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Išvyko savanoriauti į Rygą
Kretingos rajono pedagogų švietimo centras kartu su partneriais Lat-

Consul (Ryga) 2013 m. gruodį pradėjo įgyvendinti Grundtvig senjorų sa-
vanorystės projektą „Baltijos šalys suaugusiųjų švietimui“ („Baltics for 
adult education“) Nr. LLP-GRU-SP-2013-LT-00006 pagal Mokymosi visą 
gyvenimą programą.

Kretingiškiai senjorai į Rygą išvyko nusiteikę darbui, pažinimui, malo-
niems susitikimams.

Šio projekto tikslas – skatin-
ti abiejų šalių senjorų savanorių 
bendravimą ir bendradarbia-
vimą dalinantis patirtimi su 
bendraamžiais ir jaunąja karta, 
įgyjant ir perduodant gebėjimus 
ir įgūdžius, reikalingus žinių vi-
suomenėje ir socialinėje aplin-
koje. Projekte buvo numatyta 
atrinkti po 6 senjorus savano-
rius iš kiekvienos šalies, kurie 
4 savaites vyks į šalį partnerę 
3-4 valandas per dieną dirbti 
savanoriškais pagrindais, pagal 
iš anksto numatytą veiklos pro-
gramą.

Projektu ugdomas dvišalis 
bendradarbiavimas, atveriama 
erdvė sėkmingam mokymosi 
visą gyvenimą procesui. Pro-
jekto veiklose senjorai galės 
prisitaikyti prie modernaus gy-
venimo pokyčių ir įgyti naujų 
kompetencijų: pažinti kitos ša-
lies žmones ir supančią aplinką, 
atrasti naujų galimybių ben-
drauti, įveikiant iššūkius patirti 
gyvenimo džiaugsmą ir kitaip 
socialiai reikštis.

Senjorų savanorių atranka 
buvo skelbiama kovo-balandžio 
mėnesiais. Skelbimas-kvietimas 
buvo publikuojamas vietos lai-
kraštyje ir centro interneto sve-
tainėje. Balandžio 22 d. atrinkti 
6 savanoriai senjorai: Pranas 
Rimas Andriejaitis, Stanislava 
Butkutė, Juozas Gricius, Regina 
Končienė, Danutė Vasiliauskie-
nė, Genovaitė Žukauskienė.

Kretingiškių senjorų-sava-
norių parengiamojo etapo laiko-
tarpiu (balandžio 28 d. - gegužės 
30 d.). senjorams skaitytos pas-
kaitos apie savanorystę, pravesti 
15 akademinių valandų latvių 
kalbos mokymai „Latvių kal-
bos pradžiamokslis: pagrindi-
nės frazės susikalbėjimui“. Buvo 
palaikomas nuolatinis ryšys su 
Latvijos organizacija LatCon-
sul, išsiaiškinti visi senjorams 
rūpimi klausimai (dėl veiklų, 
apgyvendinimo, maitinimo ir 
pan.). Senjorus konsultavo ir iki 
išvykimo rūpinosi projekto ko-
ordinatorė centro metodininkė 
Aurelija Jedenkienė.

Numatytos veiklos senjorų 
mainų vizito  metu: bendravi-
mas ir pagalba Latvijos neįga-
liųjų moterų organizacijoje „As-
pazija“ (pasiruošimas Sekminių 
šventei, pagalba organizacijos 
parduotuvėje), darbas su jau-
nuoliais iš Rygos jaunimo centro, 
bendravimas ir bendradarbiavi-
mas su Rygos senjorų organiza-
cija „Rasa“. Kretingiškiai senjo-
rai pasiruošę ir nusiteikę dalintis 
patirtimi gaminant rankdarbius 
iš vilnos (vilnos vėlimo techni-
ka) bei tapant paveikslus ant šil-
ko. Jaunuolius iš jaunimo centro 
mokys socialinių įgūdžių: stalo 
serviravimo, namų ruošos dar-

bų, maisto gaminimo, smulkių 
namų ūkio darbų. 

Į paskutinį susitikimą aptar-
ti likusias kelionės ir vizito de-
tales senjorai-savanoriai buvo 
sukviesti gegužės 30 dieną, o 
gražų ankstyvą birželio 1-osios 
rytą išlydėti į Rygą. Lydimi arti-
mųjų, visi susirinko geros nuo-
taikos, nusiteikę darbui, pažini-
mui, maloniems susitikimams ir 
nuotykiams. Pranas juokauda-
mas sakė: „Išvažiuojam gelbėti 
Rygos“. Tikimės, kad taip ir bus.

Aurelija JEDENKIENĖ
Kretingos rajono pedagogų švie-

timo centro metodininkė

Lankosi projekto partneriai rumunai
Atvykę į Kretingą, projekto 

partneriai, tarp kurių – ne tik 
švietimo specialistai, bet ir kul-
tūros, savanorystės asociacijos 
atstovai – pirmiausia apsilankė 
Kretingos rajono savivaldybė-
je. Čia meras Juozas Mažeika, 
vicemeras Vytautas Ročys, 
Administracijos direktorius 
Virginijus Domarkas ir jo pa-
vaduotoja Danutė Skruibienė 

papasakojo rumunams apie 
savivaldą, Kretingos apylinkes, 
su kokiais miestais ribojasi, 
kuo jie pasitarnauja Kretingai.

„Mes turėjome galimybę 
pasižvalgyti po jūsų gyvenvie-
tę, dabar tokią galimybę turė-
site ir jūs“, – pasveikinęs atvy-
kusiuosius, kalbėjo meras.

Jis papasakojo apie Tarybos 
ir Administracijos darbą, kiek 
Kretingos rajone yra gyven-

tojų, kokioje srityje Kretinga 
labiausiai pasižymi. Kaip teigė 
J. Mažeika, Kretingos savival-
dybė nuo seno buvo laikoma 
agrarine savivaldybe, ne taip 
seniai buvo labai išvystytas linų 
auginimas, dabar vyrauja javų 
auginimas ir gyvulininkystė. 
Atkreipė dėmesį į tai, kad Kre-
tingoje vis dar veikia didžiulis 
grūdų perdirbimo kombinatas, 
daugiau vyrauja smulkus vers-

las: medžio apdirbimas, žuvų 
apdirbimo įmonės, daug pre-
kybos taškų. 

„Mūsų gyvenvietė istoriškai 
– gana sena, pernai atšventėme 
760 metų jubiliejų. Kretinga 
išskirtinė ir tuo, jog turi pen-
kis veikiančius vienuolynus, iš 
kurių vienas skirtas vyrams, o 
keturi – moterims“, – svečiams 
apie Kretingą pasakojo meras, 
galiausiai palinkėjęs, jog vieš-

nagė suteiktų progą pažinti 
mūsų kraštą taip, kaip ir kre-
tingiškiai pažino rumunų.

Pasidalinę smagiausiais 
prisiminimais, projekto par-
tneriai, žinoma, apsikeitė do-
vanomis. Vizito metu svečiai iš 
Rumunijos aplankys projekto 
partnerių įstaigas, aptars bū-
simą bendrą veiklą, dalinsis 
patirtimi, planuos kitus susiti-
kimus.  

ykę į Kretingą, projekto o
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Dujininkai tapo 
žvejais-mėgėjais

Aistas MENDEIKA

Praėjusį savaitgalį AB „Lietuvos dujos“ dar-
buotojai praleido pajūryje, kur vyko dujininkų 
spartakiada. Jos dalis – mėgėjiškos žūklės varžy-
bos – surengtos Kretingos rajone esančiame Laz-
dininkų tvenkinyje.

Vilniaus, Panevėžio bei Kauno fi lialų komandų vadovai su tvenkinio nu-
omininko įteiktais apdovanojimais.

Nors laimikis ir nebuvo itin didelis, tačiau žvejai sakė esą patenkinti ga-
limybe maloniai praleisti laiką.

Šiek tiek aukščiau kilstelėjus 
saulutei, prie Lazdininkų tven-
kinio susirinko būrys dujininkų 
– mėgėjiškos žūklės entuziastų, 
kurie vargu ar kuo nors nusilei-
do žvejams profesionalams. At-
sibogino ir ilgiausias meškeres, 
ir įvairiausių patiekalų žuvims 
privilioti. Pasiskirstę vietomis, 
žvejai kibo į nemažai kantrybės 
reikalaujantį darbą.

Ypač griežtų taisyklių nebuvo, 
tačiau žvejai varžėsi įnirtingai. 
Galbūt todėl itin didelių rezul-
tatų skirtumų nebuvo. Laimikis 
savo dydžiu labai nenustebino, 
bet kai kuriems žvejams pavyko 
sumeškerioti ir po kelis kilogra-
mus žuvies.

Trečioji vieta mėgėjiškos žū-
klės rungtyje atiteko AB „Lie-

tuvos dujos“ Kauno fi lialo ko-
mandai. Antrąja vieta džiaugėsi 
vilniečiai, o pirmąją vietą iško-
vojo bendrovės Panevėžio fi lialo 
žvejai.

Lazdininkų tvenkinio nuomi-
ninkas Juozas Motijauskas prizi-
ninkams įteikė padėkos raštus už 
iškovotas vietas, tvarkingą žūklę 
bei aktyvaus poilsio puoselėjimą.

Pasak AB „Lietuvos dujos“ 
Klaipėdos fi lialo eksploatavimo 
tarnybos viršininko Jono Pus-
vaškio, išmėginti laimę su meš-
kere rankose jau tapo įmonės 
tradicija. O prie vandens telkinių 
bendrovės darbuotojai pasirodo 
kasmet, tik skirtingose vietose. 
Ten, kur rengiamos spartakia-
dos. Šiemet nuspręsta jas suorga-
nizuoti pajūryje.
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