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Švyturys   2013 m. kovo 20 d., trečiadienis 12

Mieli skaitytojai, 
Dažais tebekvepiantį, ką 
tik išspausdintą laikraštį 
„Švyturys“ antradienio ir 
penktadienio vakarą jau 
galite įsigyti ir Kretingoje 

esančiose degalinėse 
– „Milda“ (Tiekėjų 
g. 34A), „Trevena“ 
(Vilniaus g. 29B).

„Švyturio“ redakcija

Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga

Laikraštis leidžiamas du kartus per 
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 4100 egz. per savaitę.

J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, El. p.: redakcija@svyturio-laikrastis.lt, www.svyturio-laikrastis.lt

Skelbimų ir reklamos skyrius: 
Pardavimų vadybininkė
Aldona Grušienė
Tel./faksas: 8 (445) 51045; 
mob. 8 605 19300; 
El. p.: redakcija@svyturio-laikrastis.lt Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija neatsako. Straips-

nių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomo-
ne. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami.

Korespondentai 
Aistas Mendeika
Tel.: 8 (445) 76252
Rasa Gedvilaitė
Tel.: 8 (445) 51205
Fotokorespondentas
Gintautas Macius

Redaktorė
Laima Stonkuvienė
Tel.: 8 (445) 51205; mob. 8 615 78 316; 

Maketuotojas Audrius Samulionis

„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 

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

Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

ŠIANDIEN – Žygimantas, 
Tautvilė, Filomenas, Irmgarda, 
Irma, Irmantas.

RYTOJ – Mikalojus, Nortautas, 

Lingailė, Benediktas, Reda.

PORYT – Benvenutas, Kotryna, 

Gedgaudas, Gedgaudė.

Sveikiname  mažylių šeimas!Sveikiname  mažylių šeimas!

Praėjusią savaitę Praėjusią savaitę 
įregistruoti mažyliaiįregistruoti mažyliai

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

Dienos sentencija
Žavėtis savimi ir tvirtai pasitikėti savo protu – tai nelaimė, kuri gali ištikti tik tą,                                                                              Žavėtis savimi ir tvirtai pasitikėti savo protu – tai nelaimė, kuri gali ištikti tik tą,                                                                              

kuris visai neapdovanotas protu arba jo turi labai mažai. kuris visai neapdovanotas protu arba jo turi labai mažai. Ž. DE LA BRIUJERAS

Atidaryta konkursinė 

paroda
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus 

viešojoje bibliotekoje atidaryta fotografi jos pa-
roda „Gražiausias kadras“. Joje eksponuojami 
Kretingos rajono turizmo informacijos centro 
skelbto konkurso, kvietusio įamžinti Kretingos 
miesto ir rajono lankytinų objektų patrauklu-
mą, kultūros ir architektūros paminklų grožį, 
tradicinių renginių akimirkas, komisijos atrink-
ti darbai.

Nuotraukose – 

atradimų džiaugsmas
Sustabdyta akimirka, kurioje sustingsta švie-

siausi gimtinės kampeliai, spalvingas ir neįmin-
tas gyvūnijos paveikslas, žmogus savo darbo sti-
chijoje, yra svarbi ir neatsiejama mūsų gyvenimo 
dalis. Sustabdyta akimirka yra mūsų atmintis, 
neišardoma jungtis tarp žmonių kartų, kultūros 
palikimas.

ŠIANDIEN debesuota su pra-
giedruliais. Vėjas šiau-
rės rytų, rytų, 4-8 m/s. 
Oro temperatūra dieną 
iki 3, naktį – iki 8 laipsnių šalčio.

RYTOJ besikeičiantis debesuo-
tumas. Vėjas šiaurės 
rytų, rytų, 4-6 m/s. 
Oro temperatūra die-
ną iki 1, naktį – iki 7 
laipsnių šalčio.

PORYT debesuota su pragie-
druliais. Vėjas šiau-
rės rytų, 4-7 m/s. Oro 
temperatūra dieną iki 
5, naktį – iki 10 laips-
nių šalčio. 

Matas Jodkonis 
Urtė Ronkaitytė
Robertas Misius

Parodoje eksponuojamos beveik dviejų dešimčių konkurso dalyvių nuo-
traukos. 

Parodos autorė Janina Dalia Ši-
dlauskienė. 

Kretingos pedagogų švietimo 
centre pristatyta Jurgio Pabrėžos 
gimnazijos lietuvių kalbos moky-
tojos metodininkės Janinos Dalios 
Šidlauskienės autorinė fotografi jų 
paroda ,,Atradimų džiaugsmas“. 

Parodoje pateikti 22 fotografi -
jos darbai. Juose – gandrai, kėkš-
tai, kregždės, varnėnai, strazdai, 
geniai, dagiliai... Mokytoja gali va-
landų valandas pasakoti apie savo 
klajojimus po pievas, po brūzgy-
nus, gyvūnijos pasaulio įvairovę, 
spalvas.

 Gamtos pasaulį pamilo nuo 
vaikystės, jį pažįsta, vertina ir 
brangina. ,,Kiekvienas iš mūsų 
ieškome savojo kampelio, kur 
atlėgtų širdis nuo rūpesčių kas-
dienių, kur ramybe alsuotų kie-
kvienas sielos ir kūno milimetras. 
Man tas kampelis yra žydintis 
sodas, mėlynuojančių lubinų lau-
kas, paslaptimi alsuojantis miškas 
– visa, kas gyva, tikra, artima“, – 
pasakoja mokytoja.

 Skrajūnai, mūsų dangaus an-
gelai, – dažni ,,modeliai“ mokyto-
jos Janinos Dalios fotonuotrauko-
se.  Ilgi pasisėdėjimai ant kalvelės 

atgimstančioje gamtoje belaukiant 
svečio giesmininko tapo geru ir 
svarbiu įpročiu mokytojos gyve-
nime. Būtinai nufotografuoti, bet 
svarbiausia – išlaukti reikiamo 
momento.  Nuotraukos pana-
šios į atvirukus, kurie žavi, šildo 
mūsų jausmus, gaivina ir guodžia. 
Spalvos gyvos ir ryškios.  Pati yra 
labai reikli sau. Viskas, ką ji suma-
no, turi būti atlikta gerai ir laiku, 
nesvarbu, kokiomis sąlygomis ir 
kokia kaina:  nedaug kas stebėtųsi  
sutikęs ją stoviniuojančią prie ko-
kio medžio, kuriame apsigyveno 
voverė, slankinėjančią paupiais ir 
,,gaudančią“ genio stuksenimus,  
netgi pykstančią, kad koks dėdulė 
su šuniu išbaidė paukščius, turė-
jusius ,,pakliūti į kadrą“. Mokyto-
jos manymu, žmogui per mažai 
duota laiko, kad  viską suspėtų. 

Šiuo metu dalyvauja XIII tarp-
tautinėje kasmetinėje gamtos fo-
tografų parodoje Utenoje, skirtoje 
Žemės dienai, kurios organiza-
toriai – gamtos fotografų klubas 
,,Žalias skėtis“.   Mokytoja mano, 
kad joks darbas gyvenimo negali 
sugriauti taip, kad nebematytum 
žmogaus ir paukščio. 

Savikritika – jos kelias į priekį. 
Gerai  įsižiūri į kiekvieną moky-
tojos darbą ir supranti, kad visur 
siekta geriausio: išlaukti, įsitikinti, 
išrinkti. 

Mokytoja turi pasekėjų – 
moko savo  mokinius nuolat ste-
bėti  besikeičiantį pasaulį, pažinti 
gerus  žmones šalia savęs, netgi 
per pamoką ,,sugauti“ saulės spin-
dulį, besibeldžiantį į kabineto 
langą,  arba ,,sustabdyti“ snaigių 
šokį...  Rašyti ar fotografuoti pats 
neišmoksi –  didžioji mokytoja 
yra Gamta.

Marija BUČKIENĖ

 M. Daujoto pagrindinės moky-
klos etikos vyresnioji mokytoja

„Sulaukėme 18 dalyvių su 
labai skirtingomis, bet savaip 
žaviomis fotografi jomis. Todėl 
buvo labai sunku išrinkti, kuris 
darbas patraukliausias“, – sakė 
Kretingos rajono turizmo vadybi-
ninkė Valdonė Jocytė. Konkurso 
dalyvių darbus vertino Kretingos 
rajono pedagogų švietimo centro 
komisija: komisijos pirmininkė 
direktorė Adelė Mazeliauskienė, 
metodininkė Daiva Tranizienė, 
metodininkė Gėnė Benetienė, 
metodininkė Aurelija Jedenkie-
nė, buhalterė Ona Kubilienė. Ko-
misija dešimties balų sistemoje 
vertino po du geriausius kiekvie-
no autoriaus darbus.

Pirmą vietą ir pagrindinį pri-
zą – pietus dviems kavinėje „Pas 
Grafą“ laimėjo Rasa Zapalytė. 
Nugalėtoja pasidžiaugė rengia-
mu konkursu, palinkėjo jį orga-

nizuoti ir toliau taip išjudinant 
miesto žmones. Ji prisipažino 
fotografuojanti dar tik pusme-
tį, o laimėjusioje nuotraukoje 
užfi ksavo Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Mari-
jai bažnyčios atspindį vandenyje. 
Antrą vietą užėmė Jolantos Kliet-
kutės fotografi ja su panoraminiu 
Kretingos vaizdu, trečią – Anta-
no Kubiliaus fotografi ja, kurioje 
įamžinta stirna.

Fotografi jų parodą galite ap-
žiūrėti M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos Abonemente iki kovo 
29 d.

Asta KUPŠYTĖ

M. Valančiaus viešosios 

bibliotekos Bibliografi jos-

informacijos sektoriaus                     
vyr. bibliotekininkė

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 


