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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,  
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Mūsų provincija“.
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„Tele2“ – technologijų 
sektoriaus lyderė

Didžiausia Lietuvos mobiliojo ryšio bendrovė „Tele2“ 
pelnė „Verslo žinių“ skiriamą Technologijų sektoriaus 
lyderės apdovanojimą.

teatro projektą „Tegyvuoja teatras“ 
Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras ir Lietuvos mėgėjų teatro 
sąjunga inicijavo 2006 metais. Jo 
tikslas yra plėtoti šalies teatrinę 

kultūrą, kasmet vis kitoje savival-
dybėje teatralams drauge paminėti 
savo profesinę dieną, pagerbti ir 
pristatyti ryškiausius šalies mėgė-
jų teatro kūrėjus. Šventės jau vyko 

Rokiškyje, Šiauliuose, Telšiuose, 
Tauragėje, Klaipėdoje, Jonavo-
je, Zarasuose, Alytuje, Utenoje, 
Anykščiuose. Kitąmet šventė turė-
tų vykti Molėtuose.

(Atkelta iš 7 p.)

PARODA
Darbus pristato Klaipėdos regiono meistrai

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus parodų salėse atidaryta paroda „Klaipėdos regiono tautodaili-
ninkų kūryba“. Joje savo darbus eksponuoja 97  Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) 
nariai ir norintys jais tapti. Renginio metu pagerbti Žemaitijos regiono tautodailininkai, 
kurių darbai atrinkti į konkursinę respublikinę liaudies meno parodą „Aukso vainikas“.  

„Tai – visos mūsų komandos dar-
bo įvertinimas. Šis apdovanojimas 
yra įrodymas, kad mūsų pastangos 
kurti inovatyvias ir patrauklias pas-
laugas klientams neliko nepastebė-
tos“, – kalbėjo „Tele2“ generalinis 
direktorius Petras Masiulis.

Nuo praėjusių metų pradžios 
„Tele2“ pristatė ypač daug novato-
riškų sprendimų tiek verslui, tiek ir 
privatiems vartotojams.

Bene svarbiausia technologinė 
naujiena „Tele2“ verslo klientams šį-
met – pasaulyje ir Lietuvoje analogų 
dar neturinti naujovė: „Mobili stote-
lė“ išmaniam verslo skambučių val-
dymui. Ši  paslauga pakeis brangią ir 
aplinkos netausojančią IP telefoniją. 
Ją pasirinkę verslo klientai sutaupys 
– sprendimas mėnesiui kainuos net 
du kartus pigiau.

Inovacijos, 
palengvinančios buitį
Privatūs klientai praėjusiais metais 

galėjo patys išmėginti net kelias ben-
drovės pasiūlytas, mažesnį poveikį 
gamtai keliančias ir laiką taupančias 
paslaugas. Pavyzdžiui, dar rugsėjį 
„Tele2“ pirmoji Lietuvoje su priva-
čiais klientais ėmė sudaryti vien tik 
elektronines sutartis. Operatoriaus 
salonuose paslaugų sutartis klientai 
skaito ir pasirašo planšetinio kom-
piuterio ekrane, o kopijas gauna 
elektroniniu paštu arba savitarnos 
svetainėje.

Dar rugpjūtį klientams buvo pa-
siūlytas pirmasis Lietuvoje neribo-
tas mobilusis internetas namams. 
Jo greitis ir kokybė prilygsta tradi-
ciniam internetui, tačiau naudotis 
galima nepriklausomai nuo vietos, 
kurioje esi.

Taip pat  drauge su „Nokia“ pri-
statė 5G ryšio galimybes ir pasiekė 
bevielio duomenų persiuntimo re-
kordą – 4,5 gigabitų per sekundę – 
Baltijos šalyse.

Technologiniai sprendimai 
paslaugų kokybei

Vis daugiau vartotojų įvertina 
ne tik naršymo greitį, bet ir inter-
netinių paslaugų kokybę. Siekda-
ma klientams suteikti kuo platesnį 
galimybių spektrą, praėjusią liepą 
bendrovė savo klientams pasiūlė 
už pirkinius interneto parduotu-
vėje „Google PlayTM“ atsiskaityti 
paprasčiau ir patogiau – pirkinio 
kainą įtraukiant į mėnesio mobi-
liojo ryšio sąskaitą. 

Maža to, bendrovės klientai gali 
žiūrėti filmus ir sporto transliaci-
jas greituoju 4G internetu naudo-
damiesi paslauga „Viaplay“.

 „Tele2“ pirmoji tarp Lietuvos 
operatorių gavo el. pinigų įstaigos 
licenciją. Nauja licencija leidžia 
operatoriui organizuoti daugiau 
nei iki šiol elektroninių mokėjimų 
rūšių, įskaitant ir elektroninių pi-
nigų išleidimą.

Konkursinėje respublikinėje liaudies meno parodoje bus eksponuojami 
dviejų kretingiškių darbai: Adolfas Andriejus Viluckis pirmąją vietą 
regioniniame „Aukso vainiko“ konkurse laimėjo už skulptūras, Aleksas 
Kulvietis – už kryždirbystę.

Audėjų, verpėjų, medžio dro-
žėjų, margučių meistrų, kalvių, 
skulptorių, tapytojų, keramikų, 
kryždirbių ir kt. kūrybą vertino 
Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro Tautodailės poskyrio vado-
vės Teresės Jurkuvienės vadovau-
jama komisija: to paties poskyrio 
vyresnioji specialistė Darija Čiu-
želytė, Kretingos muziejaus Meno 
skyriaus vedėja Danutė Šorienė, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos 
pirmininkas Jonas Rudzinskas ir 
sąjungos Žemaitijos skyriaus pir-
mininkė Vida Šmitienė.

Už vaizduojamosios liaudies 
dailės kūrinius  pirmoji vieta skir-
ta kretingiškiui Adolfui Andriejui 
Viluckiui (skulptūra), antroji vieta 
atiteko Rūtai Emigart Čiuželienei iš 
Šilutės (karpiniai), trečioji – palan-
giškei Irenai Kvedarienei (medžio 
raižiniai). Už taikomosios liaudies 
dailės kūrinius nugalėtoju pripa-
žintas šilutiškis Vytautas Rauktys 
(Mažosios Lietuvos vestuviniai sie-
tynai), antroji vieta skirta Renatai 
Jankauskienei iš Skuodo (juodoji 
keramika), trečioji vieta atiteko klai-
pėdietei Zitai Kniukštienei (lovatie-
sės). 

Už kryždirbystę pirmoji vieta 
skirta kretingiškiui Aleksui Kul-
viečiui. Pirmųjų vietų nugalėtojų 
darbai bus eksponuojami finalinėje 
respublikinėje liaudies meno paro-
doje „Aukso vainikas“ 2018 m. sau-
sio 6 d. Rokiškyje.    

 „Lietuvos liaudies meistrus vie-
nija Lietuvos tautodailininkų sąjun-
ga kartu su įvairiomis kraštų-regi-
onų kūrybinėmis organizacijomis. 
Savo kūrinių kolekcijas visuomenei  
tautodailininkai kasmet parodo 
bendrose ir personalinėse parodo-
se. Klaipėdos mieste įsikūręs LTS 
Žemaitijos skyrius  jungia  apie 500 
Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, 
Palangos, Skuodo, Šilutės tautodai-
lininkų, – „Švyturiui“ sakė parodos 
kuratorė Danutė Šorienė. – Nuo 
2008 metų, išskyrus 2009 m., Klai-

Parodoje „Klaipėdos regiono tautodailininkų kūryba“ savo darbus eks-
ponuoja 97  Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) nariai ir norintys 
jais tapti.

pėdos regiono LTS Žemaitijos sky-
riaus konkursas „Aukso vainikas“ ir  
paroda „Klaipėdos regiono tauto-
dailininkų kūryba“  kasmet vyksta 
Kretingos muziejuje.  Kadangi ne 
visi meistrai dalyvauja konkurse 
„Aukso vainikas“, ši paroda yra 
bene vienintelė proga savo kūrinius 
eksponuoti bendroje  Klaipėdos re-
giono  meistrų kūrinių parodoje“. 

D. Šorienės žodžiais, konkursinių 
parodų „Aukso vainikas“ ciklu, kurį 
2005 metais sumanė Lietuvos naci-
onalinis kultūros centras, siekiama 
išsaugoti vertingiausius tradicinės 
lietuvių liaudies dailės bruožus šian-
dienos kultūroje.  Geriausi kūrėjai, 

įveikę savivaldybių ir regioninius tu-
rus, pasirodo respublikinėje Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro rengia-
moje parodoje. Nominuojama už ge-
riausius paskutiniųjų penkerių metų 
laikotarpiu sukurtus kūrinius.

Konkurso rezultatų paskelbimo 
šventė tradiciškai vyksta sausio 
6-ąją per Trijų Karalių šventę kas-
kart vis kitoje Lietuvos vietoje. Iš-
kilminga 2013 metų respublikinio 
konkurso „Aukso vainikas“ laure-
atų vainikavimo ceremonija vyko 
Kretingos muziejuje.  

Paroda „Klaipėdos regiono tau-
todailininkų kūryba“ Kretingos 
muziejuje veiks mėnesį. 

Tarp ryškiausių kūrėjų – 
ir kretingiškiai

Ryčio Galadausko (VŽ) nuotr. 


