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ANT AkmeNos kRANTŲ

dopšaičiai – vardan kretingiškių
 gerovės sunaikintas kaimas

archyviniuose Xvi amžiaus antrosios pusės dokumentuose yra minimas kretingos kaimynystėje prie Jauryklos upelio buvęs dopšaičių kai-
mas, kurio žemė driekėsi dideliame plote dabartinio kretingos miesto teritorijos rytiniame ir pietrytiniame pakraštyje, kluonalių ir Būbelių 
kaimų žemėje, dupulčių ir Grykšių vakarinėje bei Padvarių rytinėje dalyje.

dopšaičių kaimo planas. rekonstrukcija pagal Xvi–Xviii a. archyvi-
nius kretingos dvaro žemėvaldos dokumentus.

Dopšaičiai paminėti tik dvie-
juose XVI amžiaus dokumen-
tuose: 1566 m. ir 1572 m. su-
darytuose Kretingos valsčiaus 
inventoriuose, kurie 1897 m. 
buvo publikuoti Vilniaus ar-
cheografinės komisijos lei-
dinio „Aкты издаваемые 
Виленскою археографическою 
комиссieю“ XIV tome.

Archyviniai dokumentai lei-
džia manyti, kad kaimas buvo 
įkurtas XVI a. viduryje. Iki tol 
šioje teritorijoje, besidriekian-
čioje į rytus nuo Kretingos kai-
mo, plytėjo mišku ir krūmais 
apaugusi akmeninga žemė, pri-
klausiusi karališkojo Kretingos 
dvaro Degimų miškui. Miško 
žemėje buvo ganomos Kretin-
gos kaimo ir dvaro galvijų ban-
dos, ruošiama mediena valstie-
čių ir dvaro pastatų statyboms, 
kertamos malkos kurui. Ne-
mažą stačios medienos dalį tuo 
metu dvaras buvo išpardavęs 
pirkliams, kurie masiškai kirto 
mišką, degė miške medžio anglį 
ir gabeno į kaimyninės Prūsijos 
kunigaikštystės miestus. Dėl šio 
verslo miškas buvo pavadintas 
Degimais.

Augant vidaus ir užsienio pre-
kybos rinkoje žemės ūkio pro-
dukcijos poreikiui, mūsų krašte 
plėtėsi dirbamos žemės plotai, 
greta senųjų kaimų kūrėsi žem-
dirbių nausėdijos. Apie XVI a. 
vidurį pirmieji naujakuriai atsi-
kėlė ir į iškirsto Degimų miško 
bei Kretingos ganyklų plėšini-
nę žemę, o nausėdiją pavadino 
Dopšaičiais.

Dokumentuose vietovės pa-
vadinimas lenkiškai rašomas 
„Dobszaicie (Dobszaycie)“ ir 
„Dopszaycie“. Pirmoji vardo 
forma sutinkama 1566 m., o 
antroji – 1572 m. inventoriuje. 
Manoma, kad vietovardis kilo 
iš asmenvardžio Dopšys (Dap-
šys). Šį vardą turėjusio asmens 
sūnūs pagal to meto tradiciją 
buvo vadinami Dopšaičiais. Mi-
nėtuose abiejuose inventoriuose 
minimi Jokūbas, Jonelis, Jonikas 
ir Bertašius Dopšaičiai, ko gero, 
ir buvo tie pirmieji naujakuriai, 
kurių pavardė tapo bendriniu 
nausėdijos pavadinimu.

Didžiojo kunigaikščio Žygi-
manto Augusto iniciatyva XVI 
a. antroje pusėje karališkuosiuo-
se (valstybiniuose) dvaruose 
buvo pravesta Valakų reforma. 
Kretingos dvaro valdose ją vyk-
dė karališkasis matininkas Jo-
kūbas Laškovskis. Jis išmatavo 

valakais visą dvaro ir jam pri-
klausančių kaimų žemę, padali-
no ją į dirbamus ir bendro nau-
dojimo (ganyklų, pievų, miško) 
laukus, šalia dvaro sodybos pa-
rinko vietą palivarko ūkiui. Tarp 
palivarko ir Prūsijos kunigaikš-
tystės besikuriančioje Dopšaičių 
nausėdijoje jis išplanavo naują 
valakinį-gatvinį kaimą, kuriame 
galėtų nuolat gyventi ir ūkinin-
kauti 40 valstiečių šeimų.

Dopšaičiams buvo priskirta 
daugiau kaip 59 valakai (per 1 
282 ha) žemės. Pietuose ji ribo-
josi su Prūsijos kunigaikštytės 
Eglynų (dab. Ėgliškių), Šliaude-
rio ir Tolučių (dab. Toliai) kai-

mais, vakaruose – su Kretingos 
kaimo ganyklomis, šiaurės va-
karuose – su Kretingos dvaro 
palivarku, šiaurėje – su Klibių 
kaimo ganyklomis, o rytuose – 
su Degimų mišku.

Pagal valdomos žemės plotą 
Dopšaičiai Kretingos valsčiuje 
nusileido tik Kretingos (85 va-
lakai) ir Kurmaičių (72 valakai) 
kaimams. Du trečdalius terito-
rijos užėmė dirbama žemė, apė-
musi 40 valakų (per 855 ha). Ji 
buvusi padalinta į tris masyvius 
stačiakampius laukus, kurių kie-
kvienas išskirstytas į vienodo 
dydžio rėžius. 

Kaimo centrinėje dalyje, an-

trajame ariamos žemės lauke, 
Jauryklos upelio dešiniajame 
krante, prie kelio Kretinga–Ra-
guviškiai–Budriai buvo parinkta 
vieta kaimo gyvenvietei, į kurią 
visi senieji kaimo gyventojai 
turėjo perkelti savo sodybas, o 
naujakuriai statytis naujas. To-
kiu būdu tarp dabartinių Kre-
tingos miesto Melioratorių ir 
Būbelių kaimo Gargždų gatvių 
palei kelią į Budrius (Raguviš-
kius) buvo pastatytas gatvinis 
kaimas, kuriame 1566 m. stovėjo 
21 žemdirbių sodyba. Kiekvie-
nai sodybai priklausė po vieno-
do dydžio rėžį žemės visuose tri-
juose ariamuose laukuose, kurie 
sudarė valaką – 21,38 hektaro.  

1566 m. kaime gyveno valstie-
čiai Petrikas Černys, Stanislovas 
Daugantis, Jokūbas Dopšaitis, 
Jonelis Dopšaitis, Bendikas Do-
pultaitis, Sčeputis Dopultaitis, 
Bertulis Janušaitis, Andrius 
Kogaitis, Mikšius Norvaišaitis, 
Stančius Norvaišaitis, Jokūbas 
Parisgėris, Jonikas Parisgėris, 
Andrejus Peteraitis, Jokūbas 
Skuodaitis, Jokūbas Skuodys, 
Mikutis Stanislovaitis, Rimkus 
Šašaitis, Grigelis Šeraitis, Sčepu-
tis Videkaitis, Jokūbėlis Triper-
šaitis, Andrejus Vaičaitis ir Jonas 
Židiniltus su šeimomis. Jie iš ka-
rališkojo Kretingos dvaro nuo-
mojosi tik 20 valakų, t. y. pusę 
visos kaimui skirtos ariamos 
žemės. Iš jų 6 naujakurių šeimos 
įsikūrė apie 1560 m. ir dvarui 
mokėjo tik dalį žemės rentos, o 
nuo kitų mokesčių buvo atleis-
tos šešeriems metams.

Dopšaičių ariama žemė bu-
vusi labai akmeninga, gerai 
neįdirbta ir laikyta prastesnės 
rūšies nei Kretingos kaimo. To-
dėl pagal didžiojo kunigaikščio 
nustatytus įkainius už 1 valaką 
arimo žemdirbiai čia privalėjo 
mokėti tik 12 grašių, o kretingiš-
kiai – 21 grašį činšo. Labiausiai 
įdirbtas buvo vidurinis laukas, 
plytėjęs tarp Jauryklos ir Du-
pulčio upelių. Kitų dviejų laukų 
didelė dalis dar dirvonavo, buvo 
tik pradėta įsisavinti. Nemažai 
sąnaudų įdėję į žemę valstiečiai 
dar negalėjo pasigirti pelningu 
ūkininkavimu, todėl sudarant 
1566 m. inventorių jie šešiems 
metams, kol tvirtai atsistos ant 
kojų, buvo atleisti nuo činšo. 

Be činšo mokesčio, valstiečiai 
dvare kasmet turėjo atlikinėti 
talkos, pastotės ir kitas prievo-
les, eiti lažą, pristatyti natūrinę 
duoklę: 2 statines avižų, vežimą 

šieno, žąsį, dvi vištas, 20 kiauši-
nių ir pan. Natūrinę duoklę pa-
gal dvaro patvirtintus įkainius 
galima buvo atiduoti ir pinigais.

Per gyvenvietę, kaimo žemės 
centrine dalimi, ėjo pagrindinis 
tuo metu šio krašto kelias, vedęs 
iš Kretingos link Budrių ir prie 
Minijos upės esančių Kretingos 
valsčiaus (dvaro) kaimų. Už gy-
venvietės, Dopšaičių rytiniame 
pakraštyje, ties dabartiniais Bū-
beliais ir Žygais, nuo jo atsišako-
jo kitas kelias, kuris pro Bebrū-
nius (dab. Jokūbavą) vedė link 
Gargždų. Dabartinio Jokūbavo 
(Gargždų) kelio dar nebuvo – jis 
nutiestas tik XVIII a. pabaigoje 
ar XIX a. pradžioje.

Pietinėje kaimo dalyje, už 
pirmojo ariamos žemės lauko, 
einant link Prūsijos kunigaikš-
tystės, apie 8 valakų (per 171 ha) 
plote driekėsi krūmais ir pavie-
niais medžiais apaugusios šie-
naujamos pievos ir bendrosios 
ganyklos, kuriose kerdžiaus va-
dovaujami piemenys nuo anks-
tyvo pavasario iki pirmųjų šalčių 
ganė kaimo galvijus. Už gany-
klų, pačiame Prūsijos pasienyje 
ošė nedidelis miškas, priklausęs 
karališkajam Kretingos dvarui. 
Jis buvo pačiame kaimo žemių 
kampe, todėl pradėtas vadinti 
Kumpiškėmis. Miške valstiečiai 
galėjo ganyti savo galvijus, gavę 
dvaro administracijos leidimą 
prisikirsti malkų. 

Šiaurinėje kaimo dalyje, už 
Dupulčio upelio, buvo trečiasis 
ariamos žemės laukas, o už jo, 
paribyje su Klibių kaimo žeme 
augo miškas, apėmęs 12 valakų 
(per 256 ha) plotą. Prie miško 
žemės buvo priskiriamos pievos, 
augusios į vakarus nuo miško, 
ties riba su Kretingos dvaro pali-
varku ir Klibių kaimo pievomis. 
Įstrižai trečiojo lauko ir miško 
vingiavo Kretingos–Kartenos 
kelias, jau tuo metu tapęs svar-
biu prekybos traktu, jungusiu 
Šiaurės Žemaitijos miestelius su 
Klaipėdos uostu.  

Tarp 1566 ir 1572 metų Kre-
tingos apylinkėse siautėjo Juo-
dąja mirtimi pramintas maras. 
Iš visų valsčiaus kaimų nuo 
maro epidemijos labiausiai nu-
kentėjo Dopšaičiai. 1572 metais 
kaime buvo belikę 11 žemės 
nuomininkų: Jokūbas Dopšai-
tis, Jonelis Dopšaitis, Jonikas 
Dopšaitis, Bertašius Dopšaitis, 
Petrikas Garvis, Mockus Nor-
vaišaitis, Mikšius Norvaišaitis, 

(Nukelta į 6 p.)
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Stančius Norvaišaitis, Šeputis 
Skuodaitis, Stuokus ir Motiejus 
Žiūrelis. Jie sugebėjo nuomo-
tis šiek tiek daugiau kaip 7,5 
valako dirbamos žemės. Penki 
asmenys nuomojosi po vieną 
valaką, kiti penki – po pusę va-
lako, o vienas – tik rėžį. Visi kiti 
rėžiai stovėjo nedirbami, pavir-
tę dirvonais.

Tolesnį kaimo likimą nulė-
mė naujojo Kretingos dvaro 
savininko, Lietuvos didžiojo 
etmono ir Vilniaus vaivados 
Jono Karolio Chodkevičiaus 
apsisprendimas Kretingos kai-
mo žemėje 1609 m. pastatyti 
Karolštato (Kretingos) miestą. 
Miesto piliečių ir kampininkų 
pragyvenimui buvo reikalin-
ga dirbama ir ganyklų žemė. 
Šiems poreikiams patenkin-
ti buvo paimtos kairiajame 
Akmenos upės krante buvu-
sios Kretingos kaimo ganyklos 

ir didžioji dalis statomo mies-
to kaimynystėje atsidūrusių 
Dopšaičių žemės.   

Kretingos valsčiaus 1611 m. 
inventoriuje Dopšaičiai jau 
nebeminimi. Kaimo žemes 
išdalinus miestiečių daržams, 
pievoms ir ganykloms, gy-
venvietė buvo panaikinta, o 
žemdirbių šeimos iškeldintos 
į kitus kaimus arba persikėlė į 
Karolštatą.

Šiaurės rytiniame buvusio kai-
mo pakraštyje XVII a. – XVIII 
a. pr. susiformavo trys nedideli 
vienkieminiai užusieniai, pa-
vadinti Miežečiais, Dupulčiais 
ir Slučkais. Jų likimai taip pat 
įvairūs. Miežečiai vėliau buvo 
prijungti prie besiplečiančių 
Dupulčių ir dingo iš žemėlapių 
ir gyvenviečių žinynų. Slučkų 
kaimas mūsų laikais atsidūrė 
tarp Ilgųjų pievų miško ir Ku-
koriškių. Istorinio Slučkų kai-

apytikris dopšaičių kaimavietės ribų planas šių dienų vietovių adminis-
tracinio-teritorinio suskirstymo plane. Parengta pagal vĮ registrų cen-
tro portale „www.regia.lt“ skelbiamą žemėlapį.

mo šiaurinė dalis atiteko Gryk-
šiams, o pietinė – augantiems 
Dupulčiams.

Likusioje Dopšaičių kaimo že-
mėje, kuria iki XIX a. naudojosi 
Kretingos miestiečiai, pobau-
džiavinės ir tarpukario Lietuvos 
žemės reformų metu susiforma-
vo Būbelių ir Kluonalių kaimai, 
o šiaurės vakarinis pakraštys ati-
teko Padvarių kaimui. 

Šiandien Dopšaičių kaimo 
teritorijoje dygsta nauji Kretin-
gos miesto bei jo priemiesčiais 
tapusių Dupulčių, Padvarių ir 
Kluonalių gyvenamųjų namų 
kvartalai. Manau, kad minint 
Kretingos miesto savivaldos 
įkūrimo 410-ąsias metines vie-
name iš šių kvartalų atsiras ga-
tvė, skirta istorinio Dopšaičių 
kaimo vardui įamžinti.  

Julius KANARSKAS
 Istorikas, Kretingos muziejus

dopšaičiai – vardan kretingiškių gerovės sunaikintas kaimas
(Atkelta iš 5 p.)

turi tarnauti ūkininkams, padėti jiems paramą įsisavinti, o ne būti kontrolie-
riais, kurie atvažiuoja ir nubaudžia“, – įsitikinęs V. Buivydas.

Jo manymu, paramos gavimo procedūra turėtų būti kuo paprastesnė, kad ūki-
ninkas pats galėtų parašyti projektą jai gauti. Dabar kažkam moka po tūkstantį eurų 
ir nežinia, ar projektas „praeis“. ŽŪR tikslas – kad paramą gautų visi, kam jos reikia.    

Anot V. Juodsnukio, Lietuvoje niekada neinvestuota į žmogiškuosius resursus.  Tai 
savo laiku padarė lenkai, vokiečiai, prancūzai, kurie žmones mokė, į paramą vedė už 
rankos ir taip jiems padėjo. „Lietuvoje sukurta kontroliavimo institucija – Nacionali-
nė mokėjimo agentūra, kurioje dirba apie 800 labai kvalifikuotų specialistų, jie akre-
dituoti Briuselyje ir mus tikrina. O kas mus konsultuoja? Tiesa, yra konsultavimo 
tarnyba. Jos vadovas prisipažino, kad yra 5 tūkst. sutarčių su ūkininkais, juos ir kon-
sultuojama. Bet Lietuvoje yra 126 tūkst. ūkininkų. Kaip tiems ūkininkams kreiptis 
paramos negaunant jokios konsultacijos ir informacijos? Net kvalifikuoti žmonės, 
baigę aukštuosius mokslus, imdami paramą įkliūva, kadangi tiek ten tų nereikalin-
gų saugiklių pridėta, jog ja praktiškai negalima pasinaudoti“, – teigė V. Juodsnukis.

Kretingos rajono ūkininkas Mindaugas Šukys įvardijo ir dar vieną priežastį, kodėl 
eilinių ūkininkų nepasiekia parama – dažnai besikeičiančios taisyklės, kurios dar ir 
per vėlai paviešinamos. „Toks įspūdis, kad su parama susijusios taisyklės yra kuria-
mos tikslingai, – savo nuomonę dėstė M. Šukys. – Pavyzdžiui, gegužės mėnesį bus 
šaukimas, o taisyklės išleidžiamos balandžio viduryje. Su jomis susipažinti lieka dvi 
savaitės, daugiausiai – mėnuo. Ir visąlaik, kiek tos taisyklės buvo kuriamos, niekas 
nežino, kokios jos bus. Tačiau kažkas tai žino, nes iš kur tuos milijonus gauna? Va-
dinasi, jos kažkam yra sukurtos ir tiesiog kaip ant padėklo padėtos. O tas paprastas 
žmogelis, jeigu atitiko reikalavimus – gavo, nepataikė – tečiuožia toliau. Ir nesvarbu, 
kad pinigus už projektą sumokėjęs. Kaip žmogus per dvi savaites gali pasiruošti savo 
verslui, jį numatyti, jeigu paramos taisyklės išeina prieš dvi savaites?“. 

reikia ryžtingai veikti
Kretingoje apsilankiusių svečių manymu, Žemės ūkio ministerijos vizija 

yra stambūs ūkiai, žemės ūkio bendrovės, susivienijimai. Ir neva numatyta, 
kad trūkstant žmonių kaimuose jų bus atsivežta iš kitų šalių. Taip mūsų kai-
mai vėl užsipildys ir gyvenimas vyks toliau.

Susitikime dalyvavęs prieš dvidešimt metų žemės ir miškų ūkio ministru buvęs 
Vytautas Knašys akcentavo, kad įsikurti atvykėliui iš kitos šalies dažnoje užsienio 
šalyje būtų neįmanoma. „Baltojoje knygoje rašoma, kad vietoj išvažiavusių tautie-
čių priimsime užsieniečius. Kas tada bus su Lietuva? – klausė V. Knašys. – Kalba-
me, ką reikia daryti, kaip tą valdžią įveikti. Turime pavyzdį – švietimo darbuotojai 
užėmė ministeriją ir ten puikiai šeimininkavo. Vadinasi, reikia veikti ryžtingai. 
Niekas kitas mūsų ateitimi nepasirūpins, jeigu ne mes patys“.                                   

Diskusijoje taip pat dalyvavęs smulkiuoju ūkininku ir smulkiuoju verslininku 
prisistatęs Algimantas Belzus kvietė vienytis. Anot jo, niekas nieko niekada ant 
lėkštutės neatneš. „Žemės ūkio ministerija teigia, kad visi reikalavimai „nuleisti“ 
iš Briuselio. Jie mūsų biurokratų išsigalvojimas. Gal reikėtų pasekti geltonas lieme-
nes  apsivilkusių prancūzų, kurie išėjo į gatves ir dėl visokių nesąmonių „dusina“ 
savo valdžią, pavyzdžiu? Kovokime už ateitį, už tai, kad į Lietuvą grįžtų emigrantai. 
O jie grįžtų, jeigu sulauktų konkrečios pagalbos ir paramos“, – kalbėjo A. Belzus.           

V. Juodsnukio nuomone, privalu kuo greičiau organizuoti visuotinį ūki-
ninkų suvažiavimą ir aptarti opias problemas, nes greitai visiems bus „ragas“.

diskutavo, kaip užkirsti 
kelią kaimų nykimui

draugijai vadovaus dar vieną kadenciją
Laima STONKUVIENĖ

Šią savaitę kretingos rajono neįgaliųjų draugijos narių išrinkti delegatai buvo susirinkę į 
ataskaitinę-rinkiminę konferenciją, kurios metu draugijos pirmininkas antanas Juškėnas ir 
revizijos komisija pateikė ketverių metų veiklos ataskaitą. delegatų sprendimu, a. Juškėnas 
draugijai vadovaus dar vieną kadenciją.

Jono Tiškaus nuotr.

„Draugija kiekvienais metais įgyvendina projektus, 
kuriems lėšų skiria Neįgaliųjų reikalų departamentas. 
2015 metais projektui vykdyti gauta 10 tūkst. 919 eurų, 
projekte per metus buvo įdarbinti 9 žmonės, – pasako-
jo A. Juškėnas. – Veikė floristikos, batikos, keramikos, 
meno ir literatų būreliai, ansamblis, mokytasi kompiu-
terinio raštingumo, teikta asmeninio asistento paslau-
ga. 2016-aisiais projektui vykdyti gauti 13 tūkst. 840 
eurų, buvo vykdomos šios veiklos: užsiimta rankdar-
biais, keramika, ebru menu, tapyta ant šilko, mokytasi 
gyventi sveikai, veikė ansamblis „Šviesulys”, literatų 
klubas ir kt. 2017 metais projektui įgyvendinti skir-
ta 12 tūkst. 489 eurai, organizuoti užsiėmimai, kurių 
metu mokytasi piešti ant šilko, sveikos gyvensenos, 
užsiimta keramika, įkurtas saviveiklos teatras, susibū-
rė literatai, teikta asmeninio asistento pagalba. Pernai 
įgyvendintas projektas, kuriam buvo skirta 14 tūkst. 
483 eurai. Tai suteikė galimybę teikti asmeninio asis-
tento pagalbą, tobulinti kompiuterines technologijas, 
užsiimti rankdarbiais, sveikatinimu, savo veiklą tęsė 
literatai, saviveiklos teatras ir kt.“.

A. Juškėnas pasidžiaugė, kad nuo pat jo vadovavimo 
draugijai pradžios rajono neįgalieji lankosi „Vienkie-
myje”, kur lepinasi pirties malonumais – tokią galimy-
bę suteikė Jolanda ir Algimantas Šoblinskai. Draugi-
jos nariai daug keliauja – aplankytas Delfinariumas, 
Klaipėdos botanikos sodas, Grūto parkas, Merkinės 
piramidė, Kuldigos smėlio ola, pabuvota Anykščiuo-
se, Ventspilyje, Biržuose, Naisiuose, Šiluvoje, Trakuo-
se, Raseiniuose. Pernai pirma įsimintina išvyka buvo 
į Medžiugorją. Pažintinės-piligriminės kelionės metu 
pravažiuotos 8 Europos šalys.

Kretingiškiai artimai bendrauja ir bendradarbiau-
ja su kolegomis iš aplinkinių rajonų, kiekvienų metų 
liepą važiuoja į Talačkonis, kur dalyvauja Neįgaliųjų 
dienos šventėje. Lankėsi Skuode ir Juknaičiuose, kur 
organizuoti Klaipėdos apskrities neįgaliųjų draugijų 
susibūrimai, buvo pakviesti į Telšių neįgaliųjų drau-
gijos jubiliejines šventes, kur literatai ir saviveiklos 
teatras parodė ir savo programą, pabuvojo Europos 
dienos minėjimo mugėje Gargžduose.   

Kretingos neįgaliųjų draugijos nariai aktyviai daly-
vauja Kretingos miesto ir Antaninių šventės mugėje, (Nukelta į 15 p.)

dar vienai kadencijai vadovauti kretingos neįgaliųjų 
draugijai išrinktą antaną Juškėną sveikina kolegė iš 
kėdainių Celestina rimavičienė.

prisideda prie švarinimosi akcijos „Darom“.
Pernai kretingiškiai neįgalieji paminėjo savo vei-

klos 30-mečio jubiliejų.
„Esame labai dėkingi nuolatiniams savo rėmėjams, 

kurie teikia ir materialinę, ir moralinę pagalbą bei pa-
ramą: „EGO kompiuteriai“, „Smagratis ir ko”, Jolan-
dai ir Algimantui Šoblinskams, Radai Matulevičienei, 
„Baltuonių kalakutų ūkiui“, „Jovaigei”, „Motiejausko 
transportas”, „P. Varkojis ir ko”, Valiui ir Irenai But-
kams, Kazimierui Stončiui. Dėkojame ir Kretingos 
rajono savivaldybei, Kretingos rajono kultūros centro 
direktoriui ir jo komandai, Kretingos dienos centro 
direktorei, Kretingos rajono švietimo centro direkto-
rei ir visiems, padėjusiems ir parėmusiems draugiją 

(Atkelta iš 4 p.)


