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Šventės renginių dangus nesugadino 
Andrius JUŠKEVIčIUS

Šventėje gerai, kai suvažiuoja daug svečių, kai gausu žmonių, kai renginiai veja vienas kitą, o dangus ant šventės dalyvių nelaisto lietaus. Šeš-
tadienį kretingoje buvo visko – tarp atvykusių į miesto šventę svečių buvo Ministras Pirmininkas algirdas Butkevičius, jo patarėjas, kretingos 
garbės pilietis antanas vinkus, po tautodailės mugę sukiojosi seimo narė agnė Bilotaitė, o savivaldybės kviesti svečiai atvyko iš artimesnių ir 
tolimesnių užsienio valstybių. ir nors nuo šeštadienio ryto dangus nieko gera nežadėjo, bent keletą kartų rotušės aikštę gerokai apipylė lietumi, 
tačiau vėliau pasirodžiusi saulutė galutinai pataisė šventišką nuotaiką.

virginijus domarkas, Jonas Talmantas, antanas vinkus, Juozas Mažeika, algirdas Butkevičius su žmona Ja-
nina kretingos šventėje.

Iškilmingoje Kretingos mies-
to, vienuolyno ir bažnyčios 
įkūrėjo Jono Karolio Chodke-
vičiaus pagerbimo ceremonijoje 
meras Juozas Mažeika sveikino 
kretingiškius ir svečius, akcen-
tavo, kad bendros visų gyvento-
jų pastangos – nepriklausomai 
nuo tikėjimo ar priklausomybės 
vienoms ar kitoms partijoms, 
– padeda kurti gerovę, gražinti 
Kretingą ir visą rajoną. Prieš 763 
metus J. K. Chodkevičiaus įkur-
tas miestas, vienuolynas ir baž-
nyčia mums aktualūs ir šiandien 
– juk visų tikslas savo darbu ir 
kūryba stiprinti Kretingos pozi-
cijas, siekti realios savivaldos ir 
vystyti bendruomeniškumą, o 
tikėjimas padeda giliau suvokti 
mūsų darbų ir gyvenimo pras-
mę.

Ne vasariškas oras neišgąsdi-
no į tautodailės ir amatų mugę 
gausiai suvažiavusių amatinin-
kų ir prekeivių, tačiau rajono 
gyventojų ir svečių, bevaikščio-
jančių po mugę, bent jau pus-
dienį buvo mažiau nei kitais 
metais. Praleidusiems šį renginį 
geriausiai tiko mugės devizas – 
„Nežiopsosi – nestokosi“. Liu-
dininkai teigė, kad ir Premjeras 
su žmona ne tuščiomis išėjo iš 
mugės – juos patraukė legen-
dinis Salantų pyragas ir vietinis 
medus. 

Rotušės aikštės estradoje visą 
dieną skambėjo folkloro festiva-
lio dalyvių dainos. Lietuviškas 
ar žemaitiškas dainas keitė sve-
čių iš Lenkijos, Latvijos, Estijos 
pasirodymai. Neliko pamiršti ir 

NAUJOVĖ
Atidarė knygų namuką

Šv. antano atlaidų ir kretingos miesto šventės išvakarėse savivaldybės M. valan-
čiaus viešoji biblioteka įgyvendino gražią idėją – kretingos miestui padovanojo pir-
mąjį knygų namuką. atidaryme dalyvavo ir simbolinę juostelę perkirpo savivaldybės 
vicemerė danutė skruibienė ir M. valančiaus viešosios bibliotekos direktorė Birutė 
karčauskienė. 

simbolinę mažosios knygų bibliotekėlės juostelę perkirpo savivaldybės vicemerė danutė skruibienė ir M. va-
lančiaus viešosios bibliotekos direktorė Birutė karčauskienė.

Ta proga taip pat sveikinęs Sa-
vivaldybės meras Juozas Mažei-
ka pasidžiaugė gražia Viešosios 
bibliotekos mainų idėja ir tikisi, 
kad mažųjų knygų bibliotekėlių 
Kretingos rajone atsiras daugiau. 

Lietuvoje tai jau nėra naujovė. 
Pirmąją mažąją bibliotekėlę 2012 
m. Vilniuje, netoli savo namų, 
kad matytųsi pro virtuvės lan-
gą, pastatė jauna mergina Milda 
Varnauskaitė. Sužinojusi apie 
idėjos įgyvendinimą Kretingoje 
ji labai apsidžiaugė ir palinkėjo, 
kad bibliotekėlė taptų Kretingos 
bendruomenės centru.

Naujoji bibliotekėlė yra visa-
me pasaulyje populiarios ben-

druomeniškos knygų mainų 
iniciatyvos „Little Free Library“ 
dalis. Tokios mažosios arba mi-
ni-bibliotekėlės dar vadinamos 
knygų koplytėlėmis arba knygų 
namukais. Jų veiklos principas – 
„paimk neskaitytą knygą, atnešk 
– perskaitytą“. Iniciatyva siekia 
populiarinti knygas, skaitymą ir 
dalijimąsi, suburti bendruome-
nes. Ant Kretingoje pastatyto 
medinio knygoms skirto name-
lio pritvirtinta lentelė skelbia, 
kad ji priklauso tarptautiniam 
„Little Free Library“ tinklui ir 
turi savo sertifikuotą – 34466-ąjį 
numerį. Šis pasitikėjimas Kretin-
gos miestu, žmonėmis įpareigoja 

rūpintis įkurta bibliotekėle. Bi-
bliotekėlės registracijos ženklas – 
„Little Free Library“ organizaci-
jos iš Amerikos dovana Lietuvos 
Bibliotekėlių bendruomenei. 

Viešosios bibliotekos tikslas 
yra sukurti dar vieną šviesos 
židinį kretingiškiams, nutiesti 
kelią link malonumo skaityti. 
Norėtųsi, kad tie nameliai įsigy-
ventų, taptų visiškai natūralūs ir 
nebeliktų nuostabos. Tikimąsi, 
kad ši bibliotekėlė skatins ne tik 
skaitymą ir domėjimąsi įvairia li-
teratūra, bet ir draugiškumą.

Inga TIReVIČIŪTĖ
Vyresn. bibliotekininkė 

projektinei veiklai

Šeima atvėrė kūrybos skrynią
Andrius JUŠKEVIčIUS

kretingos muziejaus parodų salėje atidaryta meni-
ninkų Halinos ir Juozo Šakinių darbų paroda.

Juozas ir Halina Šakiniai.

Į parodos atidarymą atėjo gausus būrys Šakinių pažįstamų, draugų ir 
kretingiškių. Juozas Šakinis kalbėjo, kad surengti tokią parodą abu su žmo-
na buvo senokai įkalbinėjami. Savo darbais jis nekelia didelių tikslų, jeigu 
kam patiks koks darbas – ir tai gerai.

Halina Šakinienė pastebėjo, kad lietuviai – labai talentinga tauta, gal tik 
ne visi drįsta pradėti ką kurti. „O aš sakau paprastai – imkit į rankas kas ką 
sugebate ir bandykite, pamatysite – pavyks“, – sakė moteris, kurios su didele 
kantrybe ir išmone sukurti karpiniai sužavėjo ne vieną parodos lankytoją. 

Juozo Šakinio paveiksluose atpa-
žįstami kretingos motyvai.

Halinos Šakinienės karpiniai ste-
bino išmone ir atlikimo kruopštu-
mu.
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savivaldybės kultūros ir meno premijas savivaldybės meras Juozas Mažeika įteikė (iš kairės) elenai Šalkauskienei, antanui lubiui, andriui Miežiui ir Jolantai klietkutei.

koncertuojant irūnai ir Mariui Jampolskiui, Martynui levickiui ir kitiems iškilmingo vakaro atlikėjams, va-
saros estradoje, rodos, nebuvo ir kur obuoliui nukristi.

kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo J. k. Chodkevičiaus atminimo pagerbimo ceremonijoje – ir 
broliai pranciškonai alvydas virbalis, algirdas Malakauskis, astijus kungys ir antanas Blužas.

vaikai – jiems tradicinėje „Bo-
ružių pievoje“ vaidino klounų 
teatras, laukė įvairios pramo-
gos. 

Bažnyčios šventoriuje vyko 
informacinė parapijos mugė, 
kurioje prisistatė parapijos 
grupės, koncertavo VDU „Ra-

sos“ gimnazijos folkloro grupė 
„Lygaudė“ ir Kretingos kultū-
ros centro jaunimo folkloro 
ansamblis „Kitep“. Pasibaigus 
šv. Mišioms ir šv. Antano li-
tanijai bažnyčioje, šventoriuje 
skambėjo Gabrielės Kalnišky-
tės ir grupės dainos, pristatytas 

Giedriaus Vaškio ir Martyno 
Kuliavo muzikinis projektas, 
pasirodė rokenrolo grupė „Li-
tRoll“ iš Telšių.   

Tuo tarpu miesto estrado-
je vakare visi nekantriai laukė 
„Auksinio dueto“ – Irūnos ir 
Mariaus Jampolskio pasiro-

dymo, Martyno Levickio ir 
styginių kvarteto koncerto, 
dainininkės Mios ir jos grupės 
dainų, o koncertinę programą 
baigė svečiai iš Rygos – nuotai-
kingas grupės „Big Al and The 
Jokers“ pasirodymas. 

Iškilmingos Kretingos mies-

to šventės ceremonijos metu 
pagerbti šių metų Savivaldybės 
kultūros ir meno premijos lau-
reatai. Tautiniais rūbais vilkin-
tis rajono meras Juozas Mažei-
ka Kultūros ir meno premiją 
už išskirtinę kultūrinę-švie-
tėjišką veiklą įteikė M. Valan-

lietus šventinės nuotaikos nesugadino.

Nesvarbu, kad aš dar nedidelis, bet kokį burbulą išpūčiau!
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„Boružių pievoje“ vaikų laukė įvairios pramogos ir žaidimai.

savivaldybės kultūros ir meno premijas savivaldybės meras Juozas Mažeika įteikė (iš kairės) elenai Šalkauskienei, antanui lubiui, andriui Miežiui ir Jolantai klietkutei.

Šv. Mišias aukojo ir lelijas šventino Mažesniųjų brolių ordino lietuvos šv. 
kazimiero provincijos ministras algirdas Malakauskis OFM.

čiaus viešosios bibliotekos vy-
resn. bibliotekininkei Jolantai 
Klietkutei, už reikšmingą etni-
nės kultūros ir paveldo puose-
lėjimą – tautodailininkui An-
tanui Lubiui, už reikšmingas 
personalines parodas bei daly-
vavimą respublikinėse ir tarp-

tautinėse parodose – Lietuvos 
meno kūrėjui Andriui Miežiui, 
už reikšmingą etninės kul-
tūros ir paveldo puoselėjimą 
– Kretingos kultūros centro 
folkloro ansamblio „Gervelė“ 
vadovei Elenai Šalkauskienei. 
Savivaldybės kultūros ir meno 

premija už reikšmingą etninės 
kultūros ir paveldo puoselėji-
mą, realizuotus vertingus pro-
jektus šiemet taip pat skirta 
Kretingos muziejaus direktorei 
Vidai Kanapkienei.      

Kas šeštadienio rytą neišsi-
gando tamsių ir lietingų debe-

sų bei stiproko atšiauraus vėjo 
– Kretingos miesto šventėje 
pamatė ir išgirdo visko. O se-
kmadienį visi būriais traukė į 
bažnyčią, kur šv. Mišias aukojo 
ir lelijas šventino Mažesniųjų 
brolių ordino Lietuvos šv. Ka-
zimiero provincijos ministras 

Algirdas Malakauskis OFM, JE 
Telšių vyskupas Jonas Boruta 
SJ. 

Pirmadienį iš bažnyčios par-
sinešta šventintos duonos, da-
lyvauta procesijoje užbaigiant 
Maldos už Kretingos miestą 
savaitę.     

Bažnyčios šventoriuje parapijos grupės pristatė savo veiklą.

Šv. antanas pagerbtas nuoširdžiomis maldomis.


