
ŠIANDIEN giedra, kritulių ne-
numatoma. Vėjas šiau-
rės rytų, rytų, 3-6 m/s. 
Oro temperatūra dieną 
iki 10, naktį – iki 2 laipsnių ši-
lumos.
RYTOJ besikeičiantis debesuo-
tumas, kritulių nenu-
matoma. Vėjas šiaurės 
rytų, šiaurės, 2-6 m/s. 
Oro temperatūra dieną iki 9, 
naktį – iki 1 laipsnio šilumos.
PORYT debesuota su pragie-
druliais, galimi kritu-
liai. Vėjas šiaurės rytų, 
šiaurės, 4-8 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 6 laipsnių 
šilumos, naktį – iki 3 laipsnių 
šalčio.  
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TRUMPAI:
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ŠŠvyturysvyturys
13 metų savaitė
Saulė teka 6.02 val.,
leidžiasi 18.47 val.
Dienos ilgumas – 12.45 val.
Delčia
28 mėnulio diena

ORAI

VARDADIENIAI

KALENDORIUS

ŠIANDIEN Narcizas, Almantė, 
Bertoldas, Manvydas.

RYTOJ – Gvidonas, Virmantas, 
Meda, Ferdinandas, Anelė, Nelė.

PORYT – Benjaminas, Ginas, 
Gina, Kornelija.

Dienos sentencijaDienos sentencija

R. OLDINGTONAS

ŠIANDIEN

 SKAITYKITE:

Rajone plinta 

vėjaraupiai 
Per tris šių metų mėnesius Kre-

tingos rajone užregistruoti 182 su-
sirgimų atvejai, o tai yra 4,8 karto 
daugiau nei per tą patį laikotarpį 
2013-aisiais, kai užregistruoti 38 
susirgimų atvejai. Sergamumas 
vėjaraupiais Klaipėdos apskrityje 
pradėjo didėti sausį ir toliau ne-
mažėja. Nesirgusių ir neskiepytų 
asmenų imlumas vėjaraupiams 
yra didelis, o namų kontakto sąly-
gomis užsikrėti-
mo rizika siekia 
80-90 proc. 

2 p. 

Prisistatė naujasis 

apskrities policijos 

vadovas

Pasipuošti „Aukso vainiku“ 
pretenduos ir kretingiškis

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejuje trečiadienį atidaryta respublikinės parodos-konkurso 
„Aukso vainikas“ Klaipėdos turo meistrų paroda. Paskelbti ir geriausieji, kurie 
šiemet atstovaus Klaipėdos apskričiai ir sieks  pasipuošti garbingiausiu Lietu-
vos tautodailės apdovanojimu. Užsidėti „Aukso vainiką“ pretenduos ir kretin-
giškis meno kūrėjas Tadas Šorys.

Laikas – tai 
miražas, kuris 
susitraukia, kai 

žmogus laimingas, 
ir ištįsta, kai jis 

kenčia. 

Lietuva Europos Sąjungoje pir-
mauja pagal nelegaliai dirbančių 
žmonių skaičių, rodo Eurobaro-
metro tyrimas. Tačiau tuo pačiu 
Lietuvos gyventojai labiausiai susi-
mąsto, kad nelegalus darbas yra ri-
zikingas dėl galimybės būti pagau-
tiems. Tyrimo duomenimis, šalis 
pagal nelegaliai dirbančių žmonių 
skaičių yra trečioje vietoje visoje 
ES – tai pripažino 8 proc. apklaus-
tųjų. Pirmoje vietoje yra Latvija, 
Estija ir Nyderlandai (po 11 proc.). 
Lietuva taip pat yra ir viena lyderių 
pagal asmenų, gaunančių algas vo-
keliuose, skaičių – Lietuva, Bulga-
rija ir Vengrija dalijasi trečiąja vie-
ta (6 proc. apklaustųjų gauna algas 
vokeliuose). Be to, Lietuva patenka 
tarp valstybių, kurių gyventojai 
labiausiai linkę gauti kintamą atly-
ginimą, priklausantį nuo rezultatų. 
Lietuva ir Vengrija dalijasi ketvirta 
vieta (po 8 proc. respondentų pri-
taria tokiam atlygiui), Slovakija yra 
pirmoji (13 proc.), Estija ir Latvija 
– antros (po 10 proc.), Čekija – tre-
čia (9 proc.).

Suksime laikrodžių rodykles
Lietuva pereina prie vasaros laiko. Kovo 30-ąją, sekmadienį, tre-

čią valandą nakties laikrodžių rodykles reikės pasukti viena valanda 

į priekį. Pagal 
vasaros laiką 
gyvensime sep-
tynis mėnesius. 
Vasaros laikas 
bus atšauk-
tas paskutinįjį 
spalio sekma-
dienį – spalio 
26-ąją.

Sveikindama renginio daly-
vius, muziejaus direktorė Vida 
Kanapkienė šmaikštavo, jog su 
tautodailininkais dažnai pradė-
ta matytis, o tai labai geras žen-
klas. „Visai neseniai muziejuje 
svečiavosi ir buvo pagerbti šio 
konkurso respublikinio turo nu-
galėtojai, šiandien parodų salės 
pražydo nuo Jūsų darbų. Nepa-
vydžiu komisijai, kuriai teko iš-
rinkti turo nugalėtojus bei dar-
bus, kurie bus eksponuojami ne 
tik parodoje „Aukso vainikas“, 
bet ir vasarą vyksiančios Dainų 
šventės metu. Visi darbai gražūs, 
originalūs, spalvingi – tai tik pa-
tvirtina, kiek daug kuriančių ir 
labai talentingų žmonių Klai-
pėdos kraštas turi“, – kalbėjo V. 
Kanapkienė.

Parodos dalyvių darbus ver-
tino Lietuvos liaudies kultūros 
centro Tautodailės poskyrio 
vadovė dr. Teresė Jurkuvienė, 
vyriausioji specialistė dr. Alė 
Počiulpaitė, Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos (LTS) pirminin-
kas Jonas Rudzinskas, Tauto-
dailininkų sąjungos Žemaitijos 
skyriaus pirmininkė Vida Šmi-
tienė ir Kretingos muziejaus 
Dailės skyriaus vedėja Danutė 
Šorienė. Renginyje dalyvavo ir 
menotyri-
ninkas Pe-
tras Šmitas. 

Nominacijoje „Už kryždirbystę“ pirmą vietą pelnęs Tadas Šorys šiemet 
pretenduos laimėti garbingiausią Lietuvos tautodailės apdovanojimą – 
„Aukso vainiką“. Už taikomosios liaudies dailės kūrinius jam paskirta 
trečia vieta. 

Kretingoje lankėsi Klaipėdos aps-
krities Vyriausiojo policijos komi-
sariato viršininkas Alfonsas Mo-
tuzas. Nuo vasario šias pareigas 
einantis apskrities policijos vado-
vas susitiko su rajono policijos ko-
misariato darbuotojais, prisistatė 
ir rajono valdžiai. 

8 p.

Išrinko gražiausias.... 

besmegenių šeimynėles

Kretingos lopšelio-darželio „Pa-
saka“ komisija šiomis dienomis 
išrinko įstaigos skelbto konkurso 
„Žiemos magija“ nugalėtojus. Jie 
rinkti iš daugiau nei 40-ties kon-
kurse dalyvavusių šalies ugdymo 
įstaigų, kurių vaikai kartu su au-
klėtojomis lipdė... senių besmege-
nių šeimynėles.  
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(Nukelta į 11 p.)

Pasipuošti „Aukso vainiku“ pretenduos ir kretingiškis

Išrinko gražiausias... besmegenių šeimynėles

Padėkojusi muziejui už pa-
galbą rengiant parodą, T. Jur-
kuvienė akcentavo, jog paro-
da-konkursas „Aukso vainikas“ 
šiemet – jubiliejinis, vyksta 10 
kartą. „Mano manymu, šio kraš-
to kūrėjai neparodo visko, ką jie 
gali – o gali labai daug, be to, ne 
visi savo darbus į parodą atveža. 
Tarp atvežtųjų yra labai gražių, 
įdomių, originalių darbų, ren-
kant nugalėtojus buvo dėl ko 
pasukti galvą“, – kalbėjo T. Jur-
kuvienė. 

Ji paskelbė parodos-konkur-
so „Aukso vainikas“ Klaipėdos 
regiono nugalėtojus, tarp ku-
rių buvo net trys kretingiškiai. 
Vaizduojamosios liaudies dailės 

Paroda-konkursu „Aukso vainikas“ siekiama atskleisti ir įvertinti 
dabartinę liaudies meistrų kūrybą, pagerbti talentingiausius meistrus, 
tęsiančius vietinių senųjų amatų tradicijas. Pretendentų „Aukso vaini-
kui laimėti atranka vyksta dviem etapais: pirmame išrenkami geriausi 
apskrities meistrai, antrame, respublikiniame, etape du iš jų paskelbia-
mi geriausiais metų meistrais. Nominuojama už paskutiniųjų penkerių 
metų laikotarpiu sukurtus vaizduojamojo ir taikomojo meno darbus. 
Nugalėtojams uždedamas menininkės Mildos Gutauskienės sukurtas 
paauksuotas bei baltuoju gintaru puoštas Aukso vainikas.

Paroda-konkursas „Aukso vainikas“ yra vienas reikšmingiausių šios 
meno srities renginių, kuriame savo darbus pristato geriausi Lietuvos 

vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės meistrai.

Už grafi kos darbus trečią vietą vaizduojamosios liaudies dailės kūrinių 
kategorijoje pelnė salantiškė Danutė Pučkorienė. 

Įdomu apžiūrėti kolegų darbus. 

kūrinių kategorijoje pirma vie-
ta nerinkta, antra vieta paskirta 
karpinių meistrei iš Šilutės Rūtai 
Čiuželienei, trečia – salantiškei 
Danutei Pučkorienei ir palan-
giškei Irenai Kvedarienei. Įdomu 
tai, kad abi už grafi kos darbus 
apdovanotos kūrėjos dalyvavo 
Kretingos muziejuje vykusiame 
teoriniame-praktiniame semi-
nare „Tradicinė lietuvių liaudies 
grafi ka: medžio raižiniai“.   

Už taikomosios liaudies dai-
lės kūrinius paskirtos dvi pirmos 
vietos. Jos, komisijos sprendimu, 
atiteko medžio drožėjui iš Šilu-
tės Vytautui Raukčiui, pristačiu-
siam įspūdingo grožio Mažosios 
Lietuvos vestuvinius sietynus, ir 
lovatiesių audėjai Teresei Žul-

kienei iš Palangos. Antra vieta, 
beje, kaip ir pernai, skirta kre-
tingiškiui drožėjui Adolfui An-
driejui Viluckiui, trečia – taip 
pat kretingiškiui juvelyrui Ta-
dui Šoriui. Tadas nominacijoje 
„Už kryždirbystę“ buvo pirmas, 
jo darbai, kaip ir V. Raukčio bei 
T. Žulkienės,  respublikiniame 
konkurso ture pretenduos lai-
mėti „Aukso vainiką“.

Renginio metu buvo atrinkti 
darbai ir į respublikinę Dainų 
šventės parodą. Iš 57 Kretingoje 
darbus eksponavusių kūrėjų at-
rinkti 25-ių autorių darbai. Tarp 
jų – rajono meistrų Danutės 
Pučkorienės, Adolfo Viluckio, 
Genovaitės Žukauskienės, Au-
gustino Zaleckio ir Tado Šorio 
kūriniai. 

Kaip „Švyturiui“ sakė rajono 
tautodailininkų vadovė D. Šo-
rienė, jubiliejiniai parodos-kon-
kurso „Aukso vainikas“ metai 
Kretingai išskirtiniai tuo, kad 

konkurso respublikiniame ture į 
garbingiausią Lietuvos tautodai-
lės apdovanojimą pretenduos ir 

mūsų rajono atstovas. Pirmas 
Kretingai atstovavo meno kūrė-
jas Adolfas Viluckis.         

(Atkelta iš 1 p.)

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės Zitos Domarkienės 
sudaryta komisija šiomis dienomis baigė labai rimtą darbą. Išrinko 
įstaigos skelbto projekto-konkurso „Žiemos magija“ nugalėtojus. Jais 
tapo šalies ugdymo įstaigų vaikai ir jų auklėtojos, sukūrę gražiausias... 
senių besmegenių šeimynėles.

„Vaikų kūrybiškumo ugdy-
mas yra vienas svarbiausių prio-
ritetų šiandieninėje ikimokykli-
nio ugdymo mokykloje. Vaikų 
saviraiškos, kūrybos, iniciatyvos 
galima pasiekti, jeigu veikla jam 
yra įdomi, – „Švyturiui“ pasako-
jo Z. Domarkienė. – Kūrybiškas 
vaikas daug laisvesnis, jis ne tik 
elgiasi, kalba kitaip, bet ir geba 
priimti sprendimus, savaip su-
vokia veiklą, bendravimą. Kū-
rybiškumu nepralenkiamos  
auklėtojos Jūratė Balčytienė ir 
Vaida Kiesutė pasiūlė idėją or-
ganizuoti šalies ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
projektą-konkursą „Žiemos ma-
gija“ tema „Senių besmegenių 
šeimynėlė“. Pritarėme jų suma-
nymui: besmegenius lipdė mūsų 
seneliai, tėvai, lipdėme mes, 
mūsų vaikai, lipdys ir anūkai, 
ir proanūkiai. Įdomu, kokius 
senius mato šiandienos vaikai? 
Džiaugiamės sumanymu, nors 
gamta ir pašykštėjo sniego. Vai-
kai senius besmegenius „lipdė“ 
ir iš popieriaus, balionų, kitų 
medžiagų“.

Nepaisant to, kad, pasak di-
rektorės, besmegeniams lipdyti 
tinkamos buvo vos kelios die-
nos, projekto dalyvėmis užsi-
registravo daugiau nei 80 šalies 

ikimokyklinio ugdymo įs-
taigų. Sulaukta įvairiausių 
kūrybinių darbelių nuo-
traukų, kurios talpintos 
socialiniame tinklapyje 
facebook „Pasakos“ pa-
skyroje. Lankytojai rinko 
originaliausią „2014 metų 
Senių besmegenių šeimy-
nėlę“, tokią, jų sprendimu, 
nulipdė Palangos lopšelio-
darželio „Pasaka“ ikimoky-
klinio ugdymo „Rainiukų“ 
grupės vaikai ir jų auklėto-

ja Vaida Zaleckienė.
Pirmos vietos nugalė-

tojais komisija pripažino 
Šiaulių rajono Gruzdžių 
lopšelio-darželio „Purie-
na“ ikimokyklinio ugdy-
mo grupės „Ramuniukai“ 
vaikus ir jų auklėtoją Laurą 
Zinkevičienę, antrą vietą 
skyrė Kelmės rajono Elvy-
ravos pagrindinės moky-
klos priešmokyklinio 

Originaliausia besmegenių šeimynėle facebook lankytojai išrinko šią pa-
langiškių sukurtą šeimynėlę. 

Tokius senius besmegenius nulipdė konkurso sumanytojai – „Pasakos“ vaikai ir jų au-
klėtojos.

Pirmos vietos laimėtojų besmegenių šeimynėlė. 


