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balandžio 28, 2017

Geriausia 2016 metų bibliotekininkė Virginija Užkuraitienė – Baltraitiškės kaimo
bendruomenės šviesa

Balandžio 24–28 dienomis Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinei Lietuvos
bibliotekų savaitei skirti renginiai. Balandžio 28 d. paminėta ir […]

balandžio 28, 2017

Šiauliuose atidaryta iškilaus lenkų menininko paroda

balandžio 27 d. Chaimo Frenkelio viloje Šiauliuose atidaryta žymaus lenkų tapytojo, grafiko, fotografo,
poeto ir rašytojo Andrzej Strumiłło tapybos darbų […]

balandžio 28, 2017

Kretingoje ir Palangoje bus gerinamos turizmo sąlygos neįgaliesiems

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Palangos miesto savivaldybės administracija
įgyvendina projektą „Turizmo informacinės infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
[…]

balandžio 28, 2017

„Gelbėkim Trakus“ judėjimas tęsiasi. Nesnaudžia ir Trakų politikai

Iniciatyvinė grupė „Gelbėkim Trakus“ pasinaudojo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta peticijų
teise ir 2017 m. balandžio 27 d.  keturioms valstybės institucijoms […]

balandžio 28, 2017

Balandžio 28 d. startuoja peticija „Gedimino kalnas – Lietuvos simbolis“: vilniečius
kviečia gelbėti istorinę vertybę

Šiandien startuoja peticija „Gedimino kalnas – Lietuvos simbolis“. Dokumentu Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, premjeras Saulius […]

balandžio 27, 2017

Liubavo dvaro baroko pastatai tapo muziejumi

Liubavo dvaro sodybos, esančios Vilniaus rajone, XVIII a. baroko architektūros ansamblio pastatai atgimė
naujam gyvenimui. Europos ekonominės erdvės ir Lietuvos […]

balandžio 27, 2017

Orkestrui „Panevėžio garsas“ – 55

Balandžio 26 d. pučiamųjų orkestras „Panevėžio garsas“ 55-ojo jubiliejaus proga miesto žiūrovams ir
svečiams pristatė naują koncertinę programą „Kas benutiktų“. […]

balandžio 27, 2017

Daugiau profesionalių kūrybinių darbuotojų gaus socialinę paramą

Vykdydama Profesionaliojo scenos meno įstaigų įstatymą, Vyriausybė patvirtino Kompensacinių išmokų
teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams skyrimo aprašą įtraukiant į […]

balandžio 26, 2017

Prie tvarkymo akcijos „Darom 2017“ aktyviai jungėsi ir Kretingos rajono gyventojai

Balandžio 22 dieną Kretingos rajone, kaip ir visoje šalyje, vyko jubiliejinė, dešimtoji aplinkos tvarkymo
akcija „Darom 2017“, skatinusi atkreipti dėmesį […]

balandžio 26, 2017

2017-ųjų „Poezijos pavasario“ laureatas – Tomas Venclova

Gegužės 14-ąją prasidėsiantis 53-iasis Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ jau turi naują
laureatą. Kauno miesto savivaldybės skiriama Maironio premija festivalio […]

Kretingos rajono savivaldybės įsteigtomis kultūros ir meno

premijomis šiais metais apdovanoti penki menininkai – Kretingos

muz ie jaus  d i rek to rė  V ida  Kanapk ienė,  Kre t ingos  ra jono

savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos vyresnioji

bibliotekininkė Jolanta Klietkutė, tautodailininkas Antanas Lubys,

Lietuvos meno kūrėjas Andrius Miežis ir Kretingos rajono kultūros

centro folkloro ansamblio „Gervelė“ vadovė Elena Šalkauskienė.

Kretingos rajono kultūrai ir menui nusipelniusiems kūrėjams, savo

kultūrine, kūrybine veikla garsinantiems Kretingą, pasiekusiems

ženklių rezultatų ir pripažinimo ne tik rajone, bet ir respublikoje bei

užsienyje, šios premijos tradiciškai buvo įteiktos birželio 11-ąją –

pagrindinę Kretingos miesto šventės dieną. Jolantai Klietkutei premija įteikta už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą,

Andriui Miežiui – reikšmingas personalines parodas bei dalyvavimą respublikinėse ir tarptautinėse parodose, o Antanas

Lubys ir Elena Šalkauskienė įvertinti už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą.

Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei, birželio 11 dieną negalėjusiai dalyvauti rajonui nusipelniusių

menininkų pagerbimo iškilmėse, Kretingos rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika premiją už reikšmingą etninės

kultūros ir paveldo puoselėjimą bei realizuotus vertingus projektus įteikė antradienį, birželio 14 d.

Kultūros ir meno premijos – vienas garbingiausių apdovanojimų už reikšmingus darbus kultūros ir meno srityje. Nuo

2006-ųjų iki šios dienos jau apdovanoti 48 labiausiai Kretingos rajono kultūrai ir menui nusipelnę kūrėjai.
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Birželio 15, 2016

G. Benaitytė, Kretingos rajono savivaldybės Informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė

Kultūros ir meno premijos šiemet įteiktos penkiems menininkams
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