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Vidai Kanapkienei įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija
Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas kartu su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu dvylikai Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusių kūrėjų praėjusį
penktadienį įteikė Vyriausybės kultūros ir meno premijas.
„Džiaugdamasis šia akimirka, sveikindamas jus visus su šia
garbinga premija linkiu tokių
kūrybinių laimėjimų, kurie būtų
nepamatuojami nei atlygiu, nei
šlove ir kurie kurtų mūsų visų
gyvenimo pilnatvę netrukus
Kovo 11-ąją minėsiančioje valstybėje“, – sakė kultūros ministras
iškilmingame premijų įteikimo
renginyje Vyriausybės rūmuose.
Vyriausybės kultūros ir meno
premijos paskirtos fotomenininkui Ramūnui Danisevičiui, muziejininkei Vidai Kanapkienei, dailininkui, knygų vaikams autoriui
Kęstučiui Kasparavičiui, kino ir
teatro aktorei Vidai Vaivai Mainelytei, kompozitoriui Arvydui Malciui, tapytojai Sigitai Maslauskai-

tei-Mažylienei, menotyrininkei
Agnei Narušytei, poetui Kęstučiui
Navakui, aktorei Reginai Reklaitienei, kino operatoriui Janui Vitoldui
Tomaševičiui, tekstilininkei Zinaidai Vogėlienei ir menotyrininkei
Rasutei Žukienei.
Vyriausybės kultūros ir meno
premiją pelniusią V. Kanapkienę pasveikino kartu iškilmėse
dalyvavę rajono meras Juozas
Mažeika, Savivaldybės administracijos direktorius Virginijus
Domarkas, Savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Činkienė, taip pat kraštiečiai
Vladas Algirdas Bumelis, Regina Maciūtė, Juozas Pocius ir kt.
Vyriausybės kultūros ir meno
premijos skirtos vadovaujantis

Vyriausybės kultūros ir meno
premijų komisijos sprendimu ir
Kultūros ministerijos teikimu.
Komisija iš visuomenės pasiūlytų
daugiau nei 40-ies muzikos, teatro, dailės, literatūros, kitų kultūros ir meno sričių atstovų atrinko
12 kandidatų gauti premijas.
Vyriausybės kultūros ir meno
premijų komisijai vadovauja poetas
ir publicistas Liutauras Degėsys.
Vyriausybės kultūros ir meno
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. Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos
nuo 1997 metų. Kasmet skiria-

Kazimierinių mugė taps tradicija
Laima STONKUVIENĖ

Vida Kanapkienė – viena iš dvylikos Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusių kūrėjų, kuriems šiemet įteikta Vyriausybės kultūros ir meno premija.

ma ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. premijos dydis
siekia 340 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos gali būti
skiriamos pavieniams preten-

dentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama kolektyvui, paskirstoma po lygiai
kiekvienam jo nariui.
„Švyturio“ inf.

Sodininkų keliams –
papildomas finansavimas
Aistas MENDEIKA

Dvi praėjusio savaitgalio dienas Kretingoje, Rotušės aikštėje, kretingiškių ir miesVakar Kretingos rajono savivaldybės administracijos
to svečių laukė amatininkai, tautodailininkai, sertifikuoti gamintojai ir prekeiviai
– vyko pirmą kartą surengta Kazimierinių mugė. Ir vieni, ir kiti, kaip teigė jos orga- iniciatyva surengtame pasitarime su rajono sodininkų
nizatorius UAB „Kretingos turgus“ direktorius Nerijus Tertelis, renginiu liko paten- bendrijų vadovais aptartos galimybės siūlyti Lietuvos automobilių kelių direkcijai sodų bendrijose esančių kelių sąkinti, tad jis taps tradiciniu.
rašą, pagal kurį ketinama gauti finansavimą jiems inventorizuoti, taisyti ar rekonstruoti. Lėšas numatoma skirti iš
Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) rezervo.

Nors oras nelepino, Kazimierinių muge ir prekeiviai, ir pirkėjai liko patenkinti.

„Pernai pirmą kartą organizavome Velykų mugę, šiemet
nusprendėme pabandyti visus
sukviesti ir kovo pradžioje. Vilniuje bei Klaipėdoje vyksta garsioji Kaziuko mugė, o Kretingoje ji buvo Kazimierinių. Mugėje
dalyvavo apie 100 amatininkų,
tautodailininkų, prekeivių, daugiausiai, žinoma, iš Žemaitijos
krašto, kurie už vietą mokėjo
nuo 14 iki 50 eurų, – pasakojo
N. Tertelis. – Dauguma mugės
dalyvių rinkosi abi dienas, nors
buvo keletas, išsigandusių penktadieninės vėtros. O ji savo jėgą
išties parodė – dvi palapines sudraskė. Tačiau ir prekeiviai, ir
pirkėjai liko patenkinti, nes vieni
turėjo progą parduoti, kiti įsigyti
geros kokybės maisto produktų:

mėsos, žuvies, duonos gaminių,
konditerijos, medaus, prieskonių ir kt., taip pat medžio, odos,
akmenų, metalo, gintaro dirbinių, drabužių iš vilnos, lino, papuošalų, mezginių, rankų darbo
muilo. Gerą nuotaiką visiems
dovanojo Kretingos kultūros
centro armonikininkų ansamblis“.
N. Terteliui pritarė ir kalbinti
pirkėjai. „Mugių niekada nebus
per daug, tik oras galėjo būti geresnis. Bet kas norėjo, tas tikrai
turėjo progos ir skanesnį rūkytos
mėsos gabaliuką, ir įvairių skanumynų nusipirkti, ir pažįstamą
susitikęs papolitikuoti, rinkimų
rezultatus aptarti“, – juokėsi kretingiškis Jonas Paulauskas.
Kitos pašnekovės, Aldona ir

Zina, atviravo visų tokių susiėjimų labai laukiančios. „Nežinia
kodėl, bet taip jau yra, kad mugėje ar šventėje, žiūrėk, ir seniai
nematytą pažįstamą ar bičiulį
susitinki, ir su prekeiviais įvairiomis temomis gali pabendrauti. Bet turbūt nieko čia ir keisto –
juk ir seniau turgūs buvo ne tik
prekybos, mainų, bet ir susitikimų vieta, tos dienos visi laukdavo ir iš namų anksčiausiai išsiruošdavo. Mudvi irgi susitikome
mugėje, abi esame pensininkės,
laiko turime, tai kartu ir maklinėjam pasišnekučiuodamos“, –
šmaikštavo draugės.
Kitą mugę „Kretingos turgus“
planuoja organizuoti prieš pat
Velykas – balandžio 19–20 dienomis.
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Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, džiugu, kad pagaliau vyriausybė atkreipė didesnį dėmesį į sodų bendrijose gyvenančių žmonių poreikius ir suteikė galimybę valstybės lėšomis pagerinti bendrijose esančių kelių būklę. Tačiau norint, kad bendrijų
keliai taptų geresni, dar reikia padaryti kai kuriuos „namų darbus“.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Povilas Černeckis sodininkų bendrijų vadovus informavo, jog iki kovo 15-osios
reikia Kelių direkcijai pateikti prašymą skirti KPPP rezervo lėšų. Tačiau
šiųmetiniam finansavimui Savivaldybė gali prašyti pinigų tik kelioms
bendrijose esančioms gatvėms sutvarkyti, nes dar tik tiek yra Savivaldybės sąrašuose.
Susitikime daugiau diskutuota apie sodininkų bendrijose esančius kelius, kurių sąrašą planuojama Kelių direkcijai teikti kitų metų finansavimui gauti. Pasak P. Černeckio, kol kas dar neaišku, kiek pinigų iš KPPP
rezervo bus skirta apskritai šiai programai įgyvendinti. Taip pat neaišku,
kiek jų pasieks ir Kretingos rajoną. Tačiau jau dabar bendrijos turėtų
pačios nuspręsti, kuriuos kelius įrašyti į sąrašą bei nustatyti eiliškumą.
„Sodininkų bendrijų kelius numatoma tvarkyti ne tik iš KPPP rezervo lėšų. Savivaldybės biudžetui irgi reikės prisidėti, tačiau jo galimybės
ribotos. Norėdami sutvarkyti daugiau kelių, geriausiu atveju galėtume
prisidėti 30 proc. Būtų gerai, jei patys sodininkai irgi prisidėtų dar 20
proc. Kuo didesnis prisidėjimas, tuo daugiau galimybių gauti daugiau
lėšų iš KPPP rezervo“, – sakė P. Černeckis.
Su sodininkų bendrijų vadovais sutarta, jog jie kelių sąrašus Savivaldybei pateiks iki birželio 1-osios. Vėliau per šiuos metus Savivaldybės
administracija turės sutvarkyti visą reikalingą dokumentaciją ir teikti
prašymą Kelių direkcijai dėl lėšų skyrimo kitiems metams. Pasak P. Černeckio, prašymus reikės pateikti anksčiau nei šiemet.
Susitikime su sodininkais taip pat aptartos dar kelios sprendimų laukiančios sodininkų bendrijų problemos.

Patikslinimas

Kovo 9 d. straipsnyje „Auditorių ataskaitoms pritarta“ įsivėlė
klaida. 9 pastraipą reikia skaityti taip: „Didesnį Kontrolės komiteto
narių dėmesį patraukė auditorių ataskaitoje paminėtos muziejaus
išlaidos už ryšių paslaugas, kurios per metus sudarė apie 400 eurų“.
Atsiprašome už netikslumą.
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