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Kretingos TAU apžvelgė nuveiktus darbus

Antano Pleikio nuotr.

Kretingos TAU valdyba: 
valdybos pirmininkė Angelina 
Paulauskienė, nariai Rei-
munda Ruškuvienė, Danutė 
Jonikienė, Stasė Dvarionienė, 
Elena Simonaitienė, Irena 
Plaščinskienė, Alina Gaspara-
vičienė, Gražina Idienė, Jovita 
Lazdauskienė. Revizorė Janina 
Valaitienė.
Susirinkime iš 260 narių daly-
vavo 191, pirmininkavo Regina 
Lubienė.

Kretingos rajono kultūros centre susirinkę Kretingos trečiojo amžiaus universiteto studentai 
aptarė universiteto veiklą ir pasiekimus.

Kretingos TAU direktorė Janina 
Mikučionienė šiai neformaliojo švieti-
mo įstaigai vadovaus antrą kadenciją.

 Skambėjo bendra ansamblio „Svajonių aidas“ ir šokių kolektyvo „Gaja“ daina.

Kretingos trečiojo amžiaus universitetas (TAU), vienijantis per 
pustrečio šimto narių, visuotiniame rinkiminiame susirinkime šios 
neformaliojo švietimo organizacijos vadove antrai kadencijai išrinko 
Janiną Mikučionienę, patvirtinta ir 9 narių valdyba.

Šventišką susirinkimo nuotaiką 
kūrė ne tik galimybė pasidalinti pa-
siekimais, plėtojant Kretingos TAU 
veiklą, bet ir susirinkime dalyvavę 
svečiai: LR Seimo narys Antanas 
Vinkus, rajono Švietimo centro di-
rektorė Adelė Mazeliauskienė, sto-
vėjusi prie TAU kūrimo ištakų, ins-
titucijų bendradarbiavimo partne-

rių atstovai Švietimo skyriaus vedė-
ja Asta Burbienė, Motiejaus Valan-
čiaus viešosios bibliotekos direkto-
rė Birutė Karčauskienė, Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė 
Naujokaitienė, rajono Visuomenės 
sveikatos biuro vadovė Julija Andri-
jauskaitė. 

Seimo nario A. Vinkaus pasi-

rašyti Padėkos raštai buvo įteik-
ti J. Mikučionienei, kuri Kretingos 
TAU vadovaus dar trejus metus – 
tiek trunka direktoriaus kadencija, 
valdybos pirmininkei Angelei Pau-
lauskienei ir chorvedžiui kompo-
zitoriui Aloyzui Žiliui, kuris vado-
vauja moterų vokaliniam ansam-
bliui „Svajonių aidas“. 

„Šis kolektyvas, koncertavęs 
mūsų rajone, Vilniuje, Klaipėdo-
je, Palangoje, Kelmėje, kituose ra-
jonuose, kaimyninėje Latvijoje, ne 
tik suteikia galimybę dainą mėgs-

tantiems žmonėms prasmingai leis-
ti laiką, bet ir garsina mūsų univer-
sitetą šalies ir tarptautiniu lygiu“, – 
neabejojo J. Mikučionienė. Jos me-
tinėje veiklos apžvalgoje nuskambė-
jo dar daug gerų dalykų, kuriuos su-
spėjo nuveikti Kretingos TAU stu-
dentai.

Prieš gerą dešimtmetį pradėjęs 
veiklą nuo 2–3 fakultetų, Kretin-
gos TAU šiandien turi 7 fakulte-
tus: Meninės saviraiškos, Etnokul-
tūros, Sveikos gyvensenos, Krašto-
tyros ir pažinimo, Kultūros ir me-
no, Buities kultūros, Socialinės psi-
chologijos. Per metus TAU studen-
tams skaitytos 37 paskaitos, tarp jų 
vyko ir paskaitos-pokalbiai, paskai-
tos-praktiniai užsiėmimai, paskai-
tos-ekskursijos, literatūrinės popie-
tės, diskusijos, edukacinės išvykos, 
pažintinės ekskursijos, kai TAU stu-
dentai vyko į tolimesnius kraštus ir 
pabuvojo Vokietijoje, Egipte, Lenki-
joje, Ukrainoje – pastarojoje šalyje 
senjorai 7 dienas sveikatą stiprino 
Truskavieco kurorte.

Be paskaitų ir kitokių pažintinių 
veiklų, vyksta kultūros renginiai, 
senjorai aktyviai dalyvauja konkur-

siniuose projektuose, mielai ben-
drauja ir susitinka su kitų rajonų 
trečiojo amžiaus universitetų senjo-
rais. Siekiant paįvairinti universiteto 
veiklą, be moterų vokalinio ansam-
blio „Svajonių aidas“, buvo suburtas 
europinių šokių kolektyvas „Gaja“, 
kuriam vadovauja Tadas Romeika, 
veikia 11 įvairiausios veiklos klubų-
sambūrių: „Fotoakimirka“, „Magija“, 
diskusijų, „Judam“, „Avelė“, „Maldos 
grupelė“, sodininkų mėgėjų, šiaurie-
tiško ėjimo ir kiti.

„Mūsų senjorai – aktyvūs žmo-
nės ir noriai dalyvauja universite-
to veiklose, taip savo gyvenimui 
suteikdami prasmės. Bet svarbiau-
sia, kad visus mus vienija turinin-
gas bendravimas, ko pavieniui ne-
galėtume padaryti“, – teigė J. Mi-
kučionienė.

Be jos, valdybos veiklos ataskai-
tą apžvelgė Kretingos TAU valdy-
bos pirmininkė A. Paulauskienė, fi -
nansinės veiklos atskaitomybę pa-
viešino revizorė Janina Valaitienė.

Senjorų susirinkimas neapsi-
ribojo vien kalbomis: muzikinius 
sveikinimus senjorams siuntė Kre-
tingos TAU saviveiklos kolektyvai 
ir tėvo ir dukters Gedemino ir In-
gos Jepšų duetas. 

„P. n.“ informacija

Kristupas Kerulis Lietuvai atstovaus „Slavianskij Bazar“

Jurgitos Kerulienės nuotr.

Edita KALNIENĖ

Keturiolikmetis palangiškis 
televizijos projekto „Lietuvos 
balsas“ finalininkas Kristupas 
Kerulis iškovojo galimybę Lie-
tuvai atstovauti liepos viduryje 
įvyksiančiame tarptautiniame 
konkurse „Slavianskij Bazar“ 
Baltarusijos mieste Vitebske.

Nebuvo paprasta
„Neretai šis konkursas prily-

ginamas mažajai Eurovizijai, nes 
į jį patenka vienintelis savo ša-
lies atstovas. Festivalis suskirs-
tytas į amžiaus grupes: vaikų  – 
8–14 m.  ir suaugusiųjų – 14–35 
m. Taigi Kristupas Lietuvai ats-
tovaus vaikų „Slavianskij Bazar“ 
konkurse“, – paaiškino jo mama 
Jurgita Kerulienė. 

Vasario pradžioje Klaipėdos 
koncertų salėje K. Kerulis da-
lyvavo nacionalinėje atrankoje į 
Baltarusijoje vyksiantį konkursą.  
„Mano sūnus į festivalį patekti 
mėgino nuo 2014 m. Tai buvo jo 
4-asis bandymas. Ir pagaliau pa-
vyko“, – džiaugėsi J. Kerulienė. 
Tiesa, palangiškis dalyvauti kon-

kurse galėjo tik dėl  šiemet įves-
tos naujovės  – pakeista amžiaus 
grupė: ankščiau konkurse galėjo 
dalyvauti vaikai iki 12 m., šiemet 
– iki 14-os. 

„Slavianskij Bazar“ – kon-
kursas, turintis gilias tradicijas, 
skaičiuojantis jau 18-us, suau-
gusiųjų – 29-erius metus.

„Iš tikro, labai džiaugėmės, 
kad pasisekė būtent dabar, o ne 
tuomet, kai bandėme anksčiau. 
Dabar Kristupas scenoje jaučiasi 
tvirčiau, labiau supranta, ką jo-
je daro, kokią žinutę nori per-
duoti auditorijai“, – tikino J. Ke-
rulienė.

Ši pergalė Kristupui nebuvo 
lengva. Dėl kelialapio į Vitebską 
kovojo pirmąjį organizatorių at-
rankos etapą praėjusių 11 vaikų. 
Iš jų –  5 „Lietuvos Balsas. Vai-
kai” dalyviai, iš kurių 3  – pirmo-
jo sezono „Lietuvos Balsas. Vai-
kai“ fi nalininkai, tarp kurių – ir 
nugalėtoja Milėja Stankevičiūtė.

„Atstovauti savo šaliai Vi-
tebske ir dainuoti išskirtinai di-
delei žmonių auditorijai Kristu-
pui bus ypač laukiama akimir-
ka. Kaip pats sako, kuo daugiau 

žmonių, tuo labiau „veža“, – 
emocijomis dalijosi J. Kerulienė. 

Kaip ir Nacionalinėje atran-
koje, taip ir Baltarusijoje reikės 
atlikti dvi dainas. Pirmąją dieną 
vaikai dainuos savo šalies auto-

rių parašytus kūrinius, antrą-
ją – pasirodys su dainomis, ku-
rios labiausiai patinka, atspindi 
vaiko charakterį. „Kol kas reper-
tuaro nesame galutinai patvirti-
nę“, – atskleidė J. Kerulienė.

Toliau dalyvaus įvairiuose 
projektuose

Pasibaigus projektui „Lietu-
vos Balsas. Vaikai“ Kristupas ne-
sustojo ir toliau pasirodo įvai-
riuose renginiuose, yra kviečia-
mas koncertuoti, skina perga-
les respublikiniuose ir tarptau-
tiniuose konkursuose. 

2019 m. birželį Jūrmaloje įvy-
kusiame tarptautiniame menų 
konkurse „Rudaga New star“ 
laimėjo Grand Prix ir kvieti-
mą į šių metų vasarą vyksiantį 
menų čempionatą Los Andžele, 
Holivude. Praėjusių metų spa-
lį iš Italijoje įvykusio konkurso 
„TOP Voice Italia“, kuriame pasi-
rodė daug stiprių dalyvių iš įvai-
rių Europos šalių, Kristupas par-
sivežė I vietą. Praėjusiais metais 
taip pat tapo „Lietuvos Maxima-
listu” ir buvo įvertintas skatina-
mąja stipendija muzikos srityje. 

„Šiuo metu Kristupas įnirtin-
gai rengiasi  „Dainų dainelės“ te-
levizijos etapui ir netrukus LRT 
televizijoje pasirodysiančiam te-
levizijos projektui „Dainuok su 
manimi“, – atskleidė J. Kerulie-
nė.

Keturiolikmetis palangiškis Kristupas Kerulis Lietuvai atstovaus 
tarptautiniame konkurse „Slavianskij Bazar“.




