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Protų mūšį laimėjo patirtis
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejuje surengtas trijų kartų protmūšis
„Svarbiausi Kretingos krašto įvykiai“, kuriame susitiko
mokiniai, mokytojai ir senjorai. Pergalę šventė vyriausi
renginio dalyviai.
„Tokį protmūšį, kuris užbaigė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtų renginių muziejuje ciklą, organizavome pirmą kartą. Mūsų tikslas buvo sukviesti trijų kartų atstovus – mokinius, jų
mokytojus ir mokytojų mokytojus, kad jie tarpusavyje pasivaržytų,
kurie daugiau žino krašto istoriją, svarbiausius jos įvykius, objektus,
– „Švyturiui“ sakė muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus
vedėja Jurgita Paulauskienė. – Protmūšyje dalyvavo Pranciškonų
gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių, rajono istorijos mokytojų ir
Trečiojo amžiaus universiteto komandos“.
Protmūšio dalyviams teko įveikti keturis turus, kiekviename jų
atsakyti į 10 klausimų, susijusių su Kretingos rajonu, miestu, krašto
įvykiais ir Kretingos dvaru.
„Kadangi protmūšis buvo skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui,
norėjome pateikti ir 100 klausimų, tačiau šio sumanymo atsisakėme nutarę, jog renginys labai ilgai truks. Tad kiekvieno turo metu
komandoms teko atsakyti į 10 klausimų. Atsakymus vertino komisija, kurioje, be manęs, buvo muziejaus kultūrinės veiklos vadybininkė Roma Luotienė, Archeologijos ir istorijos skyriaus vedėja Jolanta Klietkutė ir istorijos mokytojas, Savivaldybės tarybos
narys Vaidas Kuprelis. Nugalėjo patirtis – geriausiai svarbiausius
Kretingos krašto įvykius žinojo Trečiojo amžiaus universiteto studentų komanda“.
Protmūšį laimėjusios komandos nariai dovanų gavo po naują
muziejaus knygą – „Atgimęs Kretingos grafų Tiškevičių dvaras“,
visi renginio dalyviai apdovanoti Dvaro saldaininės saldumynais.

Protmūšyje dalyvavo Pranciškonų gimnazijos vyresniųjų klasių mokinių, rajono istorijos mokytojų ir Trečiojo
amžiaus universiteto komandos.

Protmūšį laimėjo geriausiai svarbiausius Kretingos krašto įvykius žinojusi Trečiojo amžiaus universiteto studentų komanda.

Pasikeitė būsimas kandidatas
Paskutiniais duomenimis, norinčiųjų nuo kitų metų kovo užimti Kretingos rajono savivaldybės mero kėdę jau yra šeši pretendentai: socialdemokratas Virginijus Domarkas, konservatorius Dangiras Samalius, tvarkietė Jolita Vaickienė, darbietis Vytautas Ročys, visuomeninio rinkimų
komiteto „Kretingos kraštas“ atstovas Antanas Kalnius ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė Dalia Martišauskienė.
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Kretingos skyrius anksčiau buvo
numatęs kitą kandidatūrą į mero

postą, tačiau neilgai trukus nuomonės pasikeitė ir būsimas kandidatas buvo pakeistas.

Pirmadienio duomenimis,
Vyriausiajai rinkimų komisijai apie savo dalyvavimą sa-
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vivaldos rinkimuose yra pranešusios penkios politinės
organizacijos, tačiau kandida-

tų sąrašų dar nė viena neužregistravo.
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