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Aukcione rinktos lėšos vaikų stovyklai 
Labdaros ir paramos 
fondo „G vaikų pasaulis" 
ir bendrovės TEO 
organizuotame labdaros 
aukcione „Dovanok 
vaikui šypseną" pavyko 
surinkti 1500 litų 
daugiavaikių, sunkiai 
besiverčiančių šeimų 
vaikų vasaros stovyklai. 

:ivile@skrastas.lt 

Aukojo įsigydami kūrinių 
Renginys prasidėjo antradienio 

vakarą Šiaulių Ch. Frenkelio vilo- 
je tyliuoju aukcionu. Grojant šiau- 
liečių ansamblio „Fiori musicali" 
smuikininkėms (vadovė Nijolė 
Prascevičienė), svečiai apžiūrinė- 
jo aukcionui pateiktus darbus ir jų 
kainą siūlė specialiame lape. 

Perėjus į parką, šmaikščiai ra- 
ginant vakaro vedėjui telšiškiui 
Andriui Daciui, aukcionas įsi- 
bėgėjo. Menininkai aukcionui 
pateikė paveikslų, fotografijų, 
keramikos, metalo, tekstilės kū- 
rinių. Aukcionui darbų dovanojo 
ir šiauliečiai - „Šiaulių krašto" 
dizaineris Dainius Šukys, fotog- 
rafas Saulius Jankauskas, me- 
nininkas Gediminas Beržinis, 
dailininkai Rytis Garalevičius, 

Vita Žabarauskaitė. 
Aukcione buvo galima rungtis ir 

dėl fotografijos ant drobės, kurią 
padovanojo vilos parke koncerta- 
vęs dainininkas Linas Adomaitis. 

Populiariausi buvo Erikos Ru- 
ginienės ant šilko tapyti šalikė- 
liai: aukcione parduoti visi trys. 
Susidomėjimo sulaukė žemaičių 
vėliavos, kurių pradinė kaina - 

100 litų. 
Po šio aukciono buvo galima 

dar kartą rungtis dėl neparduotų 
tyliojo aukciono darbų. Būtent 
šiame aukcione, kur kainos sie- 
kė iki 100 litų, šiauliečiai buvo 
aktyviausi. Į aukcioną įsijungė ir 
dainininkas L. Adomaitis, įsigijęs 
TEO komunikacijos vadybininkės 
Šiaulių regione Raimondos Straz- 
dauskaitės sukurtą obuolį. 

Parama - šešiems vaikams 

Labdaros aukciono tikslas 

vasaros stovykloje „Padovanok 
vaikui vasaros džiaugsmą-2012" 
pasirūpinti daugiavaikių, remti- 
nų šeimų vaikų vasara, sudaryti 
sąlygas sportuoti, kurti, mokytis 
užsienio kalbų. 

Aukcione Šiauliuose pavyko su- 
rinkti 1500 litų. Labdaros ir pa- 
ramos fondo „G vaikų pasaulis" 
direktorės Jūratės Gineitienės 
skaičiavimu, nemokamai galės 
atostogauti šeši vaikai. 

Stovyklai lėšos yra renkamos 
visus metus. Fondas jau yra su- 
teikęs galimybę 105 vaikams iš 
Mažeikių, Telšių, Skuodo mies- 
tų ir rajonų dalyvauti užsiėmi- 
muose. 

J. Gineitienė ragina tėvus būti 
iniciatyvius ir išsakyti pageidavi- 
mus jai telefonu (8 698) 23726 
(www.gvaikupasaulis.lt.). No- 
rintys suteikti paramą laukiami 
visus metus. 

Živilė KAVALIAUSKAITĖ 

KŪRYBA: Aukcionui pateiktus 
kūrinius buvo galima apžiūrėti 
skambant smuikininkių ansamblio 
„Fiori musicali" muzikai. 
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