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Regionų krepšinio lygos A 
diviziono rungtynės
Gruodžio 7 d.  
16.00  „Kretinga“ – 
Ukmergės „Olimpas“
Kretingos SM

Rajono krepšinio pirmenybės
I lyga
Gruodžio 7 d.  
10.00  „Oranžinis šaras“ – 
„Virusas“
11.20  „Žalmedis“ – 
SK „Granitas“ 
12.40  „Jokūbavas“ – 
„Grūšlaukė“
II lyga
Gruodžio 7 d.  
14.00  „Terekas“ – 
„Pajūrio  medis“ – dėl IX vietos
Gruodžio 8 d.  
10.00  „Linksmiau“ – 
„Kurmaičiai“ – dėl VII vietos 
11.20  „Už pervažos“ – 
„Kalniškiai“ – dėl V vietos
Pusfi naliai
Gruodžio 8 d. 
12.40  „Kūlupėnai“ – „Baubliai“
14.00  „Kretingalė“ – „Darba“ 
Visos rungtynės vyksta Jurgio 
Pabrėžos univ.  gimn. sporto sa-
lėje 

Rajono salės futbolo 
taurės varžybos
Pusfi nalis
Gruodžio 7 d.
10.00  „Topoliai“ – 
„Sporto mokykla“
11.00  „Veltūnas“ – „Palanga“
Visos rungtynės vyksta KTVM 
sporto salėje 

Rajono moterų tinklinio 
pirmenybės
Gruodžio 7 d. 
11.00  SK „Kartena“ – 
SK „Darba“ (Darbėnai)
12.00  SK „Kūlupėnai“ – 
„Vakarė“ (Vydmantai) 
Kartenos m.-daug. centre

Rajono mokinių (jaunių) 
tinklinio pirmenybės
Gruodžio 10 d.
15.00  „Darbėnų gimn.-I“ – 
„Vydmantų gimn.“
15.00  „Pranciškonų gimn.“ – 
„Kartenos m.-daug. centras-I“
15.00  „Jurgio Pabrėžos univ. 
gimn.“ – „Salantų gimn.“
16.00  „Darbėnų gimn.-II“ – 
KTVM

Merginų grupė
Gruodžio 12 d. 
15.00  „Jurgio Pabrėžos univ. 
gimn.“ – „Darbėnų gimn.-I“ 
15.00 „Darbėnų gimn.-I“ – 
„Kartenos m.-daug. centras“  
Rungtynės vyksta tų komandų 
aikštelėse, kurios tvarkaraštyje 
nurodytos pirmos

Iš rungtynių protokolų
Rajono salės futbolo taurės 

varžybose. Pirmoje dvikovoje, 
kaip ir laukta, klausimo, kas lai-
mės, nebuvo. „Veltūno“ komanda 
buvo laikoma besąlygiška favori-
te. Dar labiau, kad „Kartenos“ ko-
manda į rungtynes atvyko keturie-
se, kai startinė sudėtis – penki žai-
dėjai. Tiesa, „Veltūno“ komandoje 
irgi žaidė keturiese, kad sulygintų 
komandų sudėtis. Rungtynės vyko 
viena kryptimi – karteniškių var-
tų link. „Veltūno“ vartininkas Mar-
tynas Viluckas pagerino vartinin-
ko įmuštų įvarčių rekordą. Dar nė 
vienas vartų sargas per salės futbo-
lo varžybas rajone nebuvo pelnęs 
net 5 įvarčių. Rungtynių rezulta-
tas triuškinantis 17:4. Panašiu re-
zultatu baigėsi ir rungtynės tarp 
„Topolių“ ir FK „Salantas“ koman-
dų. Salantiškių pralaimėjimo dide-
liu skirtumu priežastis – beatodai-
riškas puolimas pirmyn, neskiriant 
jokio dėmesio gynybai. Tuo pui-
kiai pasinaudojo „Topolių“ futbo-
lininkai, sutriuškinę varžovus 17:1. 
Įdomiausiai klostėsi „Palangos“ ir 
SK „Grafas“ komandų rungtynės. 
Laukta buvo SK „Grafas“ koman-
dos, kuri rungtynes pradėjo pa-
sitikėdama, pergalė. Tačiau 16-
ą rungtynių minutę juos perlie-
jo „šaltas dušas“. Po greitos atakos 
„Palangos“ komanda įsiveržė pir-
myn – 1:0. Varžovai puolė lygin-
ti rezultatą, bet nieko gero nepešė, 
kėlinys pralaimėtas 0:1. Antras kė-
linys prasidėjo SK „Grafas“ atako-
mis, bet „Palangos“ futbolininkai 
žaidė labai kovingai. SK „Grafas“ 
spaudimas buvo bevaisis. O dar 
viena žaibiška „Palangos“ ataka 2-ą 
II kėlinio minutę baigėsi įvarčiu – 
2:0. 31 min., po nuolatinio spaudi-
mo, SK „Grafas“ sugebėjo sušvel-
ninti rezultatą 1:2. Atrodė, kad įsi-
žiebė viltis išgelbėti rungtynes. Ta-
čiau 33 min. SK „Grafas“ vartinin-

kas praleido gana apmaudų įvar-
tį ir rezultatas jau 3:1 „Palangos“ 
naudai. Po šio įvarčio SK „Grafas“ 
futbolininkai užgulė varžovų var-
tus. Į apgultį įsijungė ir vartinin-
kas, kuris neapdairiai palikdavo 
savo tvirtovę. Tuo puikiai pasinau-
dojo „Palangos“ futbolininkai. Jie 
net 4 įvarčius įmušė į tuščius var-
tus. Atsakyta tik vienu nieko nele-
miančiu įvarčiu. Tad pergalę rezul-
tatu 7:2 šventė „Palangos“ ekipa. 

Rungtynės tarp „Sporto moky-
klos“ ir „Aston Villa“ komandų pra-
sidėjo abipusėmis atakomis. Tačiau 
jau 4-ą min. greita „Sporto moky-
klos“ ataka baigėsi įvarčiu. „Aston 
Villa“ futbolininkai į atakas įjungė ir 
vartininką, bet tai nedavė laukiamo 
rezultato. „Sporto mokyklos“ grei-
tas žaidimas buvo gerokai prana-
šesnis prieš pozicinį varžovų spau-
dimą. Pirmame kėlinyje „Sporto 
mokyklą“ sėkmė lydėjo dar du kar-
tus. I kėlinys laimėtas 3:0. Kaip pa-
rodė tolimesni įvykiai antrame kė-
linyje, pergalė buvo „nukalta“ jau 
pirmame. „Sporto mokykla“ išlai-
kė trijų įvarčių skirtumą ir pasiekė 
pelnytą pergalę 9:6. Be to, dar „As-
ton Villa“ komandos laukia nema-
lonumai dėl nesportiško M. Tilviko 
elgesio. Už grasinimą susidoroti su 
teisėju jo laukia diskvalifi kacija il-
gam laikui. Tad pusfi nalyje „Palan-
ga“ susitiks su „Veltūnu“, „Topoliai“ 
– su „Sporto mokykla“. 

Po ketvirtfi nalio įvarčių lavi-
nos įvyko pasikeitimai tarp rezul-
tatyviausių žaidėjų – į priekį šovė 
Žilvinas Lukošius iš „Topolių“ ko-
mandos. Jo sąskaitoje – 13 įvarčių. 
Po 9 įvarčius pelnė Žilvino koman-
dos draugas Tautvydas Jankavičius, 
M. Viluckas iš „Veltūno“, Gražvydas 
Steckys iš „Sporto mokyklos“, Ra-
mūnas Litvinas iš „Aston Villos“.

A-1 „Veltūnas“ – B-4 „Karte-
na“ – 17:4 (11:0; Martynas Viluc-

kas – 5, Rokas Šipalis, Mindaugas 
Grušauskas – po 3, Artūras Kum-
pis – 2, Deividas Šeputis, Dangiras 
Žilinskas, Aidas Pipiras, Donatas 
Anužis – po 1; Artūras Šlyžius – 
2, Jonas Daugintis, Vitalijus Riau-
ka – po 1); A-3 „Palanga“ – B-2 SK 
„Grafas“ – 7:2 (1:0; Edgaras Dobro-
volskis – 3, Gevorkas Arekialianas 
– 2, Paulius Lapas, Egidijus Šakys – 
po 1; Edgaras Bartkus, Mindaugas 
Alksnys – po 1); A-4 FK „Salantas“ 
– B-1 „Topoliai“ – 1:17 (1:9; Mar-
tynas Draukšas – 1; Žilvinas Luko-
šius – 6, Darius Grigaitis – 3, Min-
daugas Arys, Mindaugas Juodis, 
Edgaras Girdenis, Tautvydas Jan-
kavičius – po 2); A-2 „Aston Villa“ 
– B-3 „Sporto mokykla“ – 6:9 (0:3; 
Žibartas Ringys, Ramūnas Litvinas 
– po 2, Arūnas Dievinas, Mindau-
gas Tilvikas – po 1; Edvinas Girčys, 
Gražvydas Steckys, Lukas Jakumas, 
Lukas Gujis – po 2, Eimantas But-
kus – 1).

Rajono krepšinio pirmenybė-
se. I lygoje likus vienam turui jau 
paaiškėjo pusfi nalio dalyviai, tik 
neaiškus jų išsidėstymas. Dėl I ir II 
vietos grupėje kovoja „Jokūbavo“ 
krepšininkai, kurie IX turo rung-
tynėse pagerino šio sezono rezul-
tatyvumo rekordą ir net 127:71 su-
triuškino penktoje vietoje liksian-
čius „Žalmedžio“ krepšininkus. Dėl 
I vietos taip pat kovoja SK „Grani-
tas“ krepšininkai, kurie nugalėjo kol 
kas III v. esančius „Viruso“ krepši-
ninkus. Taip pat jau vietą pusfi na-
lyje yra užsitikrinę „Oranžinio ša-
ro“ krepšininkai, kurie pralaimėjo 
pirmąją sezono pergalę iškovojusiai 
„Grūšlaukės“ komandai.

„Žalmedis“ – „Jokūbavas“ – 
71:127 (Giedrius Salys – 21, Julius 
Paulauskas – 16; Eimantas Kupšys, 
Laimonas Remeikis – po 35; Edga-
ras Vigelis – 25); „Oranžinis šaras“ 
– „Grūšlaukė“ – 81:88 (Mindaugas 

Naudžiūnas – 22, Gediminas Ža-
lys – 20; Matas Puotkalis – 45, An-
tanas Stonkus – 18); „Virusas“ – 
SK „Granitas“  – 91:101 (Remigijus 
Milašius – 17, Remigijus Turskis – 
16; Vytautas Šližius – 22, Laurynas 
Beniušis – 20).

II lygoje baigėsi grupės varžy-
bos ir joje prasidės kovos dėl vie-
tų. Pirmąją vietą grupės etape iš-
kovojo „Kretingalės“ krepšininkai, 
kurie nepralaimėjo kol kas nė vie-
nų varžybų, jie IX ture įveikė „Kal-
niškių“ krepšininkus, kurie kovos 
dėl penktos vietos su „Už perva-
žos“ komandą, kuri paskutines tu-
ro varžybas pralaimėjo III vietoje 
esantiems „Kūlupėnams“. Antro-
je vietoje liko „Baublių“ krepšinin-
kai, paskutiniajame ture įveikę dėl 
VII vietos kovosiančią „Linksmiau“ 
komanda, IV vietoje liko „Darbos“ 
krepšininkai – jie įveikė paskutinėje 
vietoje likusį „Pajūrio medį“, ir pa-
skutiniame ture „Kurmaičių“ krep-
šininkai, likę VIII v., įveikė „Tereką“, 
likusį IX vietoje.

„Pajūrio medis“ – „Darba“ – 
51:65 (Vytautas Dimgaila – 20, 
Arūnas Jašmontas – 10; Laimo-
nas Serapinas – 18, Aivaras Ži-
linskis – 13); „Kurmaičiai“ – „Tere-
kas“ – 79:72 (Remigijus Milašius – 
48, Egidijus Bučkus – 16; Robertas 
Bružas – 21, Vladas Tiškus – 17); 
„Baubliai“ – „Linksmiau“ – 75:67 
(Tomas Gudauskas – 24, Deividas 
Mineikis – 21; Raimondas Bočkus 
– 22, Donatas Valiulis – 17); „Kre-
tingalė“ – „Kalniškiai“ – 92:75 (An-
drius Razma – 33, Martynas Ruz-
gus – 27; Karolis Venckus – 28, To-
mas Jablonskis – 17); „Kūlupėnai“ 
– „Už pervažos“ – 77:64 (Rokas 
Misevičius – 29, Šarūnas Stalmo-
kas – 18; Dainius Domarkas – 18, 
Marius Čiunka – 17). 

„P. n.“ informacija

Iš konkurso „Skaitymai žemaitiškai“ grįžo su laurais 

Kretingos rajono švietimo centro nuotr.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvi-
tis“ auklėtiniai iš konkurso grįžo su I 
ir III vietų diplomais.

Skaistė Duoblytė (pirma iš deši-
nės) pripažinta geriausia skaitove 
ir rajone, ir regione.

Antrąją vietą regione 
užėmė Salantų gimnazijos 
mokiniai Urtė Martišiūtė ir 
Edgaras Žioba.

Skuode įvyko tradicinių že-
maitiškų skaitymų Žemaitijos 
regiono turas, skirtas Simono 
Daukanto 226-osioms gimimo 
metinėms. Jame puikiai pasirodė 
mūsų rajono švietimo bei ugdymo 
įstaigų skaitovai, kurie paren-
gė pasakas, eilėraščius, prozos 
kūrinių ištraukas ar kompozicijas 
žemaičių tarme: į Kretingą jie 
parvežė penkis diplomus.

Į Skuodo Pranciškaus Žadei-
kio gimnazijoje įvykusį kon-
kurso „Skaitymai žemaitiš-
kai“ regioninį turą, be skuodiš-
kių, suvažiavo rajonuose vyku-
sių konkursų I–III vietų laimė-
tojai iš Telšių, Kretingos, Plun-
gės, Gargždų, Rietavo. Dėl ge-
riausių Žemaitijos regiono skai-
tovų vardo varžėsi ikimokykli-
nio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių auklėtiniai, pradinių kla-
sių ir vyresni mokiniai bei suau-
gusiųjų grupėje dalyvavę ketu-
ri skaitovai iš Skuodo ir Rieta-
vo rajonų. Komisija vertino per 
50 pasirodymų.

Ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio amžiaus kompozicijos 
grupėje dvi prizines vietas lai-
mėjo Kretingos lopšelio-darže-
lio „Žilvitis“ auklėtiniai. Pirmąja 
vieta džiaugėsi priešmokyklinės 
grupės auklėtiniai Paulina Kup-
činskaitė, Gustė Brazauskaitė, 

Toma Bružaitė, Majus Knieža, 
Danielius Zaleckis, Luka Mažo-
nytė (mokyt. Ella Maleckienė ir 
Daiva Samalienė), trečiąja vieta 
buvo įvertinti  vieni jauniausių 
konkurso dalyvių ikimokyklinu-
kai Elija Špučytė, Lėja Jakumai-
tė, Jokūbas Martinkus, Rapolas 
Pranaitis (mokyt. Lina Kvajaus-
kienė ir Daiva Samalienė).

Pirmų-ketvirtų klasių grupė-
je I vietą regione užėmė geriau-
sia mūsų rajone pripažinta Kū-
lupėnų Motiejaus Valančiaus 
pagrindinės mokyklos ketvirto-
kė Skaistė Duoblytė (mokyt. Vil-
ma Narmontaitė).

Kompozicijos kategorijoje 
II v. užėmė Salantų gimnazijos 

mokiniai Urtė Martišiūtė ir Ed-
garas Žioba (mokyt. Daiva Ži-
linskienė).

Penktų–devintų  klasių mo-
kinių grupėje I v. laimėjo ir ra-
joniniame ture nugalėtoja tapu-
si Pranciškonų gimnazijos  IGb 
klasės mokinė Kamilė Venckutė 
(mokyt. Laima Gadeikytė).

Žemaitiškų skaitymų regiono 
turo organizatoriai Skuodo Ro-
mualdo Granausko viešoji bi-
blioteka ir Skuodo rajono Savi-
valdybės Švietimo ir sporto sky-
rius bei vertinimo komisija pa-
sidžiaugė kretingiškių skaitovų 
– tikrų žemaičių – aukštu  ly-
giu ir negailėjo gerų žodžių juos 
rengusiems mokytojams. Patys 

konkurso dalyviai sakė, jog jiems 
buvo ir smagu, ir įdomu, be to, 
jie išgirdo daug įvairių vaizdingų 
žemaitiškų posakių, dar negirdė-
tų žodžių ir frazių.

Rajoninį konkurso turą orga-
nizavusio Kretingos rajono švie-
timo centro Neformaliojo švieti-
mo skyriaus metodininkė Vilija 
Kontrimė „Pajūrio naujienoms“ 
sakė, jog yra džiugu, kad mūsų 
krašto vaikai puoselėja žemaičių 
tarmę, ir pakvietė kitais metais 
dar daugiau žemaitiškai skaitan-
čių mokinių registruotis ir daly-
vauti konkurse „Skaitymai že-
maitiškai“.

„P. n.“ Informacija




