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Dvaro parką puošia vardiniai suoliukai
Laima STONKUVIENĖ

Mėgstantieji vaikščioti po Kretingos dvaro parką pailsę gali prisėsti ant vardinių suoliukų. Jie įrengti tęsiant
grafų Tiškevičių puoselėtas mecenatystės ir labdaros
tradicijas – pakvietus verslininkus, šeimas, pavienius
asmenis padovanoti po suoliuką.
Dvaro parke iš viso įrengta 11
naujų vardinių suoliukų. Prisėsti
galima ant Romualdo Beniušio,
Juzefos ir Petro Grublių, Janinos
ir Alberto Mikučionių, Petro
Macenio, Gražinos ir Vytauto
Arlickų, Daivos Šimkevičienės, Danutės ir Antano Vinkų,
Anglijoje gyvenančių Ernesto,
Ilonos ir Juozo Motiejauskų,
AB „Lytagra“ Kretingos filialo
kolektyvo bei dviejų Kretingos
odontologijos klinikos „Gidentus“ ir jos savininkės Ievos Gaučienės suolelių.
Būtent jie atsiliepė į kvietimą
padovanoti suoliuką ir skyrė
tam lėšų – 250 eurų.
Į parką geradarių dovanoti
suoliukai atkeliavo rugsėjį.
„Po kiekvienu suoliuku yra paklota aikštelė iš tašytų akmenų,
išimtų iš senų gatvės grindinių
atnaujinant Žemaitės alėją. Prie
suoliuko atkaltės pritvirtintos
lentelės iš žalvario su išgraviruota jį padovanojusiojo pavarde.
Darbus atliko bendrovė „Arkosta“, o vardines lenteles sukūrė ir pagamino restauratorius
Vytautas Baranskas“, – sakė Kretingos muziejaus direktorė Vida
Kanapkienė.
Suoliukai pastatyti prie pa-

grindinių parko takų: trys –
dvaro parko parteryje, visi kiti
– takuose, kurie veda prie Astronominio laikrodžio bei Žemaitės alėjos link.
Vakar suoliukams įrengti lėšų
padovanojusiems žmonėms padėkota sukvietus juos prie fontano „Mergaitė su vandens skėčiu“, kuris irgi atkurtas iš rėmėjų
lėšų.
Dalyvauti akcijoje „Dovanoju parkui suoliuką“ kretingiškiai
pakviesti vasarą. Pasak V. Kanapkienės, imtis tokios iniciatyvos
paskatino noras atkurti parko
infrastruktūrą, pagerinti parko
įvaizdį – tam muziejus neturi finansinių galimybių.
Muziejui – pagrindiniam teritorijos valdytojui – per 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, pasigedo suoliukų, apšvietimo, įvairesnių gėlynų kolekcijų ir fontanų.

Parką puošia 11 tokių suoliukų,
prie kurių atkaltės pritvirtintos
lentelės su išgraviruota jį padovanojusiojo pavarde.
Jolantos Klietkutės nuotr.

„Idėją, iš kur gauti pinigų
suoliukams, pasufleravo Savivaldybės vadovai, o mes jai
kaip tam paukščiui leidom
skristi.
Akcija pratęstos ir grafų Tiškevičių puoselėtos mecenatystės ir
labdaros tradicijos, o suoliukai
pagyvino parką, suteikia lankytojams malonesnį poilsį parke“,
– teigė direktorė.
Suoliukų dovanojimo akciją
ketinama tęsti. Juos planuojama
pastatyti prie centrinių rūmų,
kai bus atkurta veranda, link jos
vedantys takai.

Prenumeruokite laikraštį „Švyturys“ ir pasiūlykite
tai padaryti kaimynui!
Prenumeratos kainos

Su pristatymu mieste:

Su pristatymu kaime:

1 mėn. – 3,25 Eur.
3 mėn. – 9,75 Eur.
6 mėn. – 22 Eur.
12 mėn. – 43 Eur.

1 mėn. – 3,40 Eur.
3 mėn. – 12,25 Eur.
6 mėn. – 24 Eur.
12 mėn. – 47 Eur.

Dėl prenumeratos galite kreiptis telefonu
8 605 19300,
el. paštu svyturiolaikrastis@gmail.com arba
atvykę į redakciją adresu
J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga.

Visi prenumeratoriai paštu gaus dovaną – specialiai
Žemaitijos jubiliejui skirtą 76 puslapių spalvotą žurnalą.

AVINAS Atrodys,
kad visi tik ir reikalauja Jūsų dėmesio, tačiau
persiplėšti tikrai nepavyks. Žvaigždės rekomenduoja
susidėlioti prioritetus ir nesistengti
visur spėti tiesiog akimirkos tikslumu. Šuo laikotarpiu numatomi
ir tam tikri netikėtumai, kurie gali
pareikalauti šiek tiek Jūsų laiko ir
pakoreguoti planus, todėl atsisakykite preciziško planavimo, tiesiog
plaukite pasroviui – atlikite tik tai,
kas Jums atrodo svarbiausia.

SVARSTYKLĖS
Nenuvertinkite savo
galimybių: šiuo laikotarpiu žvaigždės Jums
žada tikrai nemažai iššūkių, tačiau
baimindamiesi dėl nesėkmių galite
juos atmesti. Vis dėlto, vertėtų nepamiršti, kad Jūs patys esate savo
likimo kalviai, todėl pagalvokite,
kokius privalumus Jums gali suteikti
naujos galimybės. Jei būsite drąsūs ir
nebijosite rizikuoti, labai greitai Jums
bus už tai atlyginta ir pokyčiai tikrai
džiugins.

JAUTIS Pagaliau
galėsite pasidžiaugti
savo darbo vaisiais.
Kurį laiką teko įdėti tikrai nemažai pastangų, kad pavyktų įgyvendinti užsibrėžtus tikslus,
tačiau dabar žvaigždės žada tikrai
malonias permainas. Atrodys, kad
viskas einasi sklandžiai net ir be didelių Jūsų pastangų, o papilnėjusi
piniginė leis planuoti seniai išsvajotus pirkinius. Šiuo laikotarpiu
žvaigždės pataria saugotis ilgapirščių ir daugiau dėmesio skirti savo
sveikatai.

S KO R P I O NA S
Jums bus sunku apsispręsti, ko iš tiesų norite:
įvairių galimybių šiuo
metu turėsite kaip niekad daug, todėl
rasti tinkamiausią sprendimą nebus
labai paprasta. Vis dėlto, viskas tikrai
įmanoma, tačiau žvaigždės pataria vadovautis ne širdimi, bet sveiku protu.
Galvokite apie tai, kokie pasiūlymai
Jums bus naudingiausi finansiškai, ir
būtent tai leis paprasčiau apsispręsti.

DVYNIAI Palankus
metas spręsti teisinius
klausimus bei ieškoti
teisybės. Šiuo laikotarpiu žvaigždės Jums šypsosi: nestokosite dėmesio ir pagyrų, todėl Jus
lydės tikrai pakili nuotaika. Draugai
ir artimieji bus nusiteikę padėti, todėl prireikus pagalbos drąsiai į juos
kreipkitės. Galite sulaukti tikrai patrauklaus darbo pasiūlymo, tačiau
neskubėkite jo priimti – pirmiausia
pasverkite naujos galimybės privalumus bei trūkumus, o jau tada imkitės tam tikrų veiksmų.
VĖŽYS Pagaliau turėsite progų atsiriboti
nuo
nesibaigiančių
darbų ir šiek tiek atsipūsti. Žvaigždės pataria šiuo laikotarpiu neplanuoti naujų projektų
įgyvendinimo, nes tai gali baigtis
nesėkme.
LIŪTAS Atrodys,
kad Jūsų pastangos
nesulaukia tinkamo
įvertinimo,
tačiau
žvaigždės pataria nesustoti ir
judėti į priekį. Jus gali maloniai
nustebinti netikėta draugų ar net
nepažįstamų asmenų pagalba,
kuri turės didelį poveikį netolimai ateičiai. Šiuo laikotarpiu netrūks įvairių darbo ir laisvalaikio
pasiūlymų, kuriuos teks kruopščiai atsirinkti.
MERGELĖ Jūsų
laukia
džiaugsmingas laikotarpis.
Nors visai neseniai
atrodė, kad iš esamos padėties
nėra jokios išeities, dabar viskas
atrodys kitaip. Tikėtina, kad rasite naujų pajamų šaltinių, kurie
padės įgyvendinti nedideles svajones, bei leis drąsiau planuoti
ateitį. Nors esate pratę viską vertinti labai realistiškai, nebijokite
svajoti – juk kartais svajonės ima
ir išsipildo.

ŠAULYS Šiuo laikotarpiu žvaigždės Jums
žada tikrai malonius
įspūdžius, todėl nepraleiskite progų suplanuoti išvyką,
apsilankyti teatre ar muziejuje. Būsite
kaip niekad smalsūs: Jus domins net
ir tokia veikla, apie kurią anksčiau
net nesusimąstėte, todėl kursite ateities planus ir svarstysite apie naujų
idėjų įgyvendinimą. Vis dėlto, pernelyg greitas užsidegimas gali labai
greitai nuslopti, todėl pasistenkite
neperdegti.
OŽIARAGIS Jums
bus sunku apsispręsti,
ko iš tiesų norite: įvairių
galimybių šiuo metu
turėsite kaip niekad daug, todėl rasti
tinkamiausią sprendimą nebus labai
paprasta. Vis dėlto, viskas tikrai įmanoma, tačiau žvaigždės pataria vadovautis ne širdimi, bet sveiku protu.
Galvokite apie tai, kokie pasiūlymai
Jums bus naudingiausi finansiškai,
būtent tai leis paprasčiau apsispręsti.
VANDENIS Paskutiniu metu atrodė, kad
ne viskas einasi pagal
planą, tačiau dabar turėsite galimybę šiek tiek
atsikvėpti ir tiesiog pasileisti pasroviui.
Šiuo laikotarpiu gali pavykti įgyvendinti net ir pačius netikėčiausius sumanymus, todėl išnaudokite žvaigždžių siunčiamas galimybes. Turėsite
progų atnaujinti nutrūkusius ryšius,
susitikti su seniai matytais bičiuliais
bei tiesiog pasimėgauti buvimu su pačiu savimi.
ŽUVYS Jūsų pastangos susikurti gražesnę
ateitį pagaliau duos apčiuopiamų rezultatų, todėl jausitės pakylėti. Šiuo laikotarpiu tik
gūžčiosite pečiais ir bandysite suprasti,
kodėl paskutiniu metu jautėtės tokie
įsitempę. Dabar galėsite pasimėgauti
tikrai maloniu laikotarpiu, kuris Jums
yra parengęs netikėtų staigmenų. Nors
kasdienių darbų tikrai netrūks, tai lems
didesnes pajamas, kurios džiugins ir
leis įgyvendinti svajones.

