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„Dainų dainelėje“ dainuos kretingiškiai

„Žibutės“ ansambliui – aukščiausi įvertinimai

Išrinktas gudriausias rajono ketvirtokas

Rasa GEDVILAITĖ

Paskutiniajame Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 
dainelė“ koncerte, kuris per LRT televiziją bus rodomas kitą šeštadienį, gegužės 
24 dieną, dalyvaus ir žiūrovų palaikymo lauks du kretingiškių kolektyvai. Tele-
vizijos studijoje dainuos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų ansamblis 
(vadovė Daiva Samalienė) ir Kretingos M. Daujoto pagrindinės mokyklos due-
tas – Teodora Stonkutė ir Giedrė Urbonaitė (vadovė Milda Trušauskaitė).

„Balsuoti bus galima tik dvi 
dienas – gegužės 24 ir 25 dieno-
mis, tad labai prašome mus pa-
laikyti“, – sakė M. Trušauskaitė. 
Jos vadovaujamas dviejų aštun-
tokių Teodoros ir Giedrės due-
tas bus pažymėtas 17 numeriu.

Nelengvą kelią iki respu-
blikinio konkurso 7 nalo nuėję 
dainininkai tikisi sėkmės. „Kol 
patekome į „Dainų dainelę“, tu-
rėjome nueiti gan sunkų kelią. 
Pagrindinės atrankos vyko žie-
mos metu, kai nežinia, kas gali 
nutikti: susirgti, prarasti balsą. 

Tačiau įveikus visus etapus, 
kurių iš viso buvo net keturi – 
mokyklinis, rajoninis, zoninis 
ir respublikinis, buvo labai ma-
lonu sulaukti tokio įvertinimo“, 
– neslėpė M. Trušauskaitė pri-
sipažinusi, jog tikėjo savų mo-
kinių sėkme.

Beje, M. Trušauskaitės mo-
kinės Monika Mėčiūtė ir Laura 
Mažonytė prieš ketverius metus 
tapo netgi laureatėmis, tad sė-
kmės skonis vadovei žinomas. 
Kumščius visi laikys ir už jau-
nųjų dainininkių duetą. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė” yra vienas unikaliau-
sių, daugiausiai dalyvių pri-
traukiančių, ilgametes tradici-
jas turinčių ir tęsiančių šalies 
muzikinių renginių. Šiemet 40 
metų jubiliejų minintis ,,Dainų 
dainelės“ konkursas į profesio-
nalaus muziko kelią atvedė ne 
vieną šiandien žinomą Lietuvos 
dainininką. Per visą ,,Dainų 
dainelės“ gyvavimo istoriją joje 
dalyvavo per 200 tūkstančių 
mokinių.

Mokytojos Mildos Trušauskaitės parengtas duetas Teodora Stonkutė ir 
Giedrė Urbonaitė „Dainų dainelėje“ dainuos ir komisijos vertinimo bei 
žiūrovų palaikymo lauks kitą šeštadienį, gegužės 24 dieną. Koncerto per 
Lietuvos televiziją pradžia – 13 valandą.

Praėjusį penktadienį mokyklos-darželio „Žibutė“ 
ansamblis, kuriam vadovauja mokytojas ekspertas 
Aloyzas Žilys, respublikiniame vaikų ir jaunimo 
konkurse-festivalyje „Giesmių giesmelė – 2014“ pel-
nė pačius aukščiausius įvertinimus.

Konkursas-festivalis, kuris 
vyko Kaune, Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio parapijos mal-
dų namuose, buvo skirtas Šv. 
Mergelei Marijai. Jis tęsėsi dvi 
dienas.

Kaip pasakojo A. Žilys, ren-
ginyje dalyvavo daugiau nei 60 
kolektyvų bei solistų iš darže-
lių, pradinių, vidurinių, muzi-
kos mokyklų, gimnazijų. Kre-
tingiškiai dainavo G. Abariaus 
„Šventas Jėzau“ ir A. Žilio „Ryto 
maldą“ bei „Ačiū, Dievuli“.

„Džiugu buvo girdėti, kai po 
pasirodymo vertinimo komisi-
ja iškart kolektyvą pripažino 
laureatu ir pakvietė į baigia-
mąjį laureatų koncertą, kuris 
įvyks gegužės 23 d. Kauno arki-
vyskupijos konferencijų salėje. 

Dar labiau nudžiugino žinia, 
kai buvo paskelbti vertinimo 
komisijos rezultatai. Kretingos 
mokyklos-darželio „Žibutė“ an-
samblis ir Kauno I-os muzikos 
mokyklos ansamblis „Sacrum“ 
pelnė aukščiausius įvertinimus, 
maksimalius balus – 60“, – per-
gale džiaugėsi A. Žilys.

Po konkurso kolektyvas 
išvyką pratęsė ekskursija po 
Kauno senamiestį, aplankyda-
mas Neries ir Nemuno santaką 
su lauko atrakcionų takais, pa-
buvojo Kauno prezidentūroje, 
pagiedojo Įgulos (Sobore) baž-
nyčioje pritariant didingiems 
šventovės vargonams, kuriais 
pagrojo mokytojas A. Žilys.

„Švyturio“ inf.
Mokyklos-darželio „Žibutė“ ansamblis, vadovaujamas Aloyzo Žilio, respublikiniame vaikų ir jaunimo kon-
kurse-festivalyje „Giesmių giesmelė – 2014“ pelnė aukščiausius įvertinimus.

 M. Daujoto pagrindinėje mokykloje jau 
tradiciniu tapusiame renginyje-konkurse 
„Ketvirtokų ketvirtokas” kiekvieną pavasarį 
renkamas gudriausias rajono ketvirtokas. Šį 
smagų konkursą jau trečius metus organizuo-
ja aktyvi mokyklos pradinio ugdymo mokyto-
jų komanda. 

Gudriausias rajono ketvirtokas Aleksas 
Daukša su savo mokytoja Dainora Statnec-
kiene. Visus ketvirtokus aktyviai palaikė sirgaliai.  Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Į minėtą renginį susirin-
ko šauniausi ir išmintingiausi  
rajono mokyklų ketvirtų kla-
sių atstovai, lydimi juos kon-
kursui ruošusių mokytojų 
bei draugų, klasiokų, tądien 
susibūrusių į itin šaunias pa-
laikymo komandas. Išban-
dyti savo žinias ir gebėjimus 
bei susirungti su varžovais 
„proto kovose“ susirinko net 
vienuolika ketvirtokų iš skir-
tingų Kretingos rajono bei 
miesto mokyklų (Darbėnų 
gimnazijos, Vydmantų vidu-
rinės mokyklos, Kūlupėnų 

M.Valančiaus pagrindinės 
mokyklos, Kurmaičių pradi-
nės mokyklos, M. Tiškevičiū-
tės mokyklos, mokyklos-dar-
želio „Žibutė“ bei M. Daujoto 
pagrindinės mokyklos). 

Renginio dalyviai rungėsi 
ir rodė savo žinias net ketu-
riuose konkurso etapuose. 
Pirmame etape atsakydami 
į klausimus dalyviai rinkosi 
tarp atsakymų „Taip“ ir „Ne“, 
antrame – turėjo pasirinkti 
vieną iš trijų atsakymo vari-
antų. 

(Nukelta  16 p.)



(Atkelta iš 6 p.)
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Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga

Laikraštis leidžiamas du kartus per 
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 3750 egz. per savaitę.

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, el. p.: svyturiolaikrastis@gmail.com, www.svyturio.info

Skelbimų ir reklamos skyrius: 
Pardavimų vadybininkė
Aldona Grušienė
Tel./faksas: 8 (445) 51045; 
mob. 8 605 19300; 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija neatsako. Straips-
nių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomo-
ne. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.
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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 

Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d., 
nepriklausomas nuo 1990 m.

Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

ATEIK, PAMATYK, IŠGIRSK
Kretingos kultūros centras

18 d. 14 val. Kuriančios šeimos – Marės, Vytauto ir Dianos 
Žukauskų – siuvinėtų paveikslų parodos „Graži tu mano...“ 
atidarymas parodų salėje.
14 val. Muzikuojančių šeimų popietė-koncertas „Kai namuo-
se pražysta muzika“. 
20 d. 10 val. Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklis „Žiogas 
Zigmas Žalgirio mūšyje“ pagal L. Jakimavičiaus pasaką neį-
vyks.
22 d. 18 val. UAB „Tigris“ cirko programa „Neono planeta“.

Skyriai
17 d. 16 val. Rajoninė skaitovų apžiūra-šventė „Žodžio skam-
bėjimas“ Baublių skyriuje.
22 d. 16 val. Vaikų piešinių konkursas „Pavasario linksmybės“, 
skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, Šukės 
skyriuje.

Kretingos muziejus 

17 d. 21 val. Rasos-Pienės  ir grupės gyvo garso koncertas 
„Malonės vėjas“ Žiemos sode.
23 d. 12 val. Jaunųjų amatininkų jomarkas Dvaro malūno kie-
melyje. 

Išrinktas gudriausias                                
rajono ketvirtokas

Penki gudriausi ketvirtokai, 
patekę į trečiąjį  etapą, turėjo 
patys kuo skubiau tiksliai įvar-
dinti teisingus atsakymus. Na, 
o į 7 nalinį etapą patekę tik du 
išmintingiausieji rajono ketvir-
tokai – Tomas Viskontas iš Kūlu-
pėnų M.Valančiaus pagrindinės 
mokyklos bei Aleksas Daukša 
iš mokyklos-darželio „Žibutė“ – 
rinkosi klausimus pagal pateik-
tas temas. Finalinėje konkurso 
dalyje  dalyvių žinios buvo tikrai 
panašaus lygio – abu berniukai 
tiek vertinimo komisiją, tiek žiū-
rovus stebino itin greita reakcija, 
tiksliais ir išsamiais atsakymais. 

Tačiau konkursas yra konkursas 
ir jame laimi tik vienas, tad šiais 
metais mūsų rajono ketvirtokų 
ketvirtoko titulą garbingai iško-
vojo mokyklos-darželio „Žibutė“ 
atstovas Aleksas Daukša. Jį kon-
kursui ruošė pradinio ugdymo 
vyr. mokytoja Dainora Statnec-
kienė. 

Konkurso dalyvius bei jų mo-
kytojas sveikino M. Daujoto pa-
grindinės mokyklos direktorius 
Julius Gindulis, padėkos raštais 
apdovanojo šį renginį koordina-
vusi mokyklos direktoriaus pa-
vaduotoja Raimunda Viskontie-
nė. Na, o 7 nalininkus pasveikino 
ir prizus įteikė Kretingos savival-

dybės Švietimo skyriaus vyr. spe-
cialistė Liucija Lengvinienė.

Dar kartą sveikiname nuga-
lėtoją ir kartu džiaugiamės bei 
tikime, jog šis renginys-konkur-
sas nors maža dalele  padeda at-
siskleisti ne vienam vaiko gebė-
jimui, ugdo pasitikėjimą savimi, 
skatina lyderystę. Tikime, kad iš 
šiame renginyje dalyvavusių ke-
tvirtokų ateityje išaugs ne vienas 
šalyje žymus politikas, istorikas, 
teisininkas ar kitų ne mažiau 
reikšmingų sričių specialistas. 

Rasa ZULUMSKYTĖ-                  
TRUMPENSKIENĖ

Pradinio ugdymo mokytoja 

Konkurse „Ketvirtokų ketvirtokas“ dalyvavo 11 ketvirtokų iš 7 rajono ugdymo įstaigų. 

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.


