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Velykinio džiaugsmo ir gerumo šventė

Atgarsiai iš jaunimo projekto 

„Mums šiandien rūpi“
TS-LKD Jaunimo bendruo-

menė parengė projektą „Mums 
šiandien rūpi“, kurio tikslas – 
parodyti, kad jaunimas nėra 
abejingas ir jam rūpi Lietuvos, 
Kretingos ir visų mūsų ateitis. 
Bendruomenės pirmininkės In-
gos Biliūnaitės teigimu, diskusi-
jų ciklo metu planuojama kviesti 
žinomus ir autoritetingus visuo-
menės veikėjus ir diskutuoti su 
jais apie šių dienų Lietuvos ak-
tualijas. „Tai bus diskusijos nu-
matytomis temomis ir jokios 
politikos“, – sako ji.

Pirmojo paskaitų ciklo va-
karo svečiai buvo Seimo narys 
Vaidotas Bacevičius, Kretingos 
rajono meras Juozas Mažeika, 
Seimo nario padėjėjai Šarūnas 
Vaitkus ir Lina Petrauskienė. 
Svečiai ir susirinkęs jaunimas 

Vitalija VALANČIUTĖ
Padvarių senelių pen-

sionate įvyko viešosios 
įstaigos (VŠĮ) „Datus“ 
renginys. Tai buvo puiki 
sielos atgaiva šios įstai-
gos gyventojams. Kon-
certe dalyvavo Kretingos 
meno mokyklos moki-
niai, šokių studijos „For-
tūna“ šokėjai, Klaipėdos 
dramos teatro aktorius 
Viačeslavas Mickevičius. 
Seneliai piešė unikalų ve-
lykinį paveikslą.

Mintis organizuoti to-
kią šventę  „Datus“ vadovei 
Vidai Jablonskienei kilo 
po apsilankymo Vilniaus 
senelių globos namuose. 
„Dalyvauju projekte, ku-
ris renka gražiausią šalies 
moterį ir vykdo socialinę 
misiją, t.y. konkurso daly-
vės ieško rėmėjų Vilniaus 
miesto vieniems senelių 
globos namams-geron-
tologijos centrui. Pavyko 
rasti rėmėją, kuris skyrė 
20 čiužinių. Išklausiusi 
nuoširdžių ir graudinan-
čių senelių gyvenimo is-
torijų sostinėje, ėmiausi 
šventės organizavimo 
savo krašto vienišiems 
žmonėms. Puikiai supran-
tu nelengvą pagyvenusių 
žmonių dalią, kai nelabai 
palankiai susiklosto gyve-
nimo aplinkybės, todėl la-
bai norėjau prieš gražiau-
sią metų šventę – Velykas 
– atvežti čia glėbį puikios 
nuotaikos”, – kalbėjo V. Ja-
blonskienė.  

„Datus“ vadovė džiau-
gėsi, jog viską suorgani-
zuoti pavyko labai greitai. 
„Apsilankiau pas Padvarių 
pensionato direktorę, pa-
aiškinau, kad mūsų tikslas 
yra suteikti pagalbą Kre-
tingos krašto seneliams, o 
pagalba – tai ir paguodos 
žodis, ir patarimas, įvairūs 
naudingi daiktai. Direk-

torė mus mielai priėmė. 
Pagalbą suteikėme pra-
skaidrindami kasdienybę, 
padovanodami geras emo-
cijas, nustebindami ir pa-
rodydami tai, ko šių namų 
gyventojai nebuvo matę. 
Suorganizavome unikalią 
šventę, kuri, tikimės, taps 
gražia tradicija kiekvie-
nais metais“, – neslėpė en-
tuziazmo renginio idėjos 
autorė ir organizatorė.

Šventės programa 
buvo įspūdinga. Įrėminta-
me dideliame popieriaus 
lape Kretingos meno mo-
kyklos mokiniai nupiešė 
velykinio simbolio – kiau-
šinio formą. Tą margutį 
šventės metu margino 
patys seneliai. O čia liko 
nustebinti visi... Pasirodo, 
seneliai taip gražiai moka 
piešti – ant velykinio 
margučio puikavosi įvai-
riausių grožybių: kiškelių, 
gėlyčių, eglučių, saulyčių, 
širdelių ir kitų spalvingų 
ornamentų. Šis paveiks-

las, anot Padvarių senelių 
pensionato direktorės Ri-
mos Narmontienės, bus 
pakabintas garbingoje jų 
įstaigos vietoje ir maloniai 
primins Velykų šventę.

Renginys senelius nu-
stebino ir pradžiugino. 
„Jaučiamės laimingi, pa-

gerbti, apsupti didžiuliu 
dėmesiu“, – sakė.

Šventę vedė ją organi-
zavusi V. Jablonskienė, o 
jai labai išradingai talkino 
Klaipėdos dramos teatro 
aktorius V. Mickevičius. 
Jis puikus žonglierius, o 
labiausiai nustebino į sce-
ną įriedėjęs vienračiu. Pats 
V. Mickevičius „Švyturiui“ 
pasakojo, jog žongliravi-
mas ir važiavimas vienra-
čiu – jo hobis, teikiantis 
gerų emocijų ir padedantis 
palaikyti formą. „Rengiu 
pasirodymus privačiuose 
renginiuose, bet nieka-
da neatsisakau dalyvauti 
nekomerciniuose, labda-
ringuose projektuose. Do-
vanoti šventę gyvenime 
kažko stokojantiems – pa-
laima. Su V. Jablonskiene 
bendradarbiauju jau ne 
pirmame renginyje ir esu 
patenkintas galėdamas 
prisidėti prie tokios socia-
linės veiklos“, – radęs mi-
nutėlę laiko sakė aktorius.

 Pensionato direkto-
rė negailėjo gerų žodžių: 
„Puiki idėja, sukurta labai 
džiugi atmosfera, pado-
vanotas didžiulis velyki-

nis džiaugsmas. Džiugina 
tokios gražios ir kilnios 
iniciatyvos. Mūsų globo-
tiniams pati geriausia do-
vana – nuotaikos praskai-
drinimas ir kasdienybės 
paįvairinimas. O to tikrai 
netrūko. Seneliai nebe-
norėjo skirstytis iš salės 
– dalijosi įspūdžiais, kai 
kas net ašarą nubraukė. 
Smagu, kad ir provincijos 
senelių namai sulaukia 
tokio dėmesio. Mes visi 

– ir darbuotojai, ir gyven-
tojai – linkime V. Jablons-
kienei sėkmės darbe ir 
dalyvaujant projekte „Mi-
sis Lietuva 2010“. Ji tikrai 
to nusipelnė“, – kalbėjo R. 
Narmontienė.

Pati renginio organi-
zatorė teigė, jog be su-
prantančių verslininkų 
ir menininkų bei gabių 
rajono mokinių tokios 
šventės vienišiems sene-
liams nebūtų buvę įma-
noma padovanoti. „Pa-
vykusia švente esu labai 
patenkinta. Rezultatas 
tikrai viršijo mano lūkes-
čius. Visi labai geranoriš-
kai vardan kilnaus tikslo 
sutiko padėti. Kretingos 
meno mokyklos mokiniai 
(direktorius Bernardas 
Anužis), Kretingos šokių 
studija „Fortūna“ (vad. 
Ingridas Kiškis) ir Klai-
pėdos dramos aktorius 
V. Mickevičius – tai geros 
valios žmonės, kurie savo 
laiko ir energijos dale-
lę skyrė mūsų velykinei 
šventei“, – gerų žodžių 
visiems, padėjusiems su-
rengti šventę, negailėjo V. 
Jablonskienė.R. JABLONSKIO nuotr.

Padvarių senelių pensionato gyventojai džiaugėsi pačių su-
kurtu velykiniu paveikslu. Kartu su jais renginio idėjos au-
torė ir organizatorė „Datus“ vadovė Vida Jablonskienė.  

Nevaikščiojančius bei iš lovų nesikeliančius pensionato glo-
botinius Vida Jablonskienė aplankė ir vaišino asmeniškai.

Pensionato direktorė Rima Narmontienė ir globotiniai šventės rengėjams negailėjo nuošir-
džių padėkos žodžių.

Lietuvos artojai išlydėti į 

Naująją Zelandiją 
Žemės ūkio ministerijoje 

surengtos tradicinės Lietuvos 
artojų palydėtuvės į Pasaulio 
artojų varžybas. Jos šiemet vyks 
Naujojoje Zelandijoje balan-
džio 17-18 dienomis. Palydėti 
artojų atvyko ir žemės ūkio vi-
ceministras Mindaugas Kuklie-
rius.

 Pasaulio artojų varžybose 
mūsų šaliai atstovaus daugkar-
tiniai Lietuvos artojų varžybų 
nugalėtojai – kėdainiškis ūki-
ninkas Rimas Kleiva ir kretin-
giškis, bendrovės „Agrovet“ in-
žinierius Kazys Genčius.

Kartu su artojais į Naująją 
Zelandiją išvyks Lietuvos ar-
tojų asociacijos prezidentas, 
Pasaulio artojų varžybų teisė-
jas, Žemės ūkio konsultavimo 
tarnybos Šiaulių rajono konsul-
tavimo biuro vadovas Alfonsas 

Malinauskas, Lietuvos artojų 
komandos vyriausiasis treneris, 
bendrovės „Laumetris“ gene-
ralinis direktorius Jonas Putna 
bei Pasaulio artojų organiza-
cijos valdybos narys ir teisėjas 
daktaras Vaclovas Bogužas.

Lietuva į Pasaulio artojų or-
ganizaciją įstojo 1999 metais 
ir nuo to laiko dalyvauja šios 
organizacijos rengiamose var-
žybose, kurios kasmet vyksta 
vis kitoje valstybėje. Pirmosios 
Pasaulio artojų varžybos įvyko 
1953 metais Kanadoje. 2007 
metais jos buvo surengtos Lie-
tuvoje.

Žemės ūkio viceministras 
M.Kuklierius palydėtuvėse ar-
tojams linkėjo geros sėkmės 
varžybose, pergalės medalių ir 
kuo tiesesnių vagų.

Žemės ūkio ministerijos inf.

diskutavo tema „Kodėl Lietuva 
nėra/yra patraukli užsienio in-
vestuotojams, nors mūsų šalyje 
yra gerų specialistų“.

V.Bacevičius papasakojo apie 
Lietuvos teisinę bazę, veiksnius, 
padedančius ir trukdančius 
verslininkams Lietuvoje. Meras 
J.Mažeika jaunimui papasakojo 
apie ruošiamą projektą – Kre-
tingoje ketinamą statyti sporto 
kompleksą. Jam pritaikytos dvi 
Kretingos miesto vietos – Sava-
norių gatvėje šalia „Sodros“ pas-
tato ir kitame Savanorių g. gale, 
einant buvusio vandens bokšto 
link. Meras kalbėjo, kad sporto 
komplekse būtų įrengti basei-
nas, pirtys, krepšinio salė, kavi-
nė-baras, treniruoklių, boulin-
go, biliardo salės. Buvo aptartos 
ir projektą įgyvendinant iškilu-

sios kliūtys. Diskusija išsirutu-
liojo iki knygų, mokyklų fi nan-
sinės situacijos, verslo kūrimo 
ir kitų jaunimui svarbių temų. 
Jaunimas pateikė idėjų kitoms 
diskusijoms. 

Š.Vaitkus papasakojo apie 
Palangos savivaldybės proble-
mas ir perspektyvas.

Kita diskusija vyks poryt, 
penktadienį, NnB Nord banko 
III aukšte. Planuojama bendrau-
ti su įvairių sričių specialistais, 
kurie papasakos apie savo pro-
fesijas, jų ypatybes ir subtilybes. 
Tikimės, kad į susitikimą susi-
rinks gausus būrys savo miesto, 
valstybės reikalams neabejingo 
Kretingos jaunimo ir nevyriau-
sybinių organizacijų atstovų.

Nerijus TERTELIS,                              
Dovydas BAJORAS       


