
(Atkelta iš 5 p.)

Švyturys    2013 m. gegužės 18 d., šeštadienis 7

Vykdome projektą – 
semiamės patirties

Lietuvoje socialinis verslas kol kas suvokiamas la-
bai siaurai. Socialinėse įmonėse siekiama įdarbinti 
asmenis, praradusius profesinį ir bendrąjį darbin-
gumą, ekonomiškai neaktyvius, negalinčius lygio-
mis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje. 

Kretingoje – XXIII-oji vaikų ir jaunimo 
bažnytinių chorų šventė

Keliavo palei Akmenos upę

į nelaisvę ir paaukojo ant laužo 
dievams. Kitą belaisvį riterį iš-
mainė į savo karius, buvusias 
vokiečių nelaisvėje. Per antrąjį 
karo žygį klasta užėmę pilį, kry-
žiuočiai išžudė visus jos gynėjus 
ir gyventojus, nesigailėdami nei 
moterų, nei vaikų. Prisiplėšę 
turto ir sudeginę pilį, riteriai 
grįžo į Klaipėdą. Kretingos pi-
lies apypilis (castellatura Cre-
ten) paskutinį kartą paminėtas 
1290 m.

Vėliau piliakalnis buvo po 
1944 m. išnykusio Andulių kai-
mo žemėje, todėl archeologinėje 
ir enciklopedinėje literatūroje 
vadinamas Andulių piliakalniu.

1972 m. paskelbtas respu-
blikinės reikšmės archeologijos 
paminklu, 1997 m. įrašytas į 
kultūros vertybių registrą kaip 
archeologinis kompleksas, susi-
dedantis iš piliakalnio ir priešpi-
lio, 1998 m. paskelbtas kultūros 
paminklu, kuris 2005 m. pripa-

Už šių asmenų įdarbinimą 
ir jų darbo vietų išlaikymą įmo-
nes fi nansiškai remia valstybė ir 
šioms įmonėms taikomas nulinis 
pelno mokesčio tarifas. Kitose 
šalyse, kuriose socialinio verslo 
samprata senai jau ne naujiena, 
dažniausiai socialinio verslo api-
brėžimas apima tiek pelno ne-
siekiančias organizacijas, tiek ir 
pelno siekiančias įmones, kurių 
pagrindinis tikslas – visuome-
ninė nauda. Tradiciškai tokiose 
įmonėse didžioji dalis gauna-
mo pelno yra reinvestuojama 
siekiant toliau didinti poveikį 
visuomenei, sprendžiant ekolo-
gines, nedarbo ir kitas socialines 
problemas.

Kretingos rajono pedagogų 
švietimo centras kartu su partne-
riais iš Latvijos ir Švedijos įgy-
vendina NORDPLUS projektą 
„Socialinis verslas socialiniams 
pokyčiams“. Projekto koordina-
torius – verslo konsultavimo ir 
mokymo centras „LatConsul“ 
(Latvija). Partneriai – Kretingos 
rajono pedagogų švietimo cen-
tras (Lietuva) ir Nevyriausybinė 
organizacija „Foxpopuli“ (Švedi-
ja). 

Projekto tikslas yra parengti 
mokomąją programą socialinio 
verslo tema ir išplatinti ją CD 
pavidalu, supažindinti jaunimą 
ir suaugusiuosius su socialinio 
verslo samprata, padėti jiems 
įgyti naujų gebėjimų ir įgūdžių, 
skatinti aktyviau įsitraukti į ne-
formalųjį švietimą, imtis sociali-
nių iniciatyvų, pradėti savo vers-
lą, tokiu būdu kurti gerovę sau ir 
kitiems. Be to, tikimasi, kad pro-
jektas sustiprins bendradarbiavi-
mą tarp Baltijos ir Skandinavijos 
švietimo organizacijų, siekiančių 
spręsti pažeidžiamų visuomenės 
grupių (bedarbių, pagyvenusių 
žmonių, nekvalifi kuotų darbi-
ninkų) įsiliejimo į darbo rinką 
problemas. 

Projekto viena iš veiklų – vi-
zitai kiekvienoje šalyje. Vizitai 
Latvijoje (Rygoje) ir Švedijoje 
(Eslow) buvo numatyti ir įvy-
ko sausio bei kovo mėnesiais, jų 
metu domėjomės tos šalies soci-
alinio verslo galimybėmis, lankė-
mės socialinėse įmonėse, domė-
jomės jų veikla, kasdienybe bei 
pasiektais rezultatais. Paskutinis 

vizitas numatytas Lietuvoje, ku-
ris įvyks birželio 4-8 dienomis.

Vykdant projektą, su Peda-
gogų švietimo centru mielai su-
tiko bendradarbiauti Klaipėdos 
teritorinės darbo biržos Kretin-
gos skyrius. Gegužės pradžioje 
Pedagogų švietimo centro me-
todininkė Aurelija Jedenkienė, 
atsakinga už projekto vykdymą, 
pristatė projektą, jo tikslus dar-
bo biržos klausytojams ir pa-
kvietė juos dalyvauti dviejuose 
seminaruose. Į pirmąjį seminarą 
„Socialinis verslas – pelno sieki-
mas kuriant gerovę kitiems“, kurį 
vedė M. Daujoto pagrindinės 
mokyklos ekonomikos mokytoja 
metodininkė Virginija Narmon-
tienė, susirinko nemažas būrys 
jaunuolių, šiuo metu neturinčių 
darbo. Antrasis seminaras „Ko-
kybiškas verslo planas – neat-
siejama sėkmingo verslo dalis“ 
vyks gegužės 21 d., į jį kviečiame 
visus, besidominčius savo verslo 
kūrimo galimybėmis, seminaras 
nemokamas. Projektą baigsime 
birželio 21 d. Pedagogų švietimo 
centre surengdami konferenci-
ją „Socialinio verslo sėkminga 
praktika“.

Džiaugiamės turėdami gali-
mybę bendradarbiauti su Latvi-
jos ir Švedijos partneriais socia-
linio verslo srityje, mokytis iš 
jų ir dalintis Lietuvos socialinio 
verslo sėkmingos praktikos pa-
vyzdžiais.

Aurelija JEDENKIENĖ
Pedagogų švietimo centro 

metodininkė

Seminarą apie socialinį verslą – 
pelno siekimą kuriant gerovę ki-
tiems vedė M. Daujoto pagrindinės 
mokyklos ekonomikos mokytoja 
Virginija Narmontienė.

Į seminarą susirinko nemažas būrys jaunų žmonių, šiuo metu neturinčių 
darbo.

Gegužės 25 dieną Kretingoje vyks XXIII-oji vaikų ir jaunimo 
bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“, į kurią tradi-
ciškai susirenka kelios dešimtys vaikų ir jaunimo chorų ne tik iš 
Žemaitijos, bet ir iš visos Lietuvos.

Idėja po Nepriklausomybės atkūrimo pradėti organizuoti chorų šventę 
vaikams kilo broliams pranciškonams ir prie Kretingos vienuolyno dirbu-
siems chorų vadovams – A. Remesai, L. Pudžiuvelytei ir G. Maironienei. 
Daugiau kaip prieš du dešimtmečius užgimusi vaikų ir jaunimo bažnytinių 
chorų šventė tuomet buvo novatoriškas muzikos reiškinys Lietuvoje. Šiuo 
metu panašios šventės jau yra rengiamos ir kitose vyskupijose.

Pavadinimą „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ įgavusi chorų šventė tradiciškai vyksta paskutinįjį Marijai skir-
to gegužės mėnesio šeštadienį. Šiemet vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė skirta paminėti Žemai-
čių Krikšto 600 metų jubiliejui.

Šventės programa:
10 val. Šventės atidarymas Lurdo slėnyje;
11.30 val. Iškilminga eisena iš Lurdo slėnio į bažnyčią;
12 val. Šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje kartu su iš visos 

Lietuvos atvykusiais chorais;
13 val. Pranciškonų gimnazijos folklorinio ansamblio (vad. Vitalija Valeikienė) programa-koncer-

tas bažnyčios šventoriuje.
Šventę organizuoja Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos 

draugija, Telšių vyskupijos jaunimo centras, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija 
ir vienuolynas.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos inf.

žintas valstybės saugomu.

Įspūdžiai – posmuose
Ekskursantai domėjosi ir 

Tūbausių tvenkiniu, kur pasta-
tyta pirmoji rajone atviro tipo 
mažoji hidroelektrinė, pasako-
ta apie Pastauninko upelį, kaip 
buvo sutvenkti gimnazijos tven-
kiniai. Pastauninkas Kretingos 
istoriniuose dokumentuose 
minimas jau nuo XVI-XVII a. 
1607-1617 m. ant Pastauninko 
upelio pastatyta bažnyčia su 
pranciškonų vienuolynu. 1884 
m. dešiniajame Pastauninko 
krante stūksojusi kalva buvo 
nukasta. Per upę Kretingoje 
buvo pastatytas pirmasis mū-
rinis tiltas, kuris tebestovi iki 
šiol. Šalia tilto buvo vyno dary-
kla, tačiau ją 1993 m. vienuoliai 
nugriovė ir iš jos akmenų pa-
statė Lurdą.

Šiuo metu gimnazijos va-
dinamas tvenkinys anksčiau 
vadinosi vienuolyno. Pirmą 

kartą paminėtas 1771 metais, 
o sutvenktas, kai netoliese ap-
sigyveno K. J. Chodkevičius su 
žmona.  

Vėliau senjorų kelionė tęsė-
si Salantų regioniniame parke, 
kur apie žymesnius objektus 
papasakojo Salantų regioninio 
parko vyr. specialistė-vyr. eko-
logė Asta Bagočienė. Didžiausią 
įspūdį paliko Šauklių rieduly-
nas. Vėliau apsilankė Mindau-
go Ivanausko mini zoologijos 
sode.

Patirtais įspūdžiais senjorai 
dalinosi Kretingoje, prie Pa-
dvarių tvenkinio, kur visi nuo-
širdžiai dėkojo sodybos „Vien-
kiemis“ savininkui Algimantui 
Šoblinskui.

Tiesa, senjorai savo įspū-
džius suguldė ir į posmus. 
Įkvėpimo kur pasisemti buvo, 
tad sukurti šaunūs eilėraščiai. 
Nugalėjo Stasė Jasienė, kuri ne 
tik sukūrė eiles, bet jas ir padai-
navo. 

Ekskursantai įsiamžino prie bene labiausiai įsiminusio Šauklių riedulyno.

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 


