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ĮVERTINIMAS

Vidai Kanapkienei – Vyriausybės kultūros ir meno premija

Laima STONKUVIENĖ

Vakar Savivaldybės vadovai pasveikino Kretingos muziejaus direktorę Vidą Kanapkienę, kuriai Ministrų kabineto sprendimu už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir
menui paskirta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Žinojo, bet nesitikėjo
Meras Juozas Mažeika, vicemerė Danutė Skruibienė, Administracijos direktorius Virginijus
Domarkas ir jo pavaduotojas Povilas Černeckis pasidžiaugė direktorės nuosekliu ir ilgalaikiu darbu,
viso muziejaus kolektyvo pasiektais rezultatais vystant miesto turizmo infrastruktūrą, įgyvendinant Kretingai itin reikšmingus
projektus kultūros paveldo, muziejininkystės plėtros srityje, puoselėjant Kretingos dvaro kultūrą,
įamžinant ir išsaugant grafų Tiškevičių giminės atminimą, vertingomis idėjomis, atsakinga ir sąžininga tarnyste Kretingos krašto
kultūrai. „Esate pavyzdys visiems

Kretingos rajono žmonėms savo
profesionalumu, gebėjimu matyti
krašto kultūros perspektyvą, visuomeniškumu, energija, polėkiu
ir dideliu atsidavimu darbui parodant, kaip užtikrintai ir ryžtingai
reikia siekti įgyvendinti keliamus
tikslus“, – kalbėjo J. Mažeika, muziejaus direktorei V. Kanapkienei
palinkėjęs sveikatos, sėkmės ir stiprybės naujuose sumanymuose.
„Švyturiui“ V. Kanapkienė
atviravo žinojusi, kad bus pristatyta šiai premijai gauti, tačiau
nelabai tikėjosi pereiti komisijos
„filtrą“. „Mane pasiūlė Vilniaus
dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir pavaduotojas
Vytautas Balčiūnas. Supratau iš
to, kad jie man atsiuntė laišką

prašydami pateikti duomenis.
Klausiu, kam jų reikia, išgirstu:
Kretingos muziejus vienintelis
toks Lietuvoje, kur tiek daug
nuveikta atstatant kultūros paveldą, parengta įvairių ekspozicijų, vyksta edukacinių užsiėmimų, dvaro teritorija išvaduota
nuo sovietmečio pastatų, kur
taip gražiai tvarkomas parkas
ir dar visokių liaupsių, – juokėsi direktorė. – Nelabai tikėjausi
pakliūti tarp tų 12 išrinktųjų
gauti premiją, nes buvo kelios
dešimtys rimtų kandidatų. Žinia, jog man premija bus skirta, buvo netikėta ir, neslėpsiu,
labai džiugi – džiugi dėl to, kad
tarp laureatų iš Vilniaus, Kauno, kitų didžiųjų miestų, būsiu

„Žinia apie Vyriausybės kultūros ir meno premiją labai džiugi dėl to, kad
tarp laureatų iš Vilniaus, Kauno, kitų didžiųjų miestų, būsiu vienintelė iš
provincijos, kad buvo pastebėti mažo miestelio muziejaus nuveikti darbai“.

vienintelė iš provincijos, kad
buvo pastebėti mažo miestelio
muziejaus nuveikti darbai. Iš
tiesų, labai daug vargo, sveikatos ir pastangų įdėta atgaivinant

Dvaro parką, atnaujinant 7 paminklinius statinius, kad būtų
restauruoti grafų Tiškevičių
sarkofagai – niekas netikėjo,
(Nukelta į 6 p.)

Kuo pavojingi
gyvsidabriniai termometrai

Premjeras Kretingoje
pažadų nepažėrė

2017–2018 metais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Kretingos skyrius tyrė 4 cheminio užterštumo gyvsidabriu židinius. Visais atvejais patalpų užteršimo gyvsidabriu priežastis
buvo sudaužytas gyvsidabrinis termometras. Atlikus gyvsidabrio garų koncentracijos patalpų ore laboratorinius tyrimus, didžiausios leistinos koncentracijos viršijimų
nenustatyta.

(Atkelta iš 1 p.)

Pastebėjus išsiliejusį gyvsidabrį, būtina informuoti Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą pagalbos
telefonu 112 ir išeiti iš užterštų
patalpų. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams
atlikus mechaninę (surenka
gyvsidabrį specialiomis priemonėmis) ir cheminę (naudoja
cheminius demerkurizatorius)
demerkurizaciją, Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
darbuotojai organizuoja gyvsidabrio garų koncentracijos
gyvenamųjų patalpų ore laboratorinius tyrimus. Židinys
laikomas nukenksmintu, jei
atlikus laboratorinius tyrimus
du kartus su 7 dienų intervalu,
gyvsidabrio garų koncentracija
neviršija didžiausios leistinos
koncentracijos – 0,0003 mg/m³.
Jei namuose sudužo gyvsidabrinis termometras, išsiliejusio gyvsidabrio negalima valyti
šluoste, nes gyvsidabris pasklis
dideliame paviršiaus plote, siurbti dulkių siurbliu, nes gyvsidabris
pasklis dar plačiau gyvenamųjų
patalpų ore. Rekomenduojama
gyvsidabrį surinkti lazdele sustumiant į voką ar ant storesnio popieriaus lapo, viską sudėti į butelį
su vandeniu ir užkimšti. Mažus
rutuliukus
rekomenduojama

susiurbti gumine kriauše, o pačias mažiausias daleles surinkti
su lipnia juosta ar klijais suteptu
drėgnu popieriumi. Gyvsidabrio
likučių negalima mesti į buitinių
atliekų konteinerį.
Surinktą gyvsidabrį reikia
perduoti pavojingų atliekų tvarkymo įmonei. Paviršius, ant
kurio išsipylė gyvsidabris, rekomenduojama nuvalyti muilo ir
sodos tirpalu (52 g sodos ir 45
g muilo 1 litrui vandens), po to
patalpas išplauti ir gerai išvėdinti. Jei gyvsidabriu buvo užteršti
drabužiai, būtina nusirengti, sudėti į hermetišką maišą, patiems
išsimaudyti, išsiskalauti burną,
išsivalyti dantis.
Užterštus rūbus rekomenduojama skalbti dubenyje 20–25
laipsnių C vandenyje su skalbimo milteliais (10-čiai litrų vandens – 20 g skalbimo miltelių)
bei perplauti į vandenį įdėjus
chlorkalkių 10 g 10-čiai litrų
vandens. Nesupakuoti maisto produktai, geriamasis vanduo, buvę patalpoje, kurioje
išsiliejo gyvsidabris, vartojimui
nebetinkami.
Gyvsidabris – blizgantis metalas, lakus kambario temperatūroje. Kuo patalpų oro temperatūra aukštesnė, tuo gyvsidabrio

garavimas yra intensyvesnis,
todėl ir apsinuodijimo tikimybė
didesnė.
Pavojingiausias ne pats gyvsidabris, o gyvsidabrio garai. Gyvsidabris, patekęs per kvėpavimo
takus, kaupiasi organizme ir pasišalina labai lėtai. Ūmaus apsinuodijimo gyvsidabriu požymiai
yra pykinimas, seilėtekis, metalo
skonis burnoje, galvos skausmas,
silpnumas. Gyvsidabriu galima
apsinuodyti ir per virškinimo
traktą ar jam patekus ant odos.
Kai gyvsidabrio garais kvėpuojama ilgai, nors į plaučius patenka
nedideli jo kiekiai, pasireiškia tokie požymiai, kaip rankų drebėjimas, nemiga, sumažėja raumenų jėga, sutrinka koordinacija.
Apsinuodijus gyvsidabriu būtina
kreiptis į medikus.
Nors gyvsidabriniai termometrai neparduodami, nemažai
gyventojų jų dar turi savo namuose iš anksčiau, kai jų buvo
galima įsigyti vaistinėse. Raginame gyventojus įsigyti saugius
termometrus, o turimus gyvsidabrinius termometrus perduoti
pavojingų atliekų tvarkytojams.
Darius GALDIKAS
NVSC Klaipėdos departamento
Kretingos skyriaus
vyriausiasis specialistas
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Naujojoje Kretingos Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje
su nedidele dalimi rajono visuomenės susitikęs premjeras S. Skvernelis teigė, jog dar dažais kvepianti knygų šventovė jam padariusi
didelį, neįtikėtiną ir malonų įspūdį. Anot jo, tai labai svarbus kultūrinis centras.
Į Kretingą premjeras užsuko ne šiaip sau. Pasak jo, buvo įsipareigojęs per kadenciją aplankyti visas šalies savivaldybes ir jau apvažiavęs du trečdalius Lietuvos, likęs dar vienas trečdalis. Vakar jis taip
pat svečiavosi Skuode.
Pirmiausia į susitikimą atvykusius kretingiškius premjeras S.
Skvernelis nudžiugino dabartinės Vyriausybės pasiektais rezultatais. Jis informavo, jog nepaisant įvairių konfliktų, aršių ginčų
Seime, prieštaringų visuomenės atstovų nuomonių bei kitokių nesklandumų, priimti įstatymų pakeitimai jau pateikė savo vaisius –
šalies biudžetas per praėjusius metus, palyginti su 2017-aisiais, pagausėjo šimtais milijonų eurų. Prie to labai prisidėjo ir alkoholinių
gėrimų akcizo padidinimas, taip pat ir dauguma kitų Vyriausybės
inicijuotų teisės aktų, kurie daliai visuomenės labai nepatiko. Vis
dėlto premjeras sakė esąs įsitikinęs, jog einama tinkama linkme.
Pirmuosius ir itin svarbius klausimus premjerui S. Skverneliui uždavė Savivaldybės meras Juozas Mažeika. Pasak jo, rajono biudžetui
švietimo sistemos finansavimo tvarkos pakeitimas yra labai skausmingas, nes reikia papildomai atseikėti apie 600 tūkst. eurų. Taip
pat rajonui labai svarbi yra žemės disponavimo galimybė, kurios
dabar savivaldybės neturi.
Premjeras, atsakydamas į klausimus, labai nenudžiugino. Švietimo sistemos finansavimo tvarka keičiama nebus, tačiau, suprantama, ją galima tobulinti. Savivaldybių teritorijose esančių laisvų
žemės sklypų priklausomybės bei galimybių ja disponuoti savivaldybėms klausimas iš dalies jau išspręstas.
„Potencialūs investuotojai, norėdami įsigyti ar išsinuomoti verslui skirtą valstybinės žemės sklypą, jau gali tai padaryti be aukcionų. Yra sudarytas kriterijų sąrašas, pagal kuriuos suteikiama tokia
galimybė. Nors jis pakankamai ilgas, tačiau investuotojui pakanka
atitikti bent keturis kriterijus“, – teigė S. Skvernelis komentuodamas
teisės aktų pakeitimus, dėl kurių neketinantys kurti verslo asmenys
nebegalės potencialiems investuotojams nugvelbti žemės sklypų.
Atsakęs dar į kelis kretingiškių klausimus, pasidalinęs savo nuomonėmis, įpareigojęs patarėjus labiau pasidomėti išgirstais pasiūlymais ir kai kurių problemų sprendimo galimybėmis bei pasidžiaugęs šiltu priėmimu S. Skvernelis tęsė savo kelionę po Lietuvos
savivaldybes.
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KONKURSAS

Paaiškėjo meninio skaitymo konkurso laureatai

Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninis etapas.
Konkurse dalyvavo 17 jaunųjų skaitovų iš 9 rajono mokyklų:
Jurgio Pabrėžos universitetinės,
VšĮ Pranciškonų, Salantų ir Darbėnų gimnazijų, Marijono Daujoto ir Simono Daukanto progimnazijų, Jokūbavo Aleksandro
Stulginskio, Baublių ir Kartenos
mokyklų-daugiafunkcių centrų.
Konkursą poeto Aido Marčėno
eilėmis apie kūrybą ir kalbą pradėjo renginio vedėjos – septintokė Kamilė Narvilaitė ir devintos
klasės mokinė Lauryna Januškaitė. Jauniesiems skaitovams jos palinkėjo kalbėti taip, kad „žodžiai
eitų į pačią širdį ir tiems, kurie
girdi, ir tiems, kurie dar negirdi“.
Renginio dalyvius ir svečius sveikino Kartenos mokyklos direktorė Laima Mačernienė, Kretingos
savivaldybės Švietimo skyriaus
vedėjo pavaduotoja Daiva Tranizienė ir Švietimo centro direktorė
Adelė Mazeliauskienė.
Jaunųjų skaitovų pasirodymus

vertino Kretingos švietimo centro sudaryta komisija: Kretingos
r. kultūros centro renginių organizatorė Aušrinė Zulumskytė
(komisijos pirmininkė), vaikų
ir jaunimo teatro „Atžalynas“
režisierė Karolina Moncevičienė
ir S. Daukanto progimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sigita Dirmeitienė.
Susumavus komisijos vertinimo rezultatus, 5–8 klasių grupėje
pirmąją vietą laimėjo VšĮ Pranciškonų gimnazijos 8e klasės mokinys Simas Martinkus (mokyt.
Birutė Šidlauskaitė), antrąją –
Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 8 klasės mokinė Arvydė Paulauskaitė (mokyt. Vitalija
Brunalienė), trečiąją vietą užėmė
M. Daujoto progimnazijos 5c
klasės mokinė Urtė Endružytė
(mokyt. Jūratė Račinskienė).
9–12 klasių grupėje pirmąją vietą pelnė VšĮ Pranciškonų
gimnazijos IGd klasės mokinė

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoniniame etape dalyvavo 17 jaunųjų skaitovų iš 9 rajono mokyklų.

Julija Naraškevičiūtė (mokyt.
Virgilija Kavoliūnienė), antrąją – J. Pabrėžos universitetinės
gimnazijos Ib klasės mokinė
Rasa Žutautaitė (mokyt. Audronė Dūdienė), trečiąją vietą laimėjo Darbėnų gimnazijos IIIG

Geriausi skaitovai mokosi
Pranciškonų gimnazijoje
Irma ANTANAITYTĖ

Kartenos mokykloje-daugiafunkciame centre vykęs Lietuvos mokinių meninio
skaitymo konkurso rajoninis etapas buvo sėkmingas ne vienam dalyvavusiajam, tačiau geriausiais skaitovais visame rajone pripažinti tik du. Jais tapo ir į zoninį konkurso etapą keliaus Kretingos pranciškonų gimnazijos 8e klasės mokinys Simas Martinkus ir 1Gd klasės gimnazistė Julija Naraškevičiūtė.
Kaip pasakojo S. Martinkaus
mokytoja Birutė Šidlauskaitė,
laureato vardą atnešusi ištrauka
iš Romualdo Granausko kūrinio „Trečias gyvenimas“ labai
patiko pačiam mokiniui. „Jo
mokytoja esu tik nuo šių metų
sausio – kūrinį jis jau turėjo.
Vaiko priežiūros atostogų išėjusi
ankstesnė jo mokytoja informavo mane, kad Simas – skaitovas“,
– sakė B. Šidlauskaitė. Lietuvių
filologijos ir režisūros mokslus krimtusi pedagogė dalinosi
su mokiniu sukaupta scenine
patirtimi – konkursui Simas
ruošėsi kone kasdien: „Jis pats
klausdavo, kada gali ateiti, jautė
pareigą, sunkiai dirbo. Šis mokinys pasižymi labai stipria vidine
motyvacija, yra sceniškas, turi
gerą balsą, dikciją, moka megzti
dialogą su publika, yra brandus,
stropus, skaito daug knygų, domisi literatūros naujovėmis“, –
gerų žodžių mokiniui negailėjo
B. Šidlauskaitė.
Kitoje amžiaus grupėje laureate tapusios J. Naraškevičiūtės
mokytoja Virgilija Kavoliūnienė sakė, kad kūrybinga, meniškos sielos gimnazistė skaitovų
konkurse dalyvavo pirmą kartą.

klasės mokinė Evelina Malūkaitė (mokyt. Vanda Kontrimienė).
Visiems rajoninio meninio
skaitymo konkurso dalyviams
įteiktos Švietimo centro atminimo dovanėlės.
Regioniniame meninio skai-

tymo konkurso etape dalyvaus
pirmųjų vietų laimėtojai – VšĮ
Pranciškonų gimnazijos atstovai
S. Martinkus ir J. Naraškevičiūtė.
Arina PRIŽGINAITĖ
Kartenos mokyklos-daugiafunkcio
centro mokytoja

Vidai Kanapkienei –
Vyriausybės kultūros ir meno premija
(Atkelta iš 3 p.)

kad tam bus gautos lėšos. Šiandien turime kuo pasidžiaugti ir kuo
pasigirti. Vieni pirmųjų su Vyriausybės meno ir kultūros premija
pasveikino kraštietis, profesorius Vladas Algirdas Bumelis, muziejaus darbuotojai“.
Tai bus ne pirmas svarus V. Kanapkienės darbo įvertinimas: 1996 m.
už nuopelnus kultūrai Lietuvos Respublikos prezidento dekretu jai įteiktas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinas (Riterio
kryžius), 2005 m. – Ministro Pirmininko padėka ir vardinis laikrodis už
svarų indėlį į Lietuvos kultūros paveldo puoselėjimą ir muziejininkystės
plėtrą, 2015 m. direktorė apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sidabro Garbės medaliu „ Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Skiriamos daugiau nei du dešimtmečius

Pranciškonų gimnazijos auklėtiniai Simas Martinkus ir Julija Naraškevičiūtė išrinkti geriausiais rajono skaitovais – abu ruošiasi zoniniam
konkurso etapui.

Mokytojos teigimu, labai daug
laiko ruošiantis atėmė kūrinio
pasirinkimas: „Išbandėme keletą tekstų, rinkomės drauge.
Ir mokytojas, ir mokinys ieško,
kol randa, juk reikia, kad tekstas būtų prasmingas, kad patiktų“, – atskleidė V. Kavoliūnienė.
Pasirinkta ištrauka iš Vaižganto
„Pragiedrulių“, anot pedagogės,
buvo sudėtinga, tačiau aktuali,

mat amžinosios vertybės, užkoduotos šiame kūrinyje, nesensta.
„Julijos ir teksto santykis iškart
užsimezgė, jai labai patiko ši ištrauka“, – kalbėjo mokytoja pridurdama, kad šie metai Seimo
yra paskelbti Vaižganto metais.
Abiejų laureatų mokytojos
minėjo, kad kol kas tiksli zoninio konkurso etapo data nėra
paskelbta.

www.svyturiolaikrastis.lt

Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 metų. Kasmet jų skiriama ne daugiau kaip 12. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat
pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į
kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija,
skiriama kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam jo nariui. Nuo 2008
m. premijos dydis siekia 340 bazinių socialinių išmokų dydžių.
Vyriausybės kultūros ir meno premijos šiais metais, be V. Kanapkienės, paskirtos fotomenininkui Ramūnui Danisevičiui; dailininkui,
knygų vaikams autoriui Kęstučiui Kasparavičiui; kino ir teatro aktorei
Vidai Vaivai Mainelytei; kompozitoriui Arvydui Malciui; tapytojai Sigitai Maslauskaitei-Mažylienei; menotyrininkei Agnei Naršytei; poetui
Kęstučiui Navakui; aktorei Reginai Reklaitienei; kino operatoriui Janui
Vitoldui Domaševičiui; tekstilininkei Zinaidai Vogėlienei ir menotyrininkei Rasutei Žukienei.
Vyriausybei tvirtinti nutarimo projektą dėl premijų skyrimo pateikė
Kultūros ministerija, vadovaudamasi Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijos sprendimu. 12-a kandidatų komisija atrinko iš visuomenės pasiūlytų daugiau nei 40-ies muzikos, teatro, dailės, literatūros, kitų
kultūros ir meno sričių atstovų.
Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisijai vadovauja poetas ir
publicistas Liutauras Degėsys. Komisijos nariai – Ministro Pirmininko
patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Unė Kaunaitė, kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, violončelininkas Mindaugas Bačkus, architektė Gražina Bernotienė, teatro kritikas, publicistas Vaidotas
Jauniškis, fotomenininkas Alvydas Lukys, aktorė Dalia Michelevičiūtė,
menotyrininkas Ernestas Parulskis, kino kritikė Rasa Paukštytė, menotyrininkas Helmutas Šabasevičius, etnologė Daiva Vaitkevičienė.
Vyriausybės kultūros ir meno premijos bus įteiktos kovo 7 dieną.
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