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KONKURSAS 

Paminėjo žmonių su negalia dieną
 Neįgalūs rajono žmonės, jų artimieji buvo susirinkę į Kretingos kultūros centrą, 

kur, kaip ir kasmet, paminėta Tarptautinė žmonių su negalia diena. Renginio vedėja 
Dalia Bieliauskienė  pasidžiaugė, kad neįgalieji geba priimti likimo iššūkius, daly-
vauti bendruomenių veikloje, kuria ir turi siekių.  

Įžiebta Kalėdų eglė

Paskelbė geriausius muziejaus piešėjus
Laima STONKUVIENĖ

Respublikinio pradinių klasių mokinių piešinių konkurso „Muziejaus duris pravėrus“ dalyviai ir nugalėtojai.

Visą lapkritį Kretingos muziejuje veikė paroda „Muzie-
jaus duris pravėrus“, kurioje eksponuoti respublikinio pra-
dinių klasių mokinių piešinių konkurso dalyvių darbai. 
Praėjusį penktadienį paskelbti šio konkurso laureatai.

Kretingos muziejaus ir M. 
Daujoto pagrindinės mokyklos 
organizuotas konkursas buvo 
skirtas buvusiuose grafų Tiške-
vičių rūmuose esančio Žiemos 
sodo atkūrimo 30-osioms me-
tinėms paminėti. Konkurso da-
lyviai buvo kviečiami domėtis 
Kretingos žiemos sodo istorija ir 
jį pavaizduoti savo piešiniuose. 

Konkurse galėjo dalyvauti vi-
sos Lietuvos mokyklos, dalyvau-
jančios gabių ir talentingų vaikų 
ugdymo projekte „Respublikinė 
pradinių klasių mokinių gabu-
mų ugdymo akademija „Smal-
sutis“.  

Darbus vertino Kretingos mu-
ziejaus direktorės įsakymu su-
daryta vertinimo komisija, pa-
skyrusi dvi pirmąsias vietas: jos 
atiteko dešimtmetei M. Daujoto 

pagrindinės mokyklos mokinei 
Karolinai Kasnauskei už piešinį 
„Žiemos sodas mano akimis“ ir 
Panevėžio „Vilties“ progimnazi-
jos aštuonerių metų moksleivei 
Vytautei Atstupėnaitei už pieši-
nį „Lai skleidžiasi žiedai Žiemos 
sode“. 

Kitos dvi prizinės vietos atite-
ko M. Daujoto pagrindinės mo-
kyklos atstovėms: antrąją vietą už 
piešinį „Praeities muziejus“ lai-
mėjo dešimtmetė Justė Abelkytė, 
trečiąją – taip pat dešimtmetė 
Magdalena Brundzaitė, piešusi 
tema „Žiemos sodo pasaka“.

Ketvirtąją vietą, komisijos 
sprendimu, užėmė aštuonerių 
panevėžietė Kamilė Škarnuly-
tė (piešinys „Gyvybė Žiemos 
sode“), penktoji vieta už piešinį 
„Po araukarijos skara“ skirta dar 

vienai M. Daujoto pagrindinės 
mokyklos mokinei – dešimtme-
tei Bernadetai Rimkutei.

Specialią nominaciją už netra-
dicinį meninį sprendimą gavo 

piešinio „Neatrasta gėlė“ autorė 
10-ties metų ula Virbalytė. Ji 
irgi mokosi M. Daujoto pagrin-
dinėje mokykloje.

Respublikinio pradinių klasių 

mokinių piešinių konkurso nu-
galėtojus sveikino ir tolesnių sė-
kmingų kūrybos idėjų bei darbų 
linkėjo Gamtos skyriaus vedėja 
Jurgita Tertelienė. 

Renginyje dalyvavo  rajono 
vicemerė Danutė Skruibienė, 
Savivaldybės Socialinių reikalų 
ir sveikatos skyriaus vedėja Da-
nutė Blagnienė.

D. Skruibienė  negalią turin-
tiems žmonėms linkėjo ne tik 
fizinės, bet ir dvasinės stiprybės, 
nenuleisti rankų ir būti aktyviais 
visuomenės nariais. 

Koncertą neįgaliesiems šiemet 
padovanojo Kretingos rajono 

savivaldybė – džiugino Klai-
pėdos universiteto  Džiazo ir 
populiariosios muzikos studijų 
programos studentai ir dėstyto-
jai, vadovaujami  Algio Kylio. 

Muzikantų profesionalumas ir 
virtuoziškumas visiems paliko 
didelį įspūdį. Grupėje mušamai-
siais instrumentais grojo visišką  
regėjimo negalią turintis stu-
dentas iš Lenkijos. 

 Gruodžio 3 dieną visuomenė vi-

same pasaulyje supažindinama su 
neįgaliųjų žmonių problemomis, 
primenama apie žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių visuotinumą, 
tarpusavio priklausomumą ir ryšį 
bei būtinybę neįgaliesiems užti-
krinti galimybę visapusiškai nau-
dotis šiomis teisėmis ir laisvėmis 
be diskriminacijos. Tai  deklaruoja 
ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija.

„Švyturio“ inf.

Įžiebta Kalėdų eglė
Gruodžio 2-ąją Kretingoje oficialiai paskelbta kalėdi-

nio laikotarpio pradžia: įžiebta šventinė miesto Kalėdų 
eglė, o Rotušės aikštės skvere nušvito išskirtinis burbu-
las.  Nuo pat ankstyvo ryto šurmuliavusioje kalėdinėje 
mugėje kretingiškiai galėjo pasigrožėti tautodailininkų 
ir amatininkų dirbiniais, įsigyti šventinių smulkmenų ir 
skanėstų sau bei artimiesiems.

Gražių švenčių kretingiškiams linkėjo meras Juozas Mažeika, 
gaisriniu automobiliu atvykęs Kalėdų senelis. Vaikus šventėje džiu-
gino ir žaidimai su Kapitonu Flintu, susirinkusiuosius linksmino 
grupė „Husarai“.  

Kalėdų eglės įžiebimo ceremoniją vainikavo įspūdingų fejerverkų 
lietus.

„Švyturio“ inf.

Kaip pasakojo klubo įkūrėja ir il-
gametė vadovė Gražina Žąsytienė, 
šių metų gruodį Kartenos moterys 
sumanė savo rankdarbius padova-
noti seneliams, sunkiai besiverčian-
čioms šeimoms, slaugos ligoninės 
pacientams.

Pirmajame susitikime moterys, 
vadovaujamos mokytojos Indrės 
Paulienės, gamino įvairias dovanų 
dėžutes. 

Kitų susitikimų metu žadama 
megzti kojines, pirštines, šalikus, 
Adventui baigiantis moterys pla-
nuoja suverti ir tradicinį sodą.

Aplankius prie darbų palinku-
sias karteniškes moteris į akis krito 
svarbiausia detalė: bendras užsiėmi-
mas – tai ne tik noras pradžiuginti 
kitus, bet ir dar viena galimybė pa-
bendrauti, pabūti kartu, pasidalinti 
mintimis. 

Rankdarbiais pradžiugins kitus

Svarbiausia – susikaupimas ir atidumas.

(Atkelta iš 1 p.)


