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Paminėta Europos diena
Gegužės 7-10 dienomis Kretingos mieste, Kretingos rajono sa-

vivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje ir jos fi lialuose 
vyko Europos komisijos atstovybės Lietuvoje fi nansuoti „2013 – 
Europos piliečių metų“ paminėjimo renginiai.

Orientacinės varžybos Kretingoje.

Europos dienos koncertas. Dainuoja A. Pe-
trauskaitė ir M. Galvosas.

Akmenos upėje – ir šiukšlių, 
ir buities daiktų 

Rasa GEDVILAITĖ

Narai jau tradiciškai prieš visuotinę švarinimosi akciją vėl nar-
dė Akmenos upėje, iš kurios traukė žmonių atsikratytus daiktus, 
sumestas šiukšles. Šįkart jie drauge su savanoriais plušėjo ties til-
teliu prie buvusios žuvų parduotuvės.

„Džiugu, jog esate čia ir ištiesiate pa-
galbos ranką. Mes taip pat čia esame su 
mintimi, jog prisidedame prie gero darbo 
ateities kartoms“, – sakė Laisvojo nardymo 
ir povandeninės žūklės asociacijos „Vienu 
įkvėpimu“ vadovas Arvydas Šidlauskas, 
drauge su kitais narais paskatinęs ne tik 
prisijungti prie visuotinės akcijos, bet or-
ganizuoti ir savas.

Akmenos upės valymas – Trečiojo am-
žiaus universiteto, kurį kuruoja Pedagogų 
švietimo centras, Sveikatos ir dvasinio 
tobulėjimo fakulteto seniūnės Danutės 
Vasiliauskienės iniciatyva. Jį organizuoti 
padėjo Kretingos rajono savivaldybė (šie-
met aktyviai kuravo ekologė Jūratė Joku-
bavičienė) bei komunalininkai. Šiemet jau 
trečias kartas, kai valoma Akmena, – pir-
mą kartą ji valyta ties pirtimi, pernai narai 
nardė prie Kretingos muziejaus. Tarp įvai-
rių panaudotų šiukšlių iš dugno tuomet 
buvo ištrauktas ir visas dalis tebeturintis 
senoviškas dviratis, taip pat keturi meta-
liniai virduliai ir metalinė lova.

Šiemet, aktyviai talkininkaujant senjo-
rams (iš viso jų buvo 20), dešimt narų iš 
upės dugno traukė įvairias šiukšles, tarp 
kurių buvo ir nuostabą, ir įtarimą sukėlu-
sių daiktų. „Šiemet Akmenos upę valėme 
jau trečią kartą, bet narai per porą valan-
dų ištraukė daugiausiai šiukšlių. Vos su-
talpinome į komunalininkų sunkvežimį. 
Ankstesniais metais tilpo lengvai. Visuo-
met valydavome upę palei tiltus, kur dau-
giausiai praeinamos vietos, tačiau ši vieta 
šiukšlėmis buvo gausiausia – 1,5-2 tonos 
šiukšlių“, – po talkos sakė akcijos suma-
nytoja D. Vasiliauskienė. Iš upės buvo 

ištraukta 25 stikliniai ir plastikiniai bute-
liai, 12 padangų kamerų, ištraukti penki 
prekybos centro vežimėliai, trys dviračiai 
– du suaugusiems ir vienas vaikiškas, taip 
pat rasti du moteriški rankinukai, pasak 
talkininkų, tikriausiai vagių išmesti. Žmo-
nės upėje atsikratė ir kibirų, rasta šiuolai-
kiška siuvimo mašina, mobilusis telefonas, 
šašlykinė.

„Mes visuomet kalbam, kad reiktų iš 
rastų daiktų įkurti ekspoziciją, tad jai taip 
pat pasilikome kelis įdomesnius daiktus. 
Narai ištraukė labai įdomią emaliuotą 
puodynę su ąsele, taip pat emaliuotą puo-
dynėlę, taip pat pasilikome rastą stovą, ne-
supratom, iš kokios medžiagos padarytas, 
gal iš ketaus, labai sunkus, ir žarsteklį bei 
parkerį“, – apie radinius pasakojo akcijos 
sumanytoja.

Toje vietoje, kur šiemet buvo valoma 
upė, aptiktas ir vėžiukas. Pernai, prisimi-
nė talkininkai, prie muziejaus buvo matyti 
daug žuvų, o čia vos vieną ešeriuką paste-
bėjo. Tai rodo, jog vandens kokybė nėra 
itin gera.

Trečiojo amžiaus universiteto vieno 
iš fakulteto seniūnė D. Vasiliauskienė dė-
kojo nuoširdžiai plušėjusiems senjorams, 
taip pat ekologei J. Jokubavičienei. „Savi-
valdybės atstovai užsiminė, jog norėtų ir 
kitąmet organizuoti tokią akciją. Galbūt ir 
pavyks. Manęs jau akcijos metu kiti klau-
sė, o kokia situacija su tom vietom, kur jau 
buvo išvalyta, tai kilo mintis, jog išvalius 
Akmenos upę miesto teritorijoje, būtų ge-
rai sugrįžti į tas vietas ir pažiūrėti, ko gi 
žmonės vėl primetė“, – planais pasidalino 
D. Vasiliauskienė.

Iš Akmenos upės tarp gausybės šiukšlių buvo traukiamos padangos...

 ... ir prekybos centro vežimėliai.

 Europos piliečių metų tikslas – sudary-
ti palankesnes sąlygas Sąjungos piliečiams 
naudotis teise laisvai judėti ir gyventi vi-
soje ES užtikrinant, kad jie galėtų lengvai 
susipažinti su informacija apie savo teises.

Gegužės 7 d. vyko europietiško kino 
vakaras „Gegužės vakaro kinas“. Jo metu 
susirinkusieji žiūrėjo Tomo Huperio (Tom 
Hooper) režisuotą fi lmą „Karaliaus kalba“. 
Šis fi lmas 2011 m. „Oskaro“ apdovanoji-
mų ceremonijoje pelnė net 4 apdovano-
jimus: kaip geriausias fi lmas, už geriausią 
aktorių, geriausią režisierių ir geriausią 
scenarijų. Iš viso fi lmas buvo nominuotas 
net 12-oje kategorijų.

Gegužės 9 d. vykusi paskaita-diskusi-
ja „Susipažink su savo piliečių teisėmis“ 
plačiau informavo apie ES teikiamas ga-
limybes. Paskaitą skaitęs VšĮ Pranciškonų 
gimnazijos istorijos mokytojas metodi-
ninkas Vaidas Kuprelis įtaigiai perteikė 
žinias apie piliečių teises ir galimybes Eu-
ropos Sąjungoje.

Tos pačios dienos popietę prasidėjusios 
orientacinės varžybos Kretingoje „Euro-
pos šaknys mūsų mieste“ varžytis subūrė 4 
komandas: „Modžio Džodžio“ (Modestas 
Mažutis, Linas Jurevičius, Marius Girde-
nis, Ernestas Žvirblis), „Šok aukštai“ (Ša-
rūnas Kupšys, Mantas Elzbergas, Tomas 
Juška, Mantas Paulauskas), „Los Patran-
ka“ (Nerijus Alseika, Giedrius Kupšys, 
Jonas Gagilas, Mantas Kvekšas), „Liepa“ 
(Dairius Gečas, Rokas Ilgauskas, Rimas 
Bertašius, Tomas Zapalis). Varžybas orga-
nizavo Kretingos rajono savivaldybės M. 
Valančiaus viešoji biblioteka bendradar-
biaudama su Kretingos rajono turizmo 
informacija bei LMS Kretingos mokinių 
savivaldų informavimo centru. Kiekvie-
na komanda per kelias valandas trukusias 
varžybas privalėjo surinkti kuo daugiau 
taškų ir užduotis bei atstumus tarp dešim-
ties stotelių įveikti kiek įmanoma greičiau. 
Greičiausiai visą trasą bei užduotis įveikė 
Nerijus Alseika, Giedrius Kupšys, Jonas 
Gagilas, Mantas Kvekšas (89 taškai), an-
trieji – „Šok aukštai“ (86 taškai), tretieji 
– „Modžio Džodžio“ (80 taškų), ketvirtieji 
– „Liepa“ (68 taškai).

Pasibaigus varžyboms, jų dalyvių ir 
visų miestiečių laukė Europos dienos mi-

nėjimo koncertas. Jo metu nepaprastai 
gražiais balsais žavėjo „Second heartbe-
at“ (Dovydas Malūkas ir Rūta Petrikaitė) 
bei Andželika Petrauskaitė su Mindaugu 
Galvosu iš Klaipėdos. Atlikėjų dovanotas 
koncertas privertė ne vieną pravažiuojantį 
ar praeinantį stabtelėti ir pasiklausyti gy-
vai atliekamos muzikos.

Gegužės 6, 8 ir 10 dienomis Kretingos 
rajono savivaldybės M. Valančiaus viešo-
sios bibliotekos autobusiukas važinėjo po 
kaimo fi lialus. Juose bendruomenės buvo 
kviečiamos į paskaitas-diskusijas Europos 
Sąjungos piliečių tema, o jaunimas – daly-
vauti orientacinėse varžybose.

Asta KUPŠYTĖ
M. Valančiaus viešosios bibliotekos

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Mokytojas V. Kuprelis skaitė paskaitą apie 
piliečių teises ES.


