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Vėl pakvietė „Vasaros artelė malūne“
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejus ir šiemet daugiau negu
dvi dešimtis Kretingos vaikų nuo 7 iki 10 metų
pakvietė į vasaros stovyklą „Vasaros artelė malūne“. Dvi savaites stovyklautojų kasdien lauks
nauji užsiėmimai ir naujas kūrybos bei pažinimo
džiaugsmas.
„Organizuoti šią stovyklą yra
didelė prabanga, nes muziejaus
darbuotojai atsitraukia nuo savo
darbo muziejuje, tačiau tai darome iš pagarbos vaikams, o į stovyklą susirenka patys drąsiausi,
pareigingiausi, paklusniausi ir
smalsiausi. Su vaikais dalinsimės tuo, ką turime sukaupę:
žiniomis, eksponatais, idėjomis.
Patirkite daug įspūdžių, o mažuosiuose savo kompiuteriuose – galvelėse – sukaupkite kuo
daugiau informacijos“, – stovyklos atidarymo dieną stovyklautojams linkėjo muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.
„Vasaros artelėje malūne“ su
vaikais stovyklauja Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė,
kultūrinės veiklos vadybininkė
Rasa Cuckson, Etnokultūros
skyriaus vedėja Inga Jurgilienė,
Istorijos ir archeologijos skyriaus vedėja Jolanta Klietkutė,
vyr. muziejininkė-etnografė Nijolė Vasiliauskienė, dailininkė
Inga Idaitė. Vadovių parengta
stovyklos programa – įdomi ir
turininga. Pirmąją dieną vai-

kai susipažino, darė draugystės
apyrankes, žiūrėjo lėlių spektaklį „Baltuolė“ pagal brolių
Grimų pasaką „Snieguolė ir
septyni nykštukai“, kurią atvežė
šalyje žinomi lėlininkai – Vitalijus Mazūras ir Nijolė Bižanaitė-Mazūrienė. Baigiantis
pirmajai stovyklos dienai ruošė
dienoraštį, į kurį vėliau surašė
dienos įspūdžius.
Antrąją – Gamtos – dieną
daugiau sužinota apie paukščius, Dvaro malūno kiemelyje
vyko užsiėmimas „Augalų dažų
laboratorija“, kurio metu piešta
augalais.
Trečiąją dieną vyko kūrybinė fotosesija, užsiėmimas „Atrask mano žydėjimą“, ketvirtąją
dieną vaikai pakviesti į „Saulės
šviesos studiją“ – čia neišdildomų įspūdžių patirta kartu su
Jolanta Klietkute kuriant cianotipiją arba kitaip mėlynuosius
saulės atspaudus.
Vakar vykusią Sporto dieną
Kretingos miesto stadione stovyklautojų laukė lauko žaidimai
ir estafetės, o pirmadienį jie bus

Stovyklautojus pasveikino, patirti daug įspūdžių, o mažuosiuose savo kompiuteriuose – galvelėse – sukaupti
kuo daugiau informacijos stovyklos atidarymo dieną linkėjo muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.

Aisto Mendeikos nuotr.

pakviesti į „Babūnelės“ skalbyklą: dalyvaus etnografinėje
skalbimo, lyginimo pamokėlėje,
kartu su tradicine amatininke
Rasa Balsevičiene gamins muilo
ir burbulų vonią.
Antradienis bus skirtas šeimai:
vaikai susipažins su grafų Tiškevičių šeima, pieš savo šeimos
medį, trečiadienį turės galimybę
geriau pažinti Dvaro parką – čia
lauks orientacinis žaidimas bei
valanda su teptuku, kurios metu

akvarele bus piešiami peizažai.
Ketvirtadienį stovyklautojai
susipažins su audimo ir medžio
drožybos, vilnos vėlimo amatu,
dalyvaus užsiėmime „Lino kelias“. O paskutiniąją stovyklos
dieną vadovės surengs ekskursiją „Nepažinta Kretinga“, kurios
metu bus aplankyta grafų Tiškevičių koplyčia, slėnis prie bažnyčios ir kt.
„Norinčiųjų dalyvauti stovykloje vaikų tėvai kasmet užre-

gistruoja gerokai daugiau negu
galime priimti. Sulaukiame prašymų organizuoti dvi pamainas,
tačiau neturime tokių galimybių. Tai, kiek daug vaikų nori
stovyklauti „Vasaros artelėje malūne“, rodo, jog vasaros stovyklų
rajone labai trūksta“, – „Švyturiui“ sakė stovyklautojus taip pat
pasveikinusi ir gražių atostogų
palinkėjusi muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus vadovė Jurgita Paulauskienė.

Mokyklų vadovai dėl karščių gali lanksčiai koreguoti ugdymo procesą

Kretingoje, kaip ir visoje Lietuvoje, oro temperatūrai pasiekus daugiau nei 30 laipsnių karščio, pakartotinai primename, kad mokyklų
vadovai, pasitardami su mokyklų bendruomenėmis, gali koreguoti ugdymo procesą. Esant ypač karštiems orams, gali leisti vaikams neiti į
mokyklą, jei oro sąlygos kelia pavojų mokinių sveikatai ir neleidžia užtikrinti tinkamų mokymosi sąlygų nei mokyklų patalpose, nei kitose
aplinkose.
Savivaldybės administracijos
Švietimo skyrius pastarosiomis
savaitėmis tokią informaciją
kelis kartus teikė visoms mokykloms akcentuodamas, kad užsitęsus karštiems orams Lietuvoje
ir kylant pavojui dėl mokinių
sveikatos galima drąsiai ir lanksčiai koreguoti ugdymo procesą –
pamokas ar jų dalį keisti į kitas
ugdymo organizavimo veiklas

kitose erdvėse ir aplinkose ar,
išskirtiniais atvejais, leisti mokiniams likti namuose prieš tai
informavus mokinių tėvus.
Sprendimo teisė mokyklų vadovams koreguoti ugdymo procesą nustatyta švietimo, mokslo
ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu dėl bendrųjų
ugdymo planų.
„Švietimo skyriaus duome-

nimis, visi mūsų rajono mokyklų vadovai šią informaciją
yra gavę ir su ministerijos rekomendacijomis dėl ugdymo
proceso koregavimo yra susipažinę. Savivaldybės administracija su švietimo įstaigų
vadovais bendrauja nuolat, situacija yra kontroliuojama lygiagrečiai ieškant sprendimų,
kaip tinkamai pasirūpinti pa-

talpomis įpusėjusios brandos
egzaminų sesijos metu, – sako
Kretingos rajono savivaldybės
meras Antanas Kalnius. – Mokyklose pamokos yra trumpinamos, užsiėmimai vyksta ir
kitose erdvėse. Taip pat mokinių tėveliai yra informuoti,
kad mokiniai gali likti namuose ir atlikti nurodytas užduotis
savarankiškai“.

Dar kartą labai kviečiame ir
raginame visą bendruomenę
lanksčiai vertinti susidariusią situaciją šiuo laiku. Meteorologai
praneša, kad karščiai bent artimiausiomis dienomis šiek tiek
nuslūgs.
Gintarė BENAITYTĖ
Savivaldybės administracijos
atstovė ryšiams su visuomene

Žemdirbiams – kompensacijos už nuostolius
Žemės ūkio ministerija kompensuos žemdirbiams dėl
2018 m. sausros patirtus nuostolius. Kompensacijoms
skirta 8,5 mln. eurų. Jos bus pradėtos mokėti liepos mėnesį. Kretingos rajone kompensacijas gali gauti beveik 2
tūkstančiai žemdirbių.
„Parama skirta žemdirbiams, kurių 2018 metais dėl
sausros patirti augalininkystės produkcijos nuostoliai sudarė ne mažiau kaip 30 proc.
pareiškėjo bendros vidutinės

metinės 2015–2017 m. produkcijos vertės pagal visus
taisyklėse nurodytus augalus.
Taip pat mokama vienkartinė
išmoka gyvulininkystės (galvijai, arkliai, kiaulės, avys, ož-

kos) ir paukštininkystės veikla
užsiimantiems
subjektams,
laikantiems 1 ir daugiau sutartinių gyvulių. Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo
centras paskaičiavo, kad Kretingos rajone kompensacijas
už auginamas žemės ūkio kultūras pagal patvirtintą sąrašą
gali gauti 1266 asmenys bei
684 gyvulių augintojai“, – sakė
Kretingos rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus vedėja

www.svyturiolaikrastis.lt

Ženeta Seniūnienė.
Pasak vedėjos, tikslūs kompensacijų dydžiai paaiškės surinkus visas paraiškas ir bus
tvirtinami atskiru žemės ūkio
ministro įsakymu. Prognozuojama, kad augalininkystės sektoriuje vidutinė išmoka gali siekti
apie 17 Eur/ha, o gyvulininkystės – apie 7 Eur/SGV.
„Paraiškas kompensacijoms
gauti galima teikti nuo birželio
12 iki birželio 21 dienos. Ka-

dangi paraiškų surinkimo laikas
labai trumpas, visi žemdirbiai,
norintys gauti kompensacijas,
turi paskubėti ir kreiptis į seniūnijų specialistus“, – akcentavo Ž.
Seniūnienė.
Pareiškėjams, kuriems priklauso kompensacijos, tereikės
prie paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti užpildyti atitinkamus langelius.
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