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2019 04 10, Klaipėda
LIAUDIES DAILĖS KONKURSE KLAIPĖDIEČIAMS SKIRTOS PRIZINĖS VIETOS
Balandžio 9 d. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ vyko tradicinis Lietuvos moksleivių liaudies
dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ regioninis Mažosios Lietuvos turas. Jame dalyvavo jaunieji
talentai iš Klaipėdos miesto, Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Jurbarko rajonų. Klaipėdiečių darbai
sužavėjo komisijos narius ir jiems skirtos prizinės vietos.
Konkurse dalyvavusi Urtė Šimkutė, vadovaujama Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro
Pradinio modeliavimo būrelio mokytojo Aleksandro Ronkaus, konkursui išdrožinėjo vėtrungę,
kuri pelnė I-ą vietą. Urtės Šimkutės kūrinys keliaus į respublikinį turą, vyksiantį gegužės 31 d.
Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre.
Tris II-as vietas komisija skyrė taip pat klaipėdiečiams. Antrą vietą pelnė Klaipėdos
saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ narė Ema Kaubrytė, nulipdžiusi Mažosios
Lietuvos regionui būdingą žvakidę, bei tos pačios studijos atstovas Aistis Morkūnas,
konkursui pateikęs lipdytų indų ir švilpynių kolekciją. Šiuos vaikus konkursui paruošė
mokytoja Vida Daukšienė. Antra vieta skirta ir Teresei Kreišmontaitei iš Klaipėdos Liudviko
Stulpino progimnazijos. Mergaitė, vadovaujama technologijų mokytojos Olgos Bakševičienės,
konkursui nunėrė moterišką liemenę.
Dvi III-ios vietos skirtos Klaipėdos Sendvario progimnazijos tradicinių rankdarbių būrelio
„Delmonas“, vadovaujamo mokytojos Irenos Armonienės, nariams – Petrui Armonui ir
Aušrinei Jurčiūtei. Petras Armonas konkursui numargino tradicinių margučių kraitelę, o
Aušinė Jurčiūtė išsiuvinėjo Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo detales – delmonus.
Pagyrų sulaukė ir svečio teisėmis Klaipėdos miestą atstovavęs 2017 m. konkurso „Sidabro
vainikėlis“ respublikinio turo laureatas Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos „Tradicinių lietuvių
liaudies dirbinių studijos“ narys Arnas Burba, sukūręs Mažosios Lietuvos audimo skietelius.
Vaikiną ruošė mokytojas Robertas Žmijauskas.
Lietuvos liaudies kultūros centro iniciuojamas konkursas vyksta jau septintą kartą. „Sidabro
vainikėlis“ sumanytas tam, kad talentingi vaikai ir jaunuoliai, besidomintys liaudies daile, galėtų
visuomenei parodyti savo darbus. Jaunieji kūrėjai ne tik varžosi dėl geriausiųjų vardo, simbolinių
apdovanojimų, bet ir yra skatinami tobulinti savo žinias, meninius gebėjimus, dailiųjų amatų
įgūdžius.
Sveikiname Klaipėdos moksleivius ir jų mokytojus bei linkime sėkmės toliau puoselėjant liaudies
meno tradicijas.
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