti istorinę, rekreacinę ir paveldosauginę
vertę, – taip ir nesulaukė iš valdžios institucijų ne tik gilesnių
įžvalgų, bet ir pastangų jį atkurti. Muziejui – pagrindiniam teritorijos valdytojui – per 27-erius
veiklos dvare metus pavyko atstatyti ir renovuoti dalį pastatų,
atkurti parko takų struktūrą,
buvusių rožynų fragmentus, I
fontaną su skulptūra „Mergaitė

su vandens skėčiu“, pasodinti
želdinių grupes. Tačiau turistai,
o ir vietiniai gyventojai, kurie
pastaruoju metu yra ypač pamėgę Muziejų ir poilsį parke,
pasigenda suoliukų, apšvietimo,
įvairesnių gėlynų kolekcijų ir
fontanų. Muziejus neturi finansinių galimybių atkurti parko
infrastruktūros, todėl, norėdami pagerinti parko įvaizdį, skelbiame akciją „Dovanoju parkui
suoliuką“ ir kviečiame dalyvauti
joje verslininkus, visuomeninius
judėjimus, politines partijas, šeimas, pavienius asmenis. Tai bus
Jūsų vardiniai suoliukai, kurie
suteiks lankytojams ne tik malonesnį poilsį parke, bet ir praturtins parko istoriją ir tuo pačiu
bus pratęstos grafų Tiškevičių
puoselėtos mecenatystės ir lab-

daros tradicijos.
Vieno suoliuko kaina pagal
gautą mažiausios komercinės
kainos pasiūlymą – 250 Eur (be
sumontavimo). Daugiau informacijos tel. 8 686 63125, 8 676
51789.
Lėšas prašytume pervesti šiuo
adresu:

Kretingos muziejus, Vilniaus
g. 43, Kretinga,
Įmonės kodas 190299941, LUMINOR bankas, atsiskaitomoji
sąskaita LT71 4010 0510 0409
9017, banko kodas 40100.
Būkime kartu.
Vida KANAPKIENĖ

Šimto balų įvertinimas – devyniems mokiniams
(Atkelta iš 1 p.)

vos 1,1 proc. Laikyti chemijos
VBE pasirinko ir 10 Kretingos
rajono ugdymo įstaigų moksleivių: 1 iš J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos, 2 – iš
Salantų ir 7 – iš Pranciškonų
gimnazijos. Visų trijų mokyklų kandidatai chemijos VBE
įveikė sėkmingai: 7 iš jų gavo
36–85 balus, likusieji 3 surinko 16–35 balus.
Fizikos VBE laikė 2371 šalies
moksleivis, išlaikė – 96,75 proc.
Iš jų 2,1 proc. gavo šimtuką. Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, tai yra didžiausias 100
balų surinkusiųjų skaičius per
paskutiniuosius 3 metus. Šį egzaminą laikė 49 Kretingos rajono abiturientai: 12 iš J. Pabrėžos
universitetinės gimnazijos, 5 – iš
Darbėnų, 3 – iš Vydmantų, 1 – iš
Salantų ir net 28 – iš Pranciškonų gimnazijos. Iš visų 49 kandidatų 2 fizikos VBE neįveikė. O
šimtukininkų taip pat nėra: 23
moksleiviai surinko 16–35 balus,
19 įvertinti 36–85 balais ir tik 5
pasisekė perkopti 85 balų ribą ir
atsidurti tarp surinkusiųjų 86–99
balus.
Biologijos VBE laikė 5786
kandidatai visoje Lietuvoje, išlaikė 97,6 proc., 100 balų gavo
tik 1,1 proc. Kretingos rajone
biologijos egzaminą rinkosi 83
moksleiviai: 29 – iš J. Pabrėžos
universitetinės gimnazijos, 5 – iš
Vydmantų, 8 – iš Darbėnų, 10 –
iš Salantų ir 29 – iš Pranciškonų
gimnazijos, taip pat 2 Kretingos
rajono švietimo centro abiturientai. 100 balų neįvertintas
nė vienas, 2 mokiniai šio VBE
neišlaikė. Likusieji 42 įvertinti
16–35 balais, 33 surinko 36–85
balus, 6 gavo 86–99 balus.

Egzaminą įveikė visi
Informacinių
technologijų VBE pasirinko 2460 šalies
moksleivių, jį išlaikė 96,5 proc.
kandidatų, 100 balų įvertinimą
gavo 10,6 proc. – šis skaičius
yra mažesnis negu pernai (13,6
proc.). Kretingos rajone informacinių technologijų VBE
rinkosi 26 mokiniai: 8 – iš J.
Pabrėžos universitetinės gimnazijos, po 1 iš Vydmantų ir
Salantų gimnazijų, taip pat 1
– iš Kretingos rajono švietimo
centro ir 15 – iš Pranciškonų
gimnazijos. Iš visų 26 laikiusiųjų tik 1 kandidato – Pranciškonų gimnazijos mokinio
Arijaus Ranco – informacinių
technologijų žinios įvertintos
šimtuku. Likusieji šį VBE irgi
išlaikė: 6 iš jų surinko 16–35
balus, 13 įvertinti 36–85 balais,
6 gavo 86–99 balus.

Už anglų kalbos žinias –
net septyni šimtukai

Anglų kalbos VBE laikė net
19 tūkst. 160 kandidatų visoje Lietuvoje, iš kurių 100 balų
surinko 1260 laikiusiųjų, o sėkmingai šį egzaminą įveikė 97,8
proc. kandidatų. Anglų kalbos
VBE rinkosi ir daug mūsų rajono moksleivių – net 300: 93
– iš J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos, 14 – iš Vydmantų,
21 – iš Darbėnų, 18 – iš Salantų,
123 – iš Pranciškonų gimnazijos, taip pat 16 iš Kretingos
rajono švietimo centro ir 15 iš
Technologijos ir verslo mokyklos. Tiesa, pasisekė ne visiems
– anglų kalbos VBE neįveikė 17
iš visų jį laikiusiųjų. Tačiau 100
balų įvertinti net 7 moksleiviai:
Pranciškonų gimnazijos moki-

niai Milda Leščiauskaitė, Akvilė Lūžaitė, Augustas Šipavičius
ir Liutauras Vyšniauskas bei
salantiškiai Marijus Žilinskis,
Kotryna Meškytė ir Martynas
Kazakevičius. Likusieji 69 surinko 16–35 balus, 153 įvertinti
36–85 balais, o 54 gavo 86–99
balus.

Pasisekė ne visiems
Lietuvių kalbos ir literatūros
VBE laikė 17 tūkst. 904 šalies
moksleiviai, išlaikė 90,6 proc.
kandidatų (pernai – 91,25 proc. iš
beveik 18,4 tūkst. laikiusiųjų). 100
balų įvertinimą gavo tik 0,9 proc.
kandidatų.
Lietuvių kalbos įskaitą laikė 397
rajono abiturientai, daugiausiai –
127 – iš Pranciškonų gimnazijos,
97 – iš J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos. Valstybinį lietuvių
kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikė 269 kretingiškiai: 88 –
iš J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos, 11 – iš Vydmantų, 22 – iš
Darbėnų, 17 – iš Salantų, 119 – iš
Pranciškonų gimnazijos, taip pat
9 Švietimo centro bei 3 Technologijos ir verslo mokyklos mokiniai.
Egzamino neišlaikė 34, taip pat
nėra ir įvertintų 100 balų. Šį VBE
79 moksleiviai išlaikė surinkę 16–
35 balus, 135 gavo 36–85 balus, o
21 įvertintas 86–99 balais.
Mokyklinį lietuvių kalbos ir
literatūros egzaminą Lietuvoje
laikė 8370 dvyliktokų, Kretingoje – 124. Šalyje neišlaikė 544
arba 6,5 proc. mokinių, Kretingoje – 9 arba 7,26 proc.

Išlaikė daugiau kandidatų
Rusų kalbos egzaminą visoje
Lietuvoje laikė 1586 kandidatai, jį įveikė net 99,7 proc. visų
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laikiusiųjų, o šimtukus gavo
287 mokiniai. Kretingos rajone
rusų kalbos egzaminą laikė tik 3
moksleiviai: 2 – iš Švietimo centro, 1 – iš J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos. Visi trys buvo
įvertinti 36–85 balais.
Nors prancūzų ir vokiečių
kalbų VBE rinkosi labai nedidelė Lietuvos moksleivių dalis
(prancūzų kalbos egzaminą laikė 17, o vokiečių – 76 kandidatai), regint jų rezultatus galima
teigti, kad pasirinkusieji būtent
šiuos VBE buvo gana motyvuoti (o gal gimtakalbiai?) – net
18 iš visų laikiusiųjų vokiečių
kalbos egzaminą gavo 100 balų
(neišlaikė – 2). Prancūzų kalbos VBE įveikė visi, vienas iš jų
įvertintas šimtuku. Kretingos
rajono mokiniai šių kalbų egzaminų nesirinko.

Rezultatai prastesni
Valstybinį matematikos egzaminą Lietuvoje laikė 16 tūkst.
539 kandidatai, išlaikė 82,2 proc.
(2018 m. – 87,2 proc.). 100 balų
įvertinimą gavo 1,9 proc. kandidatų, tarp jų – Simona Armalytė
iš Pranciškonų gimnazijos. Valstybinio matematikos egzamino
neišlaikė 2956 arba 17,87 proc.
šalies mokinių. Kretingoje šį
egzaminą laikė 248 kandidatai,
neišlaikė 45: 19 – iš J. Pabrėžos
universitetinės gimnazijos, 15 –
iš Pranciškonų gimnazijos, 6 – iš
Darbėnų gimnazijos, po 2 – iš
Vydmantų ir Technologijos ir
verslo mokyklos, 1 – iš Švietimo
centro. Daugiausia – 119 arba
47,38 proc. mokinių – gavo nuo
16 iki 35 balų, 13 arba 5,24 proc.
– 86–99 balus.
Valstybinį istorijos egzami-

ną šalyje laikė 8510 kandidatų,
išlaikė 98,7 proc. 100 balų įvertinimą gavo 19 kandidatų, neišlaikė 107 (1,26 proc.). Kretingoje šį VBE laikė 113 kandidatų,
neišlaikė 2. Daugiausia – 56 arba
49,56 proc. – žinios įvertintos
36–85 balais, 3 – 86–99 balais.
Valstybinį geografijos egzaminą Lietuvoje laikė 2727 kandidatai, išlaikė 96,1 proc. kandidatų (2018 m. – 96,2 proc.).
100 balų įvertinimą gavo 15
kandidatų (0,55 proc.). Kretingoje šį VBE laikė 39 kandidatai: 15 – iš J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos, 12 – iš
Vydmantų gimnazijos, 7 – iš
Pranciškonų gimnazijos, 4 – iš
Technologijos ir verslo mokyklos, 1 – iš Darbėnų gimnazijos. Neišlaikė 2. Iš laikiusiųjų
21 kandidatas gavo 36–85 balus, 16 – 16–35 balus.
Abiturientai rinkosi ir
menų bei technologijų mokyklinius brandos egzaminus. Menų mokyklinį brandos egzaminą Lietuvoje laikė
1282 mokiniai, neišlaikė 4.
Kretingoje šį egzaminą laikė
11 mokinių, išlaikė visi. Mokyklinį technologijos brandos egzaminą šalyje laikė
5878 abiturientai, neišlaikė
22. Kretingoje egzaminą laikė 83 mokiniai: daugiausiai –
48 – iš Technologijos ir verslo mokyklos, 23 – iš Švietimo
centro. Išlaikė visi.
Apeliaciją dėl brandos egzaminų vertinimų pateikė 21 rajono abiturientas: daugiausiai
– 15 – dėl lietuvių kalbos ir literatūros, 3 – dėl biologijos, 2 –
dėl anglų kalbos, 1 – dėl istorijos
egzamino vertinimo.
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