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Pradėjo naujus mokslo metus
Rasa GEDVILAITĖ

Ketvirtadienio popietę Kretingos rajono pedagogų švietimo centro, kuruojančio Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veiklą, metodininkės ir direktorė senjorus pakvietė pradėti naujus mokslo metus. TAU lankys apie
180 senjorų.
Šventinėje popietėje itin
poetišku pavadinimu „Nusimeskime vakarėjančios dienos
rūką, suglauskime širdis“ susitikę bendraminčiai dalinosi
įspūdžiais, o netrukus susikaupę pasitiko ir iškilmingai
įnešamą TAU vėliavą. Ją visi
studentai pagerbė atsistoję ir
sugiedoję kretingiškių senjorų
himną.
Pedagogų švietimo centro
direktorė Adelė Mazeliauskienė, pasveikinusi susirinkusiuosius, pasidžiaugė studentų gausa. „Kai kurie su
mumis esate pirmą kartą, kai

kurie – trečią ar netgi penktą
kartą. Šiandien sulaukėme beveik 200 studentų, priėmimą
teko riboti, negalime patenkinti visų norinčių studijuoti
senjorų poreikių. Galiu pasidžiaugti, jog šiemet įkūrėme
naują – Socialinės psichologijos – fakultetą. Sveikatos ir
dvasinio tobulėjimo fakulteto
pavadinimas pasikeitė, nuo
šiol tai bus Sveikos gyvensenos
fakultetas“, – naujoves pristatė
A. Mazeliauskienė. Be minėtų fakultetų dar veikia Kultūros ir meno bei Kraštotyros ir
pažinimo. Fakultetus kuruoja

Įnešus TAU vėliavą nuskambėjo senjorų himnas.

Pedagogų švietimo centro metodininkės Gėnė Benetienė,
Aurelija Jedenkienė ir Rima
Ramoškienė, naujojo fakulteto
kuratorė bus pati direktorė A.
Mazeliauskienė. Visoms keturioms moterims senjorai negailėjo plojimų.
Kretingos TAU kasmet vis
pamilsta vis daugiau senjorų
– jų įsikūrimo pradžioje (2010
m.) buvo 98, dabar beveik 200.
Pačioje pradžioje buvo vos du
fakultetai, šiandien jų jau yra
keturi.
Senjorai, kurie nesibodi
mokslų, sulaukė gausybės svei-

TAU fakultetus kuruoja Pedagogų švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė, metodininkės Rima Ramoškienė, Gėnė Benetienė ir Aurelija
Jedenkienė.

kinimų. Juos sveikino valdžios
atstovai – rajono meras Juozas
Mažeika, vicemeras Vytautas
Ročys, Administracijos direktorius Virginijus Domarkas ir jo pavaduotoja Danutė
Skruibienė, taip pat Švietimo
skyriaus vedėjas Antanas Sungaila. Kretingos senjorus savo
apsilankymu pagerbė ir aktorė
Virginija Kochanskytė bei brolis Bernardas.
Tokio pobūdžio universitetai Lietuvoje veikia jau daugiau
kaip dešimt metų. TAU filialai
yra įsikūrę visuose didžiau-

siuose šalies miestuose bei rajonų centruose – jų yra per 20.
Į TAU priimami visi norintieji – nepriklausomai nuo
išsilavinimo bei socialinės padėties. Lankydami užsiėmimus
žmonės ne tik įgyja žinių, bet
daug dėmesio skiriama bendravimui – kartu švenčiamos
Kalėdos, Velykos, organizuojamos vakaronės, koncertai, jubiliejai, keliaujama po Lietuvą.
Baigusiems TAU išduodami tai
patvirtinantys pažymėjimai,
tačiau senjorams nereikia laikyti egzaminų, įskaitų.

TAU – savarankiška, savanoriška
visuomeninė organizacija, savo veikla
užtikrinanti vyresniojo amžiaus žmonių
geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų
bei aktyvų gyvenimą, palaikanti jų darbingumą ir ﬁzinį aktyvumą. Tai paskatinimas pagyvenusiems žmonėms, kurie
jau baigę darbinę veiklą – jiems atveriama galimybė bendrauti, įgyti žinių,
pasijusti reikalingiems, naudingiems, įdomiems ne tik sau,
bet ir kitiems. Senjorams sudaromos sąlygos saviraiškai ir
patirties sklaidai.
Gintauto Maciaus nuotr.

Salantuose ketina steigti muziejų
(Atkelta iš 1 p.)

„Įkūrus muziejų kažkam priklausiančiame name niekada
nebūsi tikras, kada gali baigtis
nuomos sutartis, kaip bus atliekamas remontas ir panašiai.
Reikia naudoti tai, ką jau turime. Prie gimnazijos prieš keletą
metų buvo pastatytas priestatas. Tačiau sumažėjus mokinių,
jis stovi tuščias. Muziejus būtų
naudingas mokiniams, nereikėtų eikvoti papildomų išlaidų
nuomai, šilumai ir panašiai. Dar
daugiau, muziejus galėtų būti
traukos centru, nešančiu ir pajamas“, – „Švyturiui“ sakė Salantų
gimnazijos direktorius Vaidutis
Butkus.

Atliktų ne vieną funkciją
V. Butkaus nuomone, gimnazijoje įkurtas muziejus galėtų
atlikti keletą funkcijų. Jame būtų
demonstruojami ne tik eksponatai, bet ir rengiamos edukacinės programos mokiniams.

Priestate yra visos galimybės
įrengti konferencijų salę.
„Salę naudotume ne tik
savo reikmėms, bet galėtume
ir nuomoti. Esu įsitikinęs, kad
muziejus taptų traukos centru
turistams, miesto svečiams. Jei
visiškam įrengimui nėra pakankamai lėšų, galėtume tai atlikti
etapais“, – įsitikinęs V. Butkus.
Jis pripažino, kad muziejaus
steigimo procesas slenka sunkiai ir gan lėtai. Tai nėra per
keletą mėnesių įgyvendinamas
projektas. Tačiau gimnazijos vadovas tikisi, kad per porą metų
šią idėją būtų galima paversti
realybe.
„Sienas, lubas, langus turime, bet priestatą reikėtų įrengti
– kad būtų tinkamos patalpos
muziejui, konferencijos salei.
Patalpoms reikalingas perplanavimas. Turime padaryti daug
techninių sprendimų. Visiems
galbūt iš karto nepakaktų lėšų,
bet projektą galima daryti etapais. Iš pradžių įsteigti muziejų,
vėliau konferencijų salę ir taip

toliau. Muziejaus pagrindas būtų
dabartinis mokyklos muziejus.
Turime sukaupę eksponatų, jų
žadėjo ir mūsų tautodailininkas
Liudas Ruginis. Eksponatų ieškotume papildomai, galbūt bendradarbiauti sutiktų Kretingos
muziejus. Reikėtų ir darbuotojų.
Pradžią turime, daug kas išsispręstų eigoje, veiklos taip pat
netrūktų – turime ką parodyti ir
pasiūlyti“, – sakė V. Butkus.

Mato perspektyvą
Salantų bendruomenės muziejui numatomas patalpas šią
savaitę apžiūrėjo ir Kretingos
rajono savivaldybės administracijos direktorius Virginijus
Domarkas. Jis pritarė salantiškių idėjai ir paragino juos su
prašymu kreiptis į Savivaldybę.
„Yra rengiama Vietinės veiklos grupės (VVG) strategija
ir Salantų bendruomenė savo
idėjai įgyvendinti gali gauti lėšų. Tai yra apytiksliai 200
tūkstančių eurų suma. Be to,

bendruomenė turėtų parengti
planą, surašyti sumanymą ir
pateikti jį Savivaldybei. Statybų
skyriaus specialistai viską įvertintų ir parengtų projekto sąmatą“, – kalbėjo V. Domarkas.
Jis įsitikinęs, kad Salantų
kraštas yra patrauklus ir keliaujantiems, ne tik rajono
žmonėms. V. Domarkas viliasi,
jog galbūt per metus ar dvejus
muziejų pavyktų įsteigti.
„Vakar tvirtai sutarėme, kad
muziejų ir konferencijų salę
rengiame gimnazijos priestate. Kaip greitai tai pavyks
padaryti, nulems lėšos. Viską galima atlikti palaipsniui.
Būtų labai naudinga susirasti
veiklos partnerių. Muziejus
galėtų bendradarbiauti su Salantų regioniniu parku, biblioteka. Savo veikla, renginiais,
paslaugomis galima pritraukti
lėšų. Konferencijos salę galima
nuomoti, mokykloje yra valgykla, kuri turėtų galimybę aptarnauti konferencijas, ruošti
tradicinius patiekalus. Salantai

yra pakankamai geroje vietoje,
pro kurią pravažiuoja nemažas
srautas turistų. Muziejus būtų
puikus traukos centras“, – neabejoja V. Domarkas.
Jo nuomone, Salantų bendruomenė yra visiškai pajėgi
įgyvendinti šį nemažą projektą:
„Kai mintis ateina natūraliai iš
žmonių, ne iš valdžios, viskas
vyksta labai sklandžiai. Paprastai tokiais atvejais su mažais resursais padaroma labai daug“.
Salantų gimnazijos priestatas pastatytas 2008 metais
panaudojant Valstybės investicinės programos lėšas. Tais
metais buvo tikimasi, jog mokinių mokykloje nemažės ir
priestatas bus reikalingas kompiuterių klasei, choreografijos
salei ir bibliotekai įrengti. Tačiau sumažėjus mokinių skaičiui priestatas liko tuščias.
Šiemet mokykloje rengiamasi renovuoti šildymo sistemą, praėjusiais metais buvo
pakeista visa gimnazijos elektros instaliacija.

