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IN MEMORIAM   
                    

Visada Žemėje per maža 

gerų žodžių – meilės, tiesos ir 

dėkingumo žodžių.

Mes dažnai taip ir išsiskiria-

me, nepasakę jų vienas kitam,

nusinešame užgniaužę  juos 

širdyse...

J. Marcinkevičius

Vietoje rūpesčių dėl seno 

automobilio – prizai
Pridavę senus automobilius legaliems jų atliekų 

tvarkytojams, Kretingos rajono savivaldybės gyven-
tojai gali ne tik atsikratyti rūpesčių, bet ir laimėti 
prizų. Tokią galimybę suteikia Gamintojų ir Impor-
tuotojų Asociacijos (GIA) bei Eksploatuoti netin-
kamų transporto priemonių tvarkytojų asociacijos 
kartu su Kretingos rajono savivaldybe organizuo-
jamas projektas „Mes rūšiuojam. Daugiau erdvės 
kiemuose“.

TAU studentai pradėjo                           

mokslo metus
Rasa GEDVILAITĖ

Spalio 1-ąją, kuomet minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, nauji 
mokslo metai prasidėjo Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentams. Ku-
pini energijos, noro dar daugiau sužinoti jie gausiai rinkosi į mokslo metų pra-
džios šventę. Šiemet TAU mokysis apie 150 studentų.

Džiaugiamės, kad turime 
progą padėti žmonėms rasti at-
sakymus į rūpimus klausimus 
savižudybių tema. Nes būtent 
tie klausimai ir atviras pokalbis 
mažina savižudybės riziką bei 
tampa pirmu ir labai svarbiu 
žingsniu pagalbos link. Tad ne-
būkime abejingi ir išdrįskime 
kalbėti bei klausti.  Daugiau apie 
iniciatyvą galima sužinoti inter-
neto svetainėje www.nebijok-
kalbeti.lt.

Kaip kalbėti, jei pažįstamas 

Kretingoje – iniciatyva„Nebijok kalbėti“
žmogus užsiminė apie savižu-
dybę:

• kalbėdamas nevenk žo-
džio „savižudybė“;

• leisk žmogui išsikalbėti, 
pasidalinti savo sunkumais;

• nepatarinėk, o išklausyk, 
pabandyk suprasti;

• nenuvertink problemų 
(„viskas bus gerai“, „tai praeis“, 
„čia nieko baisaus“);

• pabandyk atrasti, kas šį 
žmogų sulaiko nuo savižudybės;

• jei žmogus kalba apie 
savižudybę, tai visuomet rimta, 

net jeigu atrodo, kad jis tik nori 
pagąsdinti;

• neprisiimk atsakomybės 
už kito žmogaus sprendimus – 
kartais žmonės nusižudo, net jei 
jiems yra suteikiama reikalinga 
pagalba;

• nelaikyk visko paslapty-
je, pasitelk į pagalbą kitus žmo-
nes, kuriais pasitiki;

• paskatink žmogų kreip-
tis psichologinės pagalbos, padėk 
ją surasti.

Inna VIRŠILIENĖ
Kretingos PSC direktorė

(Atkelta iš 3 p.)

Pasveikinusi visus susirinku-
sius energinguosius studentus, 
Kretingos pedagogų švietimo 
centro (PŠC), kuruojančio TAU 
veiklą, direktorė Adelė Maze-
liauskienė pasidžiaugė, jog su-
sirenkama jau ketvirtus metus, 
o studentų gretos vis auga. PŠC 
2010 metų gruodį įkūrė Trečiojo 
amžiaus universitetą – Sveikatos 
ir dvasinio tobulėjimo ir Žmo-
gaus ir socialinės aplinkos fakul-
tetus. Juos lankė 98 klausytojai. 

Vėliau fakultetų skaičius pa-
didėjo ir šiuo metu jų yra trys: 
Kultūros ir meno, Kraštotyros ir 
pažinimo, Sveikatos ir dvasinio 
tobulėjimo fakultetai.

Pradėjus naujus mokslo me-
tus, TAU studentus  sveikino 
Kretingos rajono savivaldybės 
vadovai, Švietimo skyriaus at-
stovai, S. Daukanto pagrindinės 
mokyklos bendruomenė, pas-
kaitą apie lietuvių kalbą ir jos 
tarmes skaitė Šiaulių universite-
to docentas dr. Juozas Pabrėža.

„Šiandien švenčiamos dvi 
šventės. Nedrįstu sakyti, kad mi-
nima pagyvenusių žmonių die-
na, juk netrukus ir pats prie Jūsų 
prisijungsiu, taip pat ir mokslo 
metų pradžia. Visi esate skirtingi 
savo sukaupta patirtimi, žinio-
mis, tačiau visi vienodai degate 
noru sužinoti dar daugiau, ak-
tyviai dalyvauti visuomeninėje 
veikloje. Turbūt tas, kuris sako, 
kad viską moka ir žino, iš tikro 
nieko nemoka. Gražu, kad dega-
te troškimu ir su energija kimba-
te į naujas veiklas, vietoj to, kad 
sėdėtumėte vien prie mezgimo, 

randate laiko ir išeinate į visuo-
menę. Tad būkite uolūs, stropūs 
mokiniai, klausykite mokytojų“, 
– smagiai senjorams studentams 
linkėjo meras Juozas Mažeika.

Tai, jog iš TAU studentų ga-
lima pasimokyti aktyvumo, pa-
brėžė ir vicemeras Vytautas Ro-
čys. „Man labai džiugu dalyvauti 
Jūsų šventėje. Dažnai tenka daly-
vauti ir jaunimo susibūrimuose, 
jiems siūlau pamatyti, su kokiu 
užsidegimu Jūs norite mokytis, 
bendrauti, pažinti. Jaunimui kar-
tais to trūksta. Skatinkite Peda-
gogų švietimo centrą neužmigti 
ir vis rasti Jums tokių programų, 
kurios sudomintų“, – kalbėjo V. 
Ročys. 

Ne ką mažiau sveikinimų stu-
dentams atnešė ir Švietimo sky-
riaus atstovai. „Atrodo, jog visai 
neseniai čia buvome, teikėme 
Jums diplomus, o štai šiandien ir 
vėl susirinkome. Jūsų, beje, dar 

daugiau, o tai labai džiugina. 
Tuo metu, kai mums itin skaudi 
vaikų mažėjimo problema, Jūsų 
gretos vis auga. Stiprybės Jums 
ir noro mokytis. Linkiu ir naujų 
patalpų, kurios labai reikalingos, 
kad turėtumėte kur vesti užsiė-
mimus, susirinkti aptarimams“, 
– sakė Švietimo skyriaus vedėjas 
Antanas Sungaila.

PŠC direktorė A. Mazeliaus-
kienė nepamiršo jau Anapilin 
išėjusių studentų, jie pagerbti 
tylos minute.

Šventę tęsė S. Daukanto pa-
grindinės mokyklos bendruo-
menės koncertas. Į sceną vienas 
paskui kitą traukė mokinių ko-
lektyvai, dovanoję studentams 
puokštę pasirodymų.

Itin džiugus TAU studen-
tams buvo ir susitikimas su do-
centu dr. Juozu Pabrėža, kuris 
smagiai pristatė lietuvių kalbą ir 
jos tarmes. 

Į mokslo metų pradžios šventę susirinko gausus būrys TAU studentų.

Studentus sveikino S. Daukanto pagrindinės mokyklos mokiniai.

GENOVAITĖ CHMIELIAUSKIENĖ

1947 08 30 – 2013 10 02

 2013 metų spalio 2-osios ankstyvą rytą  po sunkios ligos už-
geso gydytojos Genovaitės Chmieliauskienės  gyvybė, palikdama 
didžiulį skausmą artimųjų ir kolegų širdyse. 

Genovaitė Chmieliauskienė gimė 1947 m. rugpjūčio 30 d.  
Kretingoje. Baigusi  Kretingos vidurinę mokyklą,  norėdama  
įgyvendinti  savo  didžiąją  svajonę tapti gydytoja, 1966 m. įstojo 
į  Kauno medicinos institutą. 

1972 metais įgijusi gydytojo specialybę, pradėjo dirbti Klai-
pėdos žvejų ir jūrų transporto ligoninėje. Vėliau gydytoja dirbo 
Palangos  „Jūratės” sanatorijoje.  Nuo 1979 m. pradėjo dirbti Kre-
tingos rajono centrinėje ligoninėje gydytoja terapeute.  Reorga-
nizavus Kretingos rajono centrinę ligoninę, nuo 1997 m. spalio 
1 d. dirbo Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centre šeimos 
gydytoja.  

Genovaitė Chmieliauskienė nuolat domėjosi naujovėmis me-
dicinoje, netradicine medicina, noriai vyko į tobulinimosi kur-
sus, buvo pirmoji rajone, gavusi šeimos gydytojo licenciją.

Jau sirgdama sunkia liga, mokėjo išklausyti, suprasti, užjausti 
ir padėti. Kiekvienam besikreipiančiam pagalbos rasdavo gerą ir 
padrąsinantį žodį. 

Mediko darbui  Genovaitė Chmieliauskienė  atidavė 41-erius 
metus. Savo patirtimi ir  sukauptomis žiniomis dalijosi su kole-
gomis. Velionė buvo  atidi, pareiginga, rūpestinga, kukli, paci-
entų, kolegų  gerbiama ir vertinama specialistė. Ji mėgo dainą, 
keliones, buvo ilgametė choro „Svaja“ ir Kretingos bažnyčios 
choro narė.

Gydytoja Genovaitė Chmieliauskienė buvo rūpestinga mama, 
kartu  su  vyru Jonu,  Kretingos ligoninės gydytoju chirurgu,  už-
augino  sūnus Darių ir Andrių.

Netekome darbščios, išmintingos, dalykiškos  šeimos gydy-
tojos ir kolegės.  Jos trūks  ne tik šeimai, kolegoms, bet ir jos 
pacientams.

Genovaitės Chmieliauskienės atminimas  išliks artimųjų ir 
visų  ją pažinojusiųjų širdyse.

Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė

Kretingos rajono medikų bendruomenė

Jau kelintus metus vyks-
tantis projektas skirtas skatinti 
senų transporto priemonių sa-
vininkus jas priduoti teisėtiems 
transporto priemonių tvarkyto-
jams perdirbti. Projekto metu 
taip pat siekiama iš daugiabu-
čių gyvenamųjų namų kiemų ir 
kitų viešų vietų pašalinti senus, 
dažniausiai nebevažiuojančius 

automobilius, taip pat užkirs-
ti kelią neteisėtai veikiantiems 
senų automobilių surinkėjams 
ir ardytojams, taip apsaugoti 
aplinką nuo taršos ir nelegaliais 
sąvartynais nepaversti pakelių ir 
nuošalesnių vietų, įgyvendinti 
Aplinkos ministerijos nustatytus 
aplinkosauginius reikalavimus. 

(Nukelta į 11 p.)


