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Muziejuje prasidėjo edukaciniai metai

Pašaudė

Amerikietis Deividas Gran-
dmenas žuvo, kai nusprendė 
papramogauti dykumoje ir pa-
šaudyti į kaktusus. Pirmasis jo 
taikinys – nedidelis kaktusas 
– buvo akimirksniu ištaškytas 
taikliais šūviais. Tada vyras nu-
kreipė savo pistoletą į milžiniš-
ką kaktusą – didžiąją karnegiją. 
Šios rūšies kaktusai, užaugantys 
iki 25 metrų aukščio, yra di-
džiausi pasaulyje. Po šūvio dalis 
kaktuso nulūžo ir užvirto ant 
šaulio. 

Įkando

Irane du vyrai tapo nuodin-
gos gyvatės, nukritusios ant jų 
tiesiai iš dangaus, aukomis. Va-
žiuojant per pusdykumę, į atvirą 
automobilio saloną įkrito gyva-
tė, kurią buvo pagavęs virš au-
tomobilio skridęs erelis. Gyvatė 
mirtinai sugėlė du automobilio 
keleivius. 

Pasėdėjo

70-metis italas ilgai ginči-
josi su kitu vyru, kuriam iš jų 

teks malonumas pasėdėti ant 
vienintelės kėdės, stovinčios 
po medžiu netoli jūros kranto. 
Galiausiai gavęs geidžiamą vie-
tą italas po kelių minučių žuvo, 
kai, neatlaikęs netikėtai staigaus 
vėjo gūsio, ant jo nuvirto medis. 

Protestavo

Į JAV Niujorko valstijos 
Onondagos miestą susirinkę 
motociklininkai surengė pro-
testo akciją ir reikalavo, kad 
nebūtų privaloma dėvėti šalmų. 
Dešimtys motociklininkų, nusi-
ėmę šalmus, važiavo miesto ga-
tvėmis. Vienas protesto akcijos 
dalyvis nesuvaldė motociklo, 
staigiai stabdė ir nukrito ant as-
falto. Patyręs sunkią galvos trau-
mą mirė ligoninėje. Šalmas būtų 
išgelbėjęs jo gyvybę. 

Atšventė

99-erių amerikietė Debi 
Mails žuvo neįgaliojo vežimė-
liu vežama per pėsčiųjų perėją. 
Senolė vyko į savo 100-mečio 
jubiliejų, kai ją partrenkė auto-
mobilis, kuriuo – likimo ironija! 
– buvo vežamas jos gimtadienio 
tortas. 
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Rasa GEDVILAITĖ

Kretingos muziejuje antradienį o� cialiai atidaryti muziejaus edukaciniai 
metai. Sukviestiems mokyklų vadovams papasakota, kokių naujovių muziejus 
šiemet pasiūlys, jos pademonstruotos praktiškai. 

Numatytą programą prista-
tė Informacijos ir edukacijos 
skyriaus kultūrinės veiklos va-
dybininkė Roma Luotienė. Ra-
jono mokyklų atstovus sveikino 
Kretingos muziejaus direkto-
rė Vida Kanapkienė. „Dėkoju, 
kad gyvenate muziejaus ritmu, 
atsiliepiate į kvietimus. Galime 
džiaugtis ir didžiuotis, kad tu-
rime Tradicinių amatų centrą, 
kuris „gyvas“ – čia gaminami 
saldainiai, verdamos arbatos, 
kepama duona, lipdoma iš mo-
lio. Patikiname, jog centras savo 
veiklą vystys ir toliau, į edu-
katorių būrį priimame dar dvi 
meistres“, – kalbėjo direktorė. 
Ji priminė, jog pastaruoju metu 
muziejus išgyvena nepaprastą 

laikmetį dėl atrastų sarkofagų 
su grafų Tiškevičių palaikais, 
lapkritį visiems bus suteikta 
galimybė už šiuos žmones, pa-
likusius ryškų pėdsaką Kretin-
gos istorijoje, pasimelsti. Gra-
fų Tiškevičių sarkofagai šiuo 
metu yra Kretingos muziejaus 
Vandens malūno rūsiuose. V. 
Kanapkienė taip pat akcentavo, 
jog muziejaus darbuotojai nuo-
lat kelia kvali$ kaciją, važinėja į 
kursus užsienyje.

Ji populiariausių programų 
– „Kretingos dvaro kepiniai“ ir 
„Kretingos dvaro saldaininė“ – 
edukatorėms Vidai Viskontie-
nei ir Astai Norvaišienei įteikė 
padėkas už edukacinių progra-
mų propagavimą.

Informacijos ir edukacijos 
skyriaus vedėja Jurgita Pau-
lauskienė informavo, jog edu-
kacinių programų poreikis di-
džiulis, norintieji jose dalyvauti 
net turi palaukti eilėje. „Paly-
ginti su ankstesniais metais, 
lankytojų skaičius išaugo net 48 
procentais. Tam įtakos turėjo 
įkurtas Tradicinių amatų cen-
tras. Topų viršūnėje – saldainių 
gaminimas. Kitą vasarą planuo-
jame centrą plėsti, tad turėsime 
galimybę priimti daugiau gru-
pių“, – kalbėjo J. Paulauskienė. 

Ji minėjo, jog tapti edukaci-
nių programų dalyviais labiau 
pageidauja ne vietos gyventojai. 
Itin daug grupių, kuriose ne tik 
mokiniai, bet ir suaugusieji, su-
laukiama iš Klaipėdos, Gargž-
dų ir Palangos.

Už bendradarbiavimą Kre-
tingos muziejaus kolektyvui dė-
kojo Kretingos dienos veiklos 
centro direktorė Birutė Viskon-
tienė ir projekto vadovė Rita 
Bendikienė, mat Dienos vei-
klos centras, vykdydamas tęs-
tinį projektą „Kitokia pradžia“, 
turėjo galimybę pėdsaką palikti 
ir muziejuje – centro ugdytiniai 
puošė vazonus. „Kadangi Die-
nos veiklos centro ugdytiniai 
„iškrenta“ iš švietimo sistemos, 
mes stengiamės juos edukuoti, 
todėl buvo parengtas projektas 
„Kitokia pradžia“. Ėmėme se-
nus vazonus, kuriuos prikėlėme 

naujam gyvenimui. Džiaugia-
mės, jog muziejaus kolektyvas 
mielai sutiko bendradarbiau-
ti, tikėjomės gauti daug pras-
tesnius vazonus, tačiau Roma 
Luotienė juos tokius iššveistus 
surinko, kad mums beliko tik 
gražiai juos nudažyti“, – dėko-
dama už draugystę šmaikštavo 
R. Bendikienė. Gamtos sky-
riaus vedėja Jurgita Tertelienė 
kaip gražios draugystės ženklą 
Dienos veiklos centro atsto-
vėms įteikė gėlę, kuria pažadėta 
labai rūpintis.

Su naujais edukaciniais me-
tais visus pasveikino ir Švieti-
mo skyriaus atstovės – vedėjo 
pavaduotoja Daiva Tranizienė 
ir vyr. specialistė Jolanta Jurgu-
tienė.

Susirinkusieji buvo pakvies-
ti pamatyti ir išbandyti naujas 

siūlomas edukacines progra-
mas. Pademonstruota, kaip per 
žaidimus galima paskatinti vai-
kus daugiau domėtis ir sužino-
ti savo krašto istoriją, Gamtos 
skyriaus vyr. specialistė Eleo-
nora Ranciuvienė pakvietė pa-
sižvalgyti po Žiemos sodą ir į jį 
pažvelgti kiek kitaip – atidžiau, 
o Dailės skyriaus dailininkė 
Inga Idaitė parodė, kaip gali-
ma smagiai leisti laiką kuriant 
ir tam naudojant papjė mašė 
(pranc. kramtytas popierius).

Tradicinių amatų centre 
edukatorės Valdonė Karaliū-
nienė, Stasė Gideikienė ir Da-
lia Jonušienė pristatė naujas 
edukacines programas – „Tra-
dicinė lietuvių liaudies gra$ ka: 
medžio raižiniai“, „Prakalbin-
ta karklo vytelė“, „Pynimas iš 
šiaudelių“.

Vaikams parengtą programą, kaip per žaidimus lengviau pažinti savo 
krašto istoriją, išbandė pačios mokytojos.

Edukatorė Dalia Jonušienė mokė pinti iš karklo vytelių.

Keisčiausios mirtys PARDUODA

Automobiliai, ž. ū. 
technika

Vikšrinį buldozerį „T 130 M“, 
1986 m.; ratinį ekskavatorių 
„Zeppelin“ ZM 214, 1989 m., 
13,8 t; savivartį automobilį 
„Iveco“ su manipuliatoriumi, 
1989 m., 96 kw; ratinį ekskava-
torių „Liebherr“ 14 t.
Tel. 8 670 39788.Užs. Nr. S 182

Nebrangiai traktorius „K 700“ ir 
„K 701“ su frontaliniais kaušais.
Tel. 8 655 75541.Užs. Nr. S 178

Automobilius: „Citroen Jum-
per“, 2001 m., 2,8 l, dyzelinis; 
„Seat Inca“, 1996 m. 1,9 l, dy-
zelinis; „Nissan Patrol“, 1992 
m., 2,8 l, dyzelinis; „Nissan Pa-
trol“, 1991 m., 2,8 l, dyzelinis.
Tel. 8 670 39788.Užs. Nr. S 183

4-ių t mažąją traktoriaus prie-
kabą (metaliniais bortais). MTZ 
50 traktoriaus variklio bloką, 
pavarų dėžę. (Plungė)
Tel. 8 614 16761.Užs. Ž

Automobilio priekabą MAZ 
(yra TA, kaina – 1450 Lt), VW 
GOLF (1991 m., TA, benzinas, 
dujos, automatas, kaina – 1600 
Lt), VW PASSAT (universalas, 
1998 m., TA, benzinas, dujos, 
1,8 l, Lietuvoje neeksploatuota, 
kaina – 6500 Lt). (Plungė)
Tel. 8 612 51713.Užs. Ž

Nekilnojamasis turtas

Kretingoje parduoda medinio 
namo pirmą aukštą. Visi pa-
togumai, 6 a žemės, garažas, 
ūkinis. Netoli darželis, mokykla. 
Arba keičia į mažesnę namų 
valdos dalį. 
Tel.: 8 672 57175, (8 445) 
54795.
Užs. Nr. 259

Palangoje, s./b. „Drumuliai“, 
parduoda sklypą (netoli jūros). 
Tel. 8 652 66265.
Užs. Nr. 249

Kretingos miesto pakraštyje 
parduodami 15 a sklypai, be 
komunikacijų. Yra detalieji pla-
nai. 
Tel. 8 685 87359,.
Užs. Nr. 308

Pirmą namo aukštą, garažą. 
Atskiras įėjimas, šildymas mal-
komis, dujomis, neįrengtas vi-
dus, komunikacijos. 175 000 
Lt/50683,50 Euro. (Palanga)
Tel. 8 654 04781. Užs. Nr. 649

Sklypą s./b. „Drumuliai“ šalia 
Būtingės sodų (yra pamatai, 
5,7 arų). (Palanga)
Tel. 8 683 54644. Užs. Nr. 651.

Parduodu 3 kambarių butą 
su autonominiu dujiniu šildy-
mu Palangoje, Druskininkų g. 
(65,83 kv. m). 
Tel. 8 623 06653. 
Užs. Nr. 722

Pigiai 2 kambarių butą Ganyklų 
g., be tarpininkų. (Palanga)
Tel. 8 670 17799. 
Užs. Nr. 723

Nebrangiai sodą su namu ir 2 
kambarių butą – skubiai. (Pa-
langa)
Tel. 8 612 35886. Užs. Nr. 731

Klaipėdos pl. 2 garažus vieną 
šalia kito. (Palanga)
Tel. 8 650 18880. Užs. Nr. 734

Sodybą (14 km nuo jūros, miš-
kas, tvenkinys, pirtis, namelis). 
Bendras plotas – 6 ha. (Palan-
ga)
Tel. 8 607 31232. Užs. Nr. 739

Pusę gyvenamo namo, 30 a – 
Klaipėdos raj., Kretingalės se-
niūnija. 
Tel. 8 651 00533. Užs. Nr. 751

Galvijai

Pieninių veislės veršingą tely-
čią (veršiuosis lapkričio mėn.) 
ir tris mišrūnų veislės veršingas 
telyčias (veršiuosis gruodžio-
vasario mėn.). (Plungė)
Tel. 8 620 34792.
Užs. Ž

Įvairios prekės

Parduoda statybinę medžia-
gą kurui. 1 kub. m kaina – 50 
Lt/14,48 Euro. 
Tel.  8 610 40356.Užs. Nr. 501


