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AKCIJA

Miškininkai dovanos eglės šakas
Gruodžio 20 d. nuo 12 val. visoje lietuvoje vyks tradicinė iniciatyva „Parsinešk kalėdas į savo namus“, kurios metu vĮ valstybinių miškų 

urėdijos miškininkai  gyventojams dovanos eglės šakas. Taip miškus prižiūrintys specialistai ragina ugdyti atsakingumą – miškuose nekirsti 
jaunų eglučių, nelaužyti jų šakų bei skatina tausojantį ir ekologišką vartojimą. 

„Kalėdinių eglučių pasiūla 
yra didžiulė – šventei medeliai 
specialiai auginami plantacijose 
arba medelynuose. Norisi tikė-
ti, kad gyventojai puoš atsakin-
gai įsigytas eglutes arba rinksis 
eglių šakas vietoje neteisėtai nu-
kirsto medelio, o miško eglutės 
bus išsaugotos ir užaugs stipriais 
medžiais. Dovanodami eglių ša-
kas norime atkreipti gyventojų 
dėmesį, kad vienu metu galima 
puoselėti tradicijas ir ugdyti 
sąmoningą vartojimą“, – sako 
Valstybinių miškų urėdijos di-
rektorius Marius Pulkauninkas.

Pusantro metro eglutei miške 
užaugti reikia ne mažiau kaip sep-
tynerių-devynerių metų. Tai yra 
ilgas laikas palyginti su keliomis 
savaitėmis švenčių. Vis dar atsiran-
da ilgapirščių, kurie, užuot kreipęsi 
į girininkijas ar medelynus ir įsigiję 
eglutę už keletą eurų, nuvažiuoja į 
mišką ir patys ją nusikerta – patį 

gražiausią, stipriausią ir perspekty-
viausią medelį. Valstybinių miškų 
urėdija, norėdama atkreipti visuo-
menės dėmesį į miškui daromą 

žalą, išleido vaizdo filmuką, ragi-
nantį miške tausoti eglutes ir leisti 
joms užaugti: https://www.youtu-
be.com/watch?v=ltmaviOprz0   

„Tikiu, kad švietėjiškomis ir 
geranoriškomis iniciatyvomis 
galime skatinti atsakingą elgesį 
miške. Idėja prieš šventes do-

vanoti gyventojams eglių šakas 
gimė daugiau nei prieš dešim-
tmetį ir ilgainiui išplito – dabar  
apima visą lietuvą. Džiugu, kad 
šią iniciatyvą palaiko daugybė 
gyventojų ir visų lietuvos savi-
valdybių administracijos, ski-
riančios šakų dalinimo vietas 
miestų ir miestelių aikštėse“, – 
sako M. Pulkauninkas.  

Pernai miškininkai iš viso iš-
dalino daugiau nei 100 tūkst. 
eglišakių. Šiai iniciatyvai skirtos 
eglių šakos atvežamos iš kirtavie-
čių, taip racionaliai panaudojant 
miško išteklius. Šiais metais miš-
kininkai, atsidėkodami už idėjos 
palaikymą, kiekvienam atėjusiam 
gyventojui dovanos „SOS vaikų 
kaimo“ vaikų pieštus atvirukus.

Kretingoje eglių šakas miški-
ninkai taip pat dovanos gruodžio 
20 d., nuo 12 val., Rotušės aikštėje.

Lina LIEPYTĖ

Meras padėkojo vienuolėms

Adventinis laikas, alsuojantis šv. Kalėdų dvasia ir švenčių laukimu, kaskart įkve-
pia ir nuoširdžiam padėkos žodžiui – ypač toliau nuo pasaulio šurmulio, užda-
rame vienuolyne gyvenantiems, tačiau kartu taip arti mūsų esantiems Kretingos 
miesto bendruomenės nariams, kurių pašaukimas – daryti gerus darbus. Kretin-
gos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika, tęsdamas gražią tradiciją, aplankė 
Šv. Klaros seseris ir Motinos Teresės seseris. Padėkojęs už nuoširdžią seserų tar-
nystę ir atvirumą Kretingos krašto žmonėms jų džiaugsme ir skausme, Savivaldy-
bės vadovas palinkėjo viltingų šv. Kalėdų bei palaimingų ateinančių metų.

 Savivaldybės inf. 

Šventėms – natūralios puošmenos iš šiaudų
Irma ANTANAITYTĖ

kretingos muziejaus Tradicinių amatų centre prieš šventes – pats darbų įkarštis: 
edukacinėje erdvėje lankytojai, norintys išmokti naujų dalykų, keičia vieni kitus. Nuta-
rusieji pasigaminti šiaudinę eglutės ar namų puošmeną drauge su tautodailininke stase 
Gideikiene trečiadienį dalinosi kūrybiniu džiaugsmu ir aiškinosi šiaudo paslaptis.

Jaunieji dalyviai susikaupę klausėsi tautodailininkės stasės Gideikienės patarimų, kaip gaminti reketuką, nes 
vėliau teko žinias pritaikyti praktiškai.

Iš Baublių atvykusi tautodailinin-
kė smalsuoliams pademonstravo ne 
tik pačios iš šiaudų sukurtas žvaigž-
dutes ar angeliukus, bet ir mokė „pa-
žinti“ šiaudą, parodė, kaip iš smilgos 
pasigaminti „adatą“ bei suverti vieną 
iš pagrindinių figūrų – reketuką. 
Dalyviai stebėjosi, kaip nelengva pa-
sidaryti iš pažiūros tokią paprastą fi-
gūrą, mat ne visiems šiaudas pakluso 
lengvai.

Pasak S. Gideikienės, ir dirbti su 
šiaudu, ir puošti aplinką iš jo paga-
mintomis dekoracijomis – didžiulis 
malonumas. „Aš visą gyvenimą su 
augalais, ypač sausais. Žinau, ką ir 
kaip džiovinti, galiu numatyti, kaip 
augalas atrodys jau sudžiūvęs – turiu 
didelę patirtį. Pats augalas ar šiaudas 
priverčia mąstyti, „diktuoja“, ką su 
juo daryti. Mano širdžiai būna labai 
gera“, – kalbėjo tautodailininkė.

Prieš šventes S. Gideikienė buvo 
susitelkusi į prakartėlės iš šiaudų 
gamybą, kurią pateikė kasmet vyks-
tančiam pranciškoniškam prakartė-
lių konkursui. Šios tautodailininkės 
prakartėlė atstovauja Baublių ben-
druomenei. Jos kūrinį, kaip ir kitas 
konkurse dalyvaujančias prakartėles, 
galima apžiūrėti Kretingos Viešpa-
ties Apreiškimo Švč. Mergelei Mari-
jai bažnyčioje.


