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AKTUALIJOS

Dvaro parko gėlynai prieš dvidešimt metų ir dabar 
Laima STONKUVIENĖ

Prieš 22-ejus metus šeštadieninis „Švyturio“ numeris, kaip ir šiemet, išėjo gegužės 
9 dieną. Jame buvo išspausdintas Antano Pipiro straipsnis „Parkas pasipuoš gėly-
nais“, kuriame pasakojama apie naują daugiamečių gėlių gėlyną bei ketinamą įreng-
ti alpinariumą. Kaip tie gėlynai atrodo šiandien?

Gėles parko gėlynams pradėjusiai auginti vienai pirmųjų jų kūrėjų Vil-
mai Marcevičienei šis užsiėmimas net aštuonerius metus buvo tapęs šei-
mos verslu.    

Pirmosios iniciatyvos 
atkuriant parką

1998 metų gegužės 9 dieną lai-
kraščio korespondentui Antanui 
Pipirui tuometė Kretingos muzie-
jaus Gamtos skyriaus vedėja Vil-
ma Marcevičienė pasakojo, kad 
daigus naujai ruošiamam daugia-
mečių gėlių gėlynui padovanojo 
muziejaus direktorė Vida Kana-
pkienė, Danutė Šorienė, Milda 
Slipkuvienė ir kitos darbuotojos. 
Straipsnyje kalbama apie į gėlyną 
planuojamus įkomponuoti ir miš-
ke augančius augalus: žibuokles, 
pakalnutes, raktažoles. 

„Prie antrojo tvenkinio bus 

įrengtas alpinariumas, kuriame 
augs pelkiniai augalai“, – prieš 
daugiau nei du dešimtmečius 
rašė „Švyturys“. 

Taip pat papasakota, kad V. 
Kanapkienės iniciatyva kuria-
mas klubas, kurio veikla bus 
susijusi su parko atkūrimu. 
Jo veikloje dalyvaus architek-
tas landšaftininkas, Klaipėdos 
universiteto Rekreacijos ka-
tedros ir Kretingos aukštes-
niosios žemės ūkio mokyklos 
dėstytojai.

Muziejus užmezgė bendra-
darbiavimo ryšius su Klaipėdos 
universiteto Botanikos sodo va-

dovybe, kuri taip pat ketina pa-
dėti kretingiškiams dovanodami 
įvairių rūšių augalų. 

Parko teritorijoje, be muzie-
jaus darbuotojų, dirba žmonės, 
atsiųsti iš Darbo biržos. 

Nors prabėgo jau daugiau nei 
du dešimtmečiai, ir šiandien 
Vilma Marcevičienė, kurios 
nuotrauka papuošė 1998 m. ra-
jono laikraštį, muziejuje nebe-
dirba,  ji puikiai prisimena ne 
tik vietas, kuriose gėlynai buvo 
įrengiami, bet ir žmones, padė-
jusius tai daryti. 

(Nukelta į 10 p.)

Daugiau galių turintieji kretingiškiai vėluoja 
deklaruoti turtą

Ligita SINUŠIENĖ

Praėjęs pirmadienis, gegužės 4-oji, buvo paskutinė 
diena, iki kurios valstybės politikai ir tarnautojai pri-
valėjo deklaruoti turtą. Tačiau kas penktas kretingiškis, 
dėl savo pareigų turintis daugiau galių, taigi, – ir dau-
giau atsakomybės, vėluoja atlikti šią savo pareigą.

Supainiojo pajamų 
deklaracijos nukėlimas?

Metinę turto deklaraciją iki 
šios savaitės pradžios privalė-
jo deklaruoti 1153 atitinkamas 
pareigas užimantys Kretingos 
rajono gyventojai, bet to nepa-
darė nė tūkstantis. Gegužės 6 d., 
tai yra, vėluodami jau dvi dienas, 
turto deklaracijos nebuvo pateikę 
206 Kretingos rajono gyventojai. 

Buvusi ilgametė Kretingos ra-
jono tarybos narė Valerija Ža-
lienė, teigianti, kad pati niekada 
nevėlavusi atlikti šios pareigos, 
mano, kad toks gausus vėlavi-
mas galėjo įvykti susipainiojus 
informacijos sraute. 

„VMI viešai paskelbė, kad de-
klaruoti pajamas gyventojams 
bus galima iki liepos 1 d., atsi-
žvelgiant į susiklosčiusią padė-
tį. Ir žmonės nebesigilino, apie 
kokias deklaracijas kalbama“, – 
įsitikinusi kretingiškė.

V. Žalienė sako pati turinti 
draugę, kuri patenka į asmenų, 
kuriems privaloma deklaruoti 
turtą, sąrašą. 

„Ji irgi iš pradžių galvojo, kad 
galės tai padaryti iki liepos, to-
dėl paskui gegužės 4 d. sėdėjo 
prie kompiuterio iki pat vidur-
nakčio“, – sakė pašnekovė. 

Turgaus direktorius 
vėlavo dieną

Šią privalomąją turto deklaraciją 

užpildyti prisipažino pavėlavęs ir 
Savivaldybės įmonės „Kretingos 
turgus“ direktorius Nerijus Terte-
lis. Tiesa, tik vieną dieną, todėl jis 
į šią VMI pateiktą vėluojančiųjų 
statistiką nebepatenka. 

„Esu prasikaltęs – prisipažįstu, 
bet iš tiesų visada deklaruodavau 
ir turtą, ir pajamas tuo pačiu metu. 
Todėl, kai išgirdau, kad pajamas 
galima deklaruoti iki liepos 1 d., 
man ta data ir užsifiksavo“, - atvi-
ravo pašnekovas. 

N. Tertelis sako, kad gal ir iki šiol 
būtų turto nedeklaravęs, jei nebū-
tų sulaukęs apie prievolę priminu-
sio VMI skambučio.

„Manęs prašė paaiškinti prie-
žastis, kodėl neužpildžiau deklara-
cijos gegužės 4 d. Bet man skam-
bino antradienį, ruošėmės turgaus 
atidarymui, ir tik vakare galėjau 
deklaraciją užpildyti“, – sakė Tur-
gaus vadovas. 

Kitos savivaldybės įmonės, UAB 
„Kretingos vandenys“ direktorius 
Tomas Jurgutis „Švyturiui“ sakė 
turto deklaraciją užpildęs laiku, 
bet viešai samprotauti, kodėl dau-
giau nei du šimtai kretingiškių to 
nepadarė, atsisakė. 

Vėluoja kas penktas 
Politikai, pareigūnai ar kiti vie-

šojo sektoriaus darbuotojai bei jų 
šeimų nariai turėjo pateikti duo-
menis apie 2019 m. gruodžio 31 
d. turėtą nekilnojamąjį, kitą regis-
truojamą turtą, tam tikros vertės 

Jeigu visi 206 kretingiškiai, laiku nedeklaravę turto, sumokėtų maksimalias baudas, suma virštytų 37 tūkstan-
čius eurų. Asociatyvi nuotr.
gautas ir suteiktas paskolas bei 
vertybinius popierius, taip pat pi-
nigines lėšas, vertingus meno kū-
rinius ir juvelyrinius dirbinius. 

Lietuvoje ir užsienyje turimą 
turtą privalo deklaruoti politikai, 
valstybės tarnautojai, biudžetinių 
įstaigų ir jų padalinių, valstybės ir 
savivaldybių įmonių, taip pat ak-
cinių ir uždarųjų akcinių bendro-
vių, jei akcininkė yra valstybė ar 
savivaldybė, bei viešųjų įstaigų, jei 
steigėja ar dalininkė yra valstybė 
ar savivaldybė, vadovai ir jų pava-
duotojai, nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių įmonių vadovai 
ir jų pavaduotojai, teisėjai, notarai, 
antstoliai, prokurorai, kiti asme-

nys, išvardinti Lietuvos Respubli-
kos gyventojų turto deklaravimo 
įstatyme (GTDĮ).

Gresia baudos 
iki 180 eurų

Deklaracijos viešai bus skelbia-
mos iki spalio 1 d.  

Už piktybinį vėlavimą ir nere-
agavimą į pakartotiną raginimą 
deklaruoti turtą, taikoma ir admi-
nistracinė atsakomybė – įspėjimas 
arba bauda nuo 80 iki 180 eurų. 
Tokia pati atsakomybė gresia ir už 
neteisingų duomenų pateikimą.

Jeigu visi kretingiškiai, iki šios 
dienos nedeklaravę turto, sumo-
kėtų maksimalias baudas, suma 

viršytų 37 tūkstančius eurų. 
Turto deklaracijos – vienas iš 

šaltinių, padedančių nustatyti, ar 
turtas įsigytas skaidriai ir ar as-
muo gali pagrįsti turto įsigijimą. 

Po turto deklaracijų pateikimo 
kasmet sutikrinami gyventojų 
deklaruoti duomenys su VMI tu-
rimais. Siekiant įsitikinti, kad mo-
kesčių mokėtojai tinkamai moka 
mokesčius, yra vertinama visa in-
formacija apie mokesčių mokėto-
jus, taip pat – ir iš trečiųjų šaltinių 
gaunami duomenys, viešai žinias-
klaidoje, socialiniuose tinkluose 
pasirodžiusi informacija. 

Turto deklaracijų duomenys už 
2019 metus viešai dar nepaskelbti.



10Švyturys     2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

AKTUALIJOS

Gėlynai iš 
dovanotų augalų

Vilma pasakojo, kad ten, kur 
šiandien žydi gėlynai, prieš dvi-
dešimt metų buvo tušti laukai. 
Juos įrengti jai talkino savo srities 
žinovai, muziejaus darbuotojai 
Domas Derkintis ir Bronius Zin-
kevičius, turėję supratimą, kurio-
je vietoje gėlyną derėtų įrengti, 
kokį augalą jame sodinti, kad tik-
tų, prigytų.

Žiniomis, patarimais, sėklomis 
labai daug padėjo Kauno bota-
nikos sodo, Vilniaus universite-
to botanikos sodo Kairėnuose, 
Klaipėdos universiteto botanikos 
sodo, su kuriais muziejus buvo 
užmezgęs bendradarbiavimo ry-
šius, darbuotojai. 

„Iš botanikos sodų daugiau-
siai gavome svogūninių daugia-
mečių gėlių, jų dovanojo patys 
muziejaus darbuotojai, kretin-
giškiai. Pirmuosius gėlynus su-
darė kanos, jurginai, flioksai, 
tulpės, krokai. Spygliuočių – 
tujų, kadugių, kalninių pušelių 
– dovanojo urėdo Antano Bara-
nausko vadovaujama Kretingos 
miškų urėdija.

Kasmet stengėmės įrengti 
bent po vieną gėlyną, senuosius 
atnaujindavome, pasodindavo-
me naujų daugiamečių augalų. 
Įrengti, tvarkyti gėlynus labai 
padėjo iš Darbo biržos siųsti 
žmonės – darbštūs, nuoširdūs 
ir atsakingi kretingiškiai“, – iki 
šiol talkininkus tik geru žodžiu 
mini viena iš pirmųjų muzie-
jaus gėlynų kūrėjų. 

Kadangi muziejus pinigų gė-
lėms pirkti neturėjo, vasarinių gė-
lių daigus ėmė pati auginti namų 
kieme įrengtame šiltnamyje. Au-
gino surfinijas, fukcijas, begonijas, 
palergonijas, nemezijas, našlaites. 
Šis užsiėmimas patiko, kaip pati 
moteris sako, „užkabino“, tad po 
septynerių metų muziejų paliko ir 
ėmėsi gėlių verslo.  

Be gėlių gyvenimui 
trūktų spalvų

Vilma juokavo, kad meilė gė-
lėms jos gyvenime buvo užpro-
gramuota, o pirmoji artimes-
nė pažintis prasidėjo atliekant 
praktiką Kauno botanikos sodo 
oranžerijoje. Ten daug išmoko, 
sužinojo, todėl, atėjusi dirbti į 
Kretingos muziejų,  drąsiai su-
tiko vadovauti Gamtos skyriui. 

„Draugystė su gėlėmis tęsiasi 
jau daugiau nei dvidešimt metų. 
Man tai teikia didžiulį malonu-
mą, nors šis užsiėmimas atima 
ir daug laiko, ir jėgų. Per sezoną 
su vyru iki praėjusių metų už-
augindavome ir parduodavome 
keliasdešimt tūkstančių įvairių 
gėlių. 

Pernai nusprendėm nuo gėlių 
truputį pailsėti, jų auginame tik 
savo sodybai papuošti. Gėlių 
vietą 3 arų šiltnamyje užėmė 

Taip atrodė tuometės Gamtos skyriaus vedėjos Vilmos Marcevičienės 
ruošiamas alpinariumas 1998-ųjų gegužę (viršuje), o taip jis atrodo 
šiandien.

kiti augalai – jau sirpsta braš-
kės, mezga agurkai“, – pasakojo 
Vilma. 

Dvaro parką ji bent kartą per 
metus aplanko. Džiaugiasi už-
augusiais medžiais, krūmais, 
pasikeitusiais, bet išlikusiais ir 
prižiūrimais jos įrengtais gėly-
nais,  kad parkas pagal muzie-
jaus turimas finansines galimy-
bes gražiai tvarkomas.

Pati prie gėlių verslo dar tikrai 
grįš – nes be jų, pasak Vilmos, 
gyvenimui trūksta spalvų ir 
gerų emocijų.  

Puoselėjamo grožio 
nevertina

Šiuo metu muziejuje buvu-
sias Vilmos pareigas – Gamtos 
skyriaus vedėjos – eina Jurgita 
Tertelienė. Vedėja suskaičia-
vo, kad šiandien dvaro parke 
iš viso yra apie 20 gėlynų, ku-
riuose auga ir žydi vienadienės, 
narcizai, kanos, astrai, bijūnai, 
levandos, melsvės, jurginai, 
vilkdalgiai, rūtos, paparčiai, 
rožės ir dar daug kitokių gėlių 
bei augalų. 

Didžioji dalis jų – daugia-
mečiai, tačiau kasmet kai ku-
riuose gėlynuose pasodinama 
ir vienmečių gėlių, kurias do-
vanoja muziejaus darbuotojai, 
Dvaro parko bičiulių klubo 
nariai. Iš muziejaus lėšų kas-
met nuperkama gėlių, kurios 
papuošia prie pat rūmų esan-
čius gėlynus. 

„Ir parkas, ir gėlynai atrodytų 
dar gražiau, jeigu tam turėtume 
daug pinigų, daugiau žmogiškų 
išteklių juos prižiūrėti. Dabar 
tai daro viena moteris.

Sodinti brangesnių gėlių kaip 
ir neapsimoka, nes vis dar yra 
žmonių, kurie įsivaizduoja, jog 
parko gėlės yra visų – glėbiais 
skina tulpes, bijūnus. Ir tai daro 
ne jaunimas, o vyresnio am-
žiaus žmonės. Jaunimas, labai 
gaila, bet irgi „pasireiškia“ – vi-
sai neseniai buvo aprašinėtas 
ne vienas gyventojų dovanotas 
baltai dažytas suoliukas“, – sakė 
J. Tertelienė.        

Planuose –
 išvalyti tvenkinius

Pasidžiaugusi iniciatyva „Švy-
turio“ skaitytojams priminti, kas 
apie parką buvo rašoma prieš 
22-ejus metus, muziejaus direk-
torė Vida Kanapkienė priminė, 
kad grafų Tiškevičių rūmuose 
muziejus įsikūrė 1992 metais. 

Vienas svarbiausių darbų tuo-
met buvo išvalyti parką nuo 
šiukšlių, pasiekti, kad teritorijoje 
nebebūtų ganomi gyvuliai, nesi-
važinėtų transporto priemonės. 

„Vaizdas buvo siaubingas. Ki-
bom į darbus rankoves atsirai-
toję. Norėjome žmonėms paro-
dyti, kokį unikalų istorinį parką 
turime. Turėjome išmanančius 
darbuotojus Domą Derkintį ir 
Bronių Zinkevičių, konsultavo-
mės su sostinės kraštovaizdžio 
specialistu Kęstučiu Labanausku,  
kraštovaizdžio architekte Nijole 
Kazakevičiūte. Jie patarė, ką par-
ke iškirsti, kaip formuoti želdinių 
grupes ir kitais parko atkūrimo 
klausimais“, – pasakojo direktorė.

Buvo parengtas parko tvarkymo 
ir naudojimo reglamentas, nusta-
tytos apsaugos zonos – kur įrengti 
gėlynus, atstatyti takus ir kita.   

V. Kanapkienės žodžiais, at-
kuriant parką reikėjo suburti 
žmones autoritetus, savo srities 
žinovus, kurie prisidėtų žiniomis, 
patarimais. Taip įkurtas Dvaro 
parko bičiulių klubas, kurio vei-
kloje dalyvavo šviesaus atminimo 
architektas Edmundas Giedri-
mas, miškininkas Rimantas Kvi-
klys, tuometis Kretingos miškų 
urėdas Antanas Baranauskas, 
Joana Janulaitienė, Antanas Būta. 

Klubas gyvuoja iki šiol, jo vei-
kloje dabar aktyviai dalyvauja 
ir M. Daujoto progimnazijos 
mokiniai.

„Šiandien galime pasidžiaugti 
ir parko, ir priešais rūmus esan-
čiais gėlynais. Pernai atnaujin-
tas prie rūmų esantis rožynas. 
Dabar vienas svarbiausių darbų 
ir siekių – išvalyti antrą ir trečią 
tvenkinius, atkurti takus prie is-
torinės verandos“, – planais pa-
sidalino muziejaus vadovė.       

Dvaro parko gėlynai prieš dvidešimt metų ir dabar 
(Atkelta iš 4 p.)

Tas pats tiltelis, kuriuo kretingiškiai iš miesto eina į Padvarių kaimą. Skirtumas – šiandien savo šakomis praėjimą beveik užgulęs smarkiai išaugęs 
gluosnis. 


