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Neįgalūs jaunuoliai vaidino Baltarusijoje
Gegužės 29-30 dienomis Kretingos dienos veiklos centro  neįgalių jau-

nuolių teatro trupė „Ieškotojai“, lydimi įstaigos darbuotojų, viešėjo Bal-
tarusijoje, kur dalyvavo tarptautiniame  integraciniame  meno festivalyje 
„Uždek savo žvaigždę“.

Liko sužavėti Birštono ir Nemuno grožio
Kretingos trečiojo amžiaus universiteto Kraštotyros ir pažinimo fakul-

teto studentai mokslo metus baigė įsimintina kelione į legendomis, pilia-
kalniais ir Nemunu apjuostą  Dzūkijos kampelį – Birštoną.

Pabrėžiečių tikslas – 

kad kiekvienas mokinys 

galėtų pasirinkti
Jurgio Pabrėžos gimnazijoje daug dėmesio 

skiriama mokinių saviraiškos poreikiams ten-
kinti. Įvykęs baigiamasis mokinių parlamento 
ir seniūnų susirinkimas sudarė galimybę moki-
niams išsakyti savo nuomonę: vertinti ir įsiver-
tinti, kritikuoti ir teikti pasiūlymus, pasidžiaug-
ti puikia gimnazijos parlamento, klasių seniūnų 
veikla, jų nuveiktais darbais, išsakyti, ką reikėtų 
keisti, tobulinti, numatyti naujas veiklas, kurios 
papildytų ir atnaujintų gimnazijos tradicijas. 

„Mikrobiologiniai rodikliai 
visose apžiūrėtose vandenvietėse 
atitiko reikalavimus, tik trijose 
jų, išskyrus Budrių, fl uoridų kie-
kis vandenyje viršijo leidžiamas 
normas, – „Švyturiui“ pasakojo 
Kretingos valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vyr. speci-
alistė-maisto produktų inspektorė 
Regina Slušnienė. – Leidžiamas 
fl uoridų kiekis viename litre van-
dens yra 1,5 miligramai. Raguviš-
kiuose rasta 1,59 mg, Baubliuose 
– 1,6 mg, Rubuliuose – 1,75 mg. 
Tačiau ši problema aktuali visa-
me Žemaitijos regione, artezinių 
gręžinių vanduo su padidėjusiu 
fl uorido kiekiu naudojamas ne 
tik Kretingos rajone. Problema 
sprendžiama statant vandens ge-
rinimo įrenginius, tokie jau veikia 
Kretingoje, Vydmantuose, Salan-
tuose, turėtų pradėti veikti Karte-
noje, Žadeikiuose, Kūlupėnuose“.

Anot R. Slušnienės, patikri-
nimo metu taip pat apžiūrėta, ar 
atnaujinti vandenviečių įrengi-
niai (jie perdažyti, nuimtos ap-

Tikrinamos 
vandenvietės

šiltinimo medžiagos ir kt.), kaip 
tvarkoma vandenviečių aplinka.  
„Visose aplankytose vandenvie-
tėse vanduo tiekiamas tiesiai iš 
gręžinių, teritorijos tvarkomos, 
prižiūrimos. Rubuliuose užfi k-
suotas pažeidimas – vandenvietės 
mikrobiologinės taršos apriboji-
mo juostoje stovi elektros stulpas, 
ant kurio gandrai susikrovę lizdą. 
Taip negali būti. Reikės spręsti 
klausimą, kad ateityje gandraliz-
džio draudžiamoje zonoje nelik-
tų. Budriuose pastebėta, jog prie 
vandenvietės tvoros atnešamos ir 
pilamos žaliosios atliekos. Gyven-
tojai turėtų saugoti savo kaimo 
teritoriją, minėtas atliekas išvežti 
pagal komunalininkų sudarytą 
grafi ką. Turime džiaugtis, kad 
galime naudoti artezinių gręžinių 
vandenį, nereikia valyti paviršinio 
– ežerų, tvenkinių ar upių  – van-
dens “, –  kalbėjo R. Slušnienė.

Tai buvo pirmas šiemet rajo-
no vandenviečių patikrinimas. Iš 
viso rajone yra 45 vandenvietės, iš 
kurių vanduo tiekiamas gyvento-
jams.       

Bendradarbiavimas su Lie-
tuvos aukštosiomis mokyklomis 
jau džiugina pirmaisiais laimė-
jimais. Gimnazijos mokiniai ir 
gamtamokslių stovyklos svečiai 
puikiai įvertino KTU kilnojamos 
chemijos laboratorijos suteiktą 
galimybę atlikti bandymus, su-
sipažinti su fi zikos katedros stu-
dentų demonstruojamais „Įdo-
miaisiais fi zikos eksperimentais”, 
Šiaulių universiteto rektoriaus 
taurė, iškovota dažasvydžio var-
žybose, birželį susipažinti su šiuo 
universitetu išvyksta ir gimnazi-
jos mokytojai. Rudenį planuo-
jamos įgyvendinti puikios ben-
dradarbiavimo idėjos ugdymo 
karjerai ir neformaliojo švietimo 
veikloje.

Šiemet pirmą kartą aktų salė-
je surengtas veikiančių ir būsimų 
būrelių (2013-2014 m. m.) pri-
statymas. Direktorės pavaduoto-
ja neformaliajam ugdymui  mo-
kiniams pateikė atlikto tyrimo 
apie neformaliojo švietimo vei-
klą gimnazijoje rezultatus, kurie  
parodė, kad mokinių saviraiškos 
poreikiai tenkinami gerai, kad 
popamokinė veikla plati ir įvai-
ri, bet yra ir taisytinų dalykų: kai 

kurių būrelių bus atsisakyta, bet 
kursis nauji, kurie tenkintų mo-
kinių poreikius. 20–ties būsimų 
būrelių vadovai pristatė būsimos 
veiklos programas: numatytos 
projektinė, kultūrinė pažinti-
nė, kūrybinė, tiriamoji, meninė, 
sportinė ir kt. veiklos. Prista-
tymuose būrelių nariai kalbėjo 
apie nuveiktus darbus, pasiektus 
rezultatus, sumanymus kitiems 
mokslo metams. Čia pat salėje 
mokiniai galėjo užduoti rūpi-
mus klausimus, užsiregistruoti 
į norimą būrelį. Tai pirmas, bet 
ne paskutinis renginys, mokinių 
nuomone, jis tikrai reikalingas. 
Tai puiki galimybė mokiniams 
susipažinti su būrelių vadovais ir 
veikla.

Gimnazijos bendruomenės 
tikslas – kad kiekvienas gimna-
zijos mokinys surastų save, galė-
tų pasirinkti norimą saviraiškos 
formą, mėgstamą užsiėmimą, 
kad kiekvienas rastų sau artimą 
veiklą, kuri parodytų mokinio 
gabumus, talentą, galimybes, pa-
dėtų tobulėti ir siekti rezultato. 

Sigita VAICEKAUSKIENĖ
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui

Viešnagė  Baltarusijoje kretingiškiams paliko didžiulį įspūdį.

Renginys organizuotas  pagal 
Europos Sąjungos fi nansuojamą 
2007-2013 bendradarbiavimo 
per sieną programos Latvija-
Lietuva-Baltarusija projektą 
„Neįgalių žmonių gyvenimo 
kokybės gerinimas per glaudų 
bendradarbiavimą“, kurį vykdo 
Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Vil-
niaus viltis“. 

Festivalyje Dienos veiklos 
centro neįgalieji pristatė savo 
alternatyvaus teatro meninę im-
provizaciją „Kelionė keturiomis 
stichijomis“. Pasirodyta  Rakovo   
kaime esančioje Minsko srities 
sporto – sveikatingumo bazėje 
„Galaktika“ ir Minsko  „MAZ“ 
kultūros namuose. 

Vyko ir užsiėmimai, kurių 
metu  neįgalūs jaunuoliai, pa-
dedami Baltarusijos specialistų, 
mokėsi naujų užimtumo tech-

nologijų, dalijosi turima patir-
timi.  Festivalyje dalyvavo Bal-
tarusijos ir Lietuvos neįgalaus 
jaunimo organizacijų ir įstaigų 
atstovai. Neįgaliųjų  meniniai 
pasirodymai paliko didžiulį 

įspūdį, kelionė praplėtė šalių pa-
žinimo akiratį, o naujos pažintys 
suartino draugystei ir bendra-
darbiavimui. 

Kretingos dienos                                   
veiklos centro inf.

 Čia mus pasitiko, kaip ge-
riausius draugus su didele meile 
priėmė ir su visomis savo krašto 
įžymybėmis supažindino Birš-
tono senjorų bendrijos „Bočiai“ 
nariai. Kretingiškiai liko suža-
vėti gražiai tvarkomu Birštonu, 
siekiančiu tapti karališkuoju 
kurortu: puikiai sutvarkyta cen-
trinė miesto aikštė, šiuolaikinė  
moderni biblioteka, pertvarkyta 
iš senos universalinės parduotu-
vės, rekonstruotos sanatorijos ir 
mineralinio vandens pilstymo 
gamykla, šv. Antano Paduviečio 
bažnyčia, senojoje klebonijo-
je įrengtas sakralinis muziejus 
su įdomia memorialine arki-
vyskupo Teofi lio Matulionio ir 
Vincento Slatkevičiaus bei baž-
nytinio meno ekspozicijomis 
(šioje klebonijoje 1957 m. ar-
kivyskupas T. Matulionis į vys-
kupus slapta konsekravo kan. V. 
Slatkevičių). 

Grožėjomės Nemuno kilpa 
ir Vytauto piliakalniu (greites-
ni spėjo į jį įkopti), lankėmės 
SPA viešbutyje „Karališkoji re-
zidencija“, įsikūrusioje Nemu-
no kilpos pušyne, apžiūrėjome 
gyvenamuosius apartamentus, 
poilsio, vandens procedūrų bei 
relaksacijos patalpas, papuoštas 
antikvariniais baldais, paveiks-
lais, kitais meno kūriniais, šv. 
Roko koplyčią su unikaliomis 
medinėmis stacijomis, kino salę. 
Viešnagę Birštone baigėme va-
landos kelione garlaiviu, iš ku-
rio dar kartą grožėjomės mūsų 
upių tėvu Nemunu, stačiais jo 
pakrančių šlaitais ir nuostabia 
pavasarine žaluma. Nemunas 
mus lydėjo ir kelionėje. Į namus 
važiavome Panemuniu, kurio 
vienoje pusėje buvo vaizdingas 
Nemuno slėnis, kitoje – stūk-
santys piliakalniai, menantys di-

dvyriškas  kovas su kryžiuočiais, 
kur ne kartą sprendėsi ir žemai-
čių likimas. Veliuonoje (ji 1400 
m. kryžiuočių buvo paskelbta 
žemaičių sostine) grožėjomės 
gražiai sutvarkytu Veliuonos 
piliakalniu (vadinamu Gedimi-
no kapu, nes manoma, kad jis 
čia palaidotas, kai 1341 m. žuvo 
gindamas vieną iš Veliuonos pi-
lių, kai kryžiuočiai pirmą kartą 
prieš lietuvius panaudojo šau-
namąjį ginklą), parke augančia 
didžiausia Lietuvos tuja, šimta-
mečiais, gaila, tik po mėnesio 
pražysiančiais tulpmedžiais. 
Nors saulė jau leidosi, trumpam 
sustojome nuostabiame gamtos 
kampelyje –Tauragės rajono Pa-
gramančio „Lakštingalų slėny-
je“, kur iš tiesų pasitiko lakštin-

galų giesmės.
Esame labai dėkingi mielai 

fakulteto kuratorei, Kretingos 
rajono pedagogų švietimo cen-
tro metodininkei Genutei Bene-
tienei, kurios dėka šiais mokslo 
metais tiek daug įdomaus ir 
naudingo sužinojome, centro 
direktorei Adelei Mazeliauskie-
nei, rūpestingai fakulteto seniū-
nei Reginai Jonkuvienei, kitiems 
aktyviems fakulteto tarybos 
nariams bei Sigitai Urbonienei, 
kuriai dėkingi už tai, kad pa-
matėme ir aplankėme viską, kas 
geriausia jos jaunystės Birštono 
krašte.

Genovaitė ŽUKAUSKIENĖ

TAU Kraštotyros  ir

pažinimo fakulteto studentė

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 

 Nuotr. iš asmeninio albumo. 


