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veiklos, skirtos ugdyti NVO narių 
gebėjimus pristatyti savo veiklas ir 
idėjas visuomenei, kurti NVO ir 
kitų institucijų bendradarbiavimo 
tinklus. Šiam tikslui įgyvendinti 
organizuojamos paskaitos, disku-
sijos, konferencijos, sąskrydžiai. 

„Nuo 2004-ųjų pradėjome įgy-
vendinti projektus, skirtus ugdyti 
bendruosius ir profesinius moterų 
gebėjimus, būtinus sėkmingai in-
tegracijai į šiuolaikinę darbo rinką, 
– pasakojo J. Cinskienė. – Konsul-
tacijų ir mokymų metu moterys 
įgyja reikalingų žinių ir įgūdžių, 
dėl to padidėja jų galimybės reali-
zuoti save profesinėje srityje. Be to, 
organizuojamos paskaitos, mugės, 
pažintiniai vizitai tiek Lietuvoje, 
tiek ir užsienio šalyse, skirti ugdyti 
moterų verslumą ir megzti ben-
dradarbiavimo ryšius“. 

Jau 15 metų Centras, pasak jo 
vadovės, įgyvendina ir projektus, 
skirtus ugdyti tėvų gebėjimus po-
zityviai auklėti vaikus bei skatinti 
kurti meile ir pagarba grįstus santy-
kius šeimoje. Tėvams organizuoja-
mos paskaitos, kurių metu psicho-
logai dalijasi žiniomis apie skirtingo 
amžiaus vaikų raidos ypatumus, 
kylančias problemas ir galimų jų 
sprendimo būdus. Be to, rengiamos 
kūrybinės dirbtuvės – jose tėvai ir 
vaikai skatinami atrasti patrauklias 
laisvalaikio leidimo kartu formas.                          

Nuo 2005 m. siekiant ugdyti vi-
suomenės netoleranciją smurtui 
artimoje aplinkoje, įgyvendinami 
smurto artimoje aplinkoje preven-
cijai skirti projektai. Kasmet Klaipė-
dos, Kretingos, Skuodo ir Šilutės ra-
jonuose organizuojamos socialinės 
kampanijos, kuriose skleidžiama 
informacija apie smurto artimoje 
aplinkoje apraiškas ir padarinius, 
teisinę atsakomybę ir pagalbą nu-
kentėjusiems asmenims. Nuo 2012 
m. Kretingos moterų informacijos 

ir mokymo centras atlieka specia-
lizuotos pagalbos centro funkcijas 
ir teikia informavimo, psichologi-
nio ir teisinio konsultavimo, tar-
pininkavimo pagalbą nuo smurto 
artimoje aplinkoje nukentėjusiems 
asmenims Klaipėdos, Kretingos, 
Skuodo ir Šilutės rajonuose.

Jau daugiau nei dešimt metų 
Centro darbuotojų dėka į Kre-
tingą atvyksta  „Rožinio kaspino“ 
autobusėlis – bendradarbiaujant 
su VšĮ „Azzara“ daugiau kaip 100 
moterų turi galimybę nemokamai 
pasikonsultuoti su krūtų onkolo-
gais, radiologais, mamologais.      

Kretingos moterų informacijos 
ir mokymo centras šiandien yra 
Lietuvos moterų lobistinės organi-
zacijos, veikiančios nuo 2004 m., 
kuri vienija daugiau nei 2 tūkstan-
čius moterų organizacijų 31 šalyje, 
narys; taip pat Kretingos rajono 
savivaldybės nevyriausybinių or-
ganizacijų tarybos, prie Savivaldy-
bės veikiančios nuo 2014 m. narys; 
priklauso nuo pernai veikiančiai ir 
17 moterų nevyriausybinių orga-
nizacijų, atliekančių Specializuotos 
pagalbos centrų funkcijas, Lietuvos 
moterų teisių įtvirtinimo asociaci-
jai, kuriai vadovauja J. Cinskienė. 

Po pranešimo apie lietuvių 
moterų veiklos retrospektyvą, kurį 
renginio dalyviams skaitė Vilniaus 
universiteto Kauno fakulteto prof. dr. 
Virginija Jurėnienė, surengtas protų 
mūšis „Istorija kitaip: ko nežinai apie 
moteris?“. Draugiškai varžėsi keturios 
komandos, kurias sudarė Trečiojo 
amžiaus universiteto (TAU) lanky-
tojai, policijos pareigūnai, Centro sa-
vanoriai bei Moterų nevyriausybinių 
organizacijų iš kitų miestų atstovės. 
Komandoms teko atsakyti į tokius 
klausimus, kaip antai: „Jurga Iva-
nauskaitė – viena žinomiausių šiuo-
laikinių rašytojų moterų. Buvo ir poli-
tiškai aktyvi. 2002 m. ji buvo areštuota 

dviejų dešimtmečių kelionė gerinant moterų padėtį
(Atkelta iš 5 p.)

Šventinį renginį vedė raimonda Kučiauskienė, koncertavo kamerinės 
muzikos ansamblis  „viva Lyra“.

nuotraukose – įamžinta tarpukario Lietuva 
Laima STONKUVIENĖ

Kretingos muziejaus parodų salėse praėjusį penktadienį atidaryta tarpukario fotografijų paro-
da „Laiko ženklai“. renginyje dalyvavo jos autorius, kolekcininkas Gedeminas Januška. 

„Man itin malonu pristatyti savo 
žemiečio, kraštiečio, taip pat iš Ma-
žeikių rajono kilusį fotomenininką 
Gedeminą Janušką, kuris tiesiog įsi-
mylėjęs istoriją, Lietuvą, istorinius 
daiktus ne tik kolekcionuoja, pats juos 
ir restauruoja, – pristatydama autorių 
kalbėjo muziejaus direktorė Vida Ka-
napkienė. – Šis Gedemino pomėgis 
svarbus visam kraštui, nes jo dėka 
pamatome neregėtas praeities aki-
mirkas, kurios nukelia mus į tarpuka-
rio metų – smetoninę Lietuvą. Labai 
smagu ir ačiū Gedeminui, kad jis 
savo kolekcijos nelaiko užrakinęs po 
devyniais užraktais, o veža parodyti į 

muziejus, mokyklas, bendruomenes. 
Mūsų pedagogai turės galimybę čia 
vesti edukacines pamokas“.

Nuo vaikystės su fotoaparatu ne-
siskiriantis, profesionaliu fotografu 
jau daugiau negu 30 metų dirbantis 
G. Januška akcentavo, kad yra labai 
svarbu nepamiršti, jog šios įrėmintos 
tarpukario Lietuvos akimirkos saugo 
smetoninės Lietuvos dienų paslaptis. 
„Ekspozicijoje pristatomos autentiš-
kos, ant drobės spausdintos  tarpuka-
rio Lietuvos fotografijos, kuriose atsi-
spindi tuometis žmonių gyvenimas. 
Rimti, susikaupę, laimingi žmonių vei-
dai, tikėjimas ateitimi – visa tai liko ten, 

tame ankstesniame gyvenime. Ir tik iš 
neįkainojamą vertę turinčių nuotrau-
kų, slėptų, išsaugotų per okupaciją ir 
tremtį, sužinome apie gyvenimą tada 
– laisvoje Lietuvoje 1918–1940 metais. 
Šios nuotraukos norint įsivaizduoti, 
kaip gyveno besikurianti Lietuva,  yra 
labai svarbus informacinis šaltinis. 
Nors fotografijose įamžinti žmonės 
mums nepažįstami, jų nueitas kelias 
neturėtų likti svetimas, jų sunkumai 
pamiršti ar ištvermė nepagirta. Turė-
tume iš jų pasimokyti: nors ir kamuo-
jami sunkumų, nenuspėjamos ateities, 
priešais objektyvą atsuko ne liūdnus 

(Nukelta į 12 p.)

Už galimybę pamatyti unikalią fotografijų kolekciją savo kraštiečiui Ge-
deminui Januškai dėkojo muziejaus direktorė vida Kanapkienė.

1 val. už dalyvavimą protesto akcijoje. 
Prieš ką protestuota?“. Arba „Elena 
Karosaitė-Gimbutienė – pirmoji Lie-
tuvos moteris agronomė, 1936 m. pa-
rengusi ir išleidusi vadovėlį „Augalų 
xxx“. Žodis, kurį reikia įrašyti, sukur-
tas tik 1905 m., o dabar šis modernus 
mokslas žinomas visiems“ ir t. t. 

Protmūšio nugalėtoja pripažin-
ta komanda „Širšė“, kurią sudarė 
TAU lankytojos.

Šventiniame renginyje, žinoma, 
netrūko sveikinimų ir nuoširdžiau-
sių palinkėjimų tęsti labai pras-
mingą ir reikalingą veiklą, kuriuos 
Kretingos moterų informacijos 
ir mokymo centro darbuotojoms 
perdavė kolegės iš kitų panašių ša-
lies centrų, nevyriausybinių organi-
zacijų, su kuriomis glaudžiai ben-
draujama ir bendradarbiaujama, 
atstovai iš policijos komisariatų.

Aisto Mendeikos nuotr.
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RRt išmatavo Rytų Lietuvą: 
„tele2“ internetas sparčiausias ir čia

ryšių reguliavimo tarnyba (rrT) išplėtė šių metų pradžioje atliktų interneto spar-
tos matavimų teritoriją – ji buvo papildyta šalies rytuose esančiais keliais ir miestais. 
Paaiškėjo, kad ir šioje Lietuvos dalyje sparčiausiu internetu naudojasi „Tele2“ klientai.

PR

RRT atlikti matavimai rodo, kad 
vidutinė „Tele2“ teikiamo 4G inter-
neto sparta yra net 58,78 megabitų 
per sekundę. Tuo tarpu kitų dviejų 
operatorių ryšio sparta siekia 42,97 
ir 39,44 megabitų per sekundę.

„Džiaugiamės tokiais rezultatais, 
jie įrodo, kad nuolatinės komandos 
pastangos, o taip pat investicijos į 
tinklo plėtrą yra efektyvios. Mums 
svarbiausia, kad „Tele2“ klientai ga-
lėtų laisvai ir nevaržomai bendrauti 
visoje Lietuvoje“, – sakė „Tele2“ ge-
neralinis direktorius Petras Masiulis.

Ankstesnių, sausį–vasarį atliktų, 
tyrimų rezultatai taip pat buvo pa-
lankūs pirmoje vietoje atsidūrusiam 
„Tele2“ – tuomet ryšio sparta buvo 
matuota tarp Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos miestų, o taip pat žiede 
Vilnius-Varėna-Eišiškės-Šalčinin-
kai-Jašiūnai.

Praėjusiais metais vien į tinklo 
kokybės gerinimą „Tele2“ investavo 
10,3 mln. eurų. Daug dėmesio buvo 
skiriama net tik 4G, bet ir 4G+ tin-

klo vystymui, kuris „Tele2“ tinkle 
dengia jau 80 proc. teritorijos.

Šiemet „Tele2“ investuos į pasiren-
gimą 5G plėtrai. „Tele2“ taip pat keti-
na aktyviai dalyvauti rudenį numa-
tytame leidimų dažniams konkurse.

Duomenys apie interneto spar-

tą, signalo stiprumą ir dinamiką 
šalies miestuose ir keliuose yra 
pateikti RRT internetinėje svetai-
nėje http://matavimai.rrt.lt/index.
html.

Tekste pateikti 2019 kovo 5 d. RRT 
duomenys

Kovo 24 d. 16 val. 
Kretingos kultūros centre. 

Išsikirpus šią skrajutę
 taikoma 1 eur nuolaida

NUPIEŠKITE  BET KURĮ  CIRKO ARTISTĄ (klouną, žoglierių, ekvi-
libristą ir t.t.),  ATNEŠKIT PIEŠINĮ MUMS IR GAUKIT  DOVANĄ!

Vaikai iki 3 metų (su suaugusiųjų priežiūra), neužimant papildomos 
vietos, įleidžiami nemokamai.

ar nuskriaustus veidus, o solidžius ir 
tvirtus. Kiekvienas turėtume atsiminti 
– istoriją gerbianti tauta turi ir ateitį“, – 
teigė G. Januška.

Kretingos muziejaus direktorės pa-
vaduotojo, istoriko Juliaus Kanarsko 
teigimu, tokie kolekcininkai kaip G. 
Januška yra didžiausi šalies patriotai, 
istorinių vertybių kaupimui, jų at-
naujinimui negailintys nei laiko, nei 
jėgų, nei lėšų. „Gedeminas nuotrau-
kas padaro „kalbančias“, pateikia labai 
profesionaliai. Naujam gyvenimui 
prikeldamas istorinius eksponatus, 
atkurdamas istoriją,  savo meile dar-
bui muziejininkus jis lenkia“, – juoka-
vo J. Kanarskas.

Parodos anotacijoje teigiama, kad 
laikas ir erdvė – globaliausios sąvokos, 
savyje talpinančios esmių esmę ir su-
teikiančios žmogui savo žemiškame 
laikinume prisirišimo ir suvokimo 
koordinates. Pats žodis praeitis nusa-
ko, kad kalbame apie tai, ko nėra, kas 
jau praėjo. Dabartis yra tik trapi linija, 
skirianti praeitį ir ateitį, kuri sietina su 
svajonėmis, viltimis ir siekiamybe. G. 
Januškos paroda yra griežtai įrėminta 
laike ir erdvėje – smetoninės Lietuvos 
laike. Daugiau negu 40-yje kokybiškai 
ant drobės perkeltų nuotraukų ne tik 
sustabdytos tų laikų įvairių gyvenimo 

Turėjo apie ką pasikalbėti du Lietuvos istorijos mylėtojai – Gedeminas Ja-
nuška  ir Kretingos muziejaus direktorės pavaduotojas Julius Kanarskas.
sričių akimirkos, bet ir plevena epo-
chos dvasia. Taurūs ir susikaupę žmo-
nių veidai rodo, kad fotografavimasis 
tada buvo įvykis, šventė. Laikmečio 
jausmą dar pagilina autentiški „smeto-
niniai“ daiktai, knygos, laikraščiai. 

Jie ne tik tampa „gyvais“ praeities 
liudininkais, bet ir pereina į aukštesnį 
lygmenį – daiktą savyje, išspinduliuo-
damas jį kūrusių ir naudojusių žmonių 
energiją. 

Parodoje G. Januška eksponuoja 
ne tik savo kolekcijos nuotraukas 
– yra fotografijų ir iš kitų privačių 

kolekcijų bei Skuodo ir Kretingos 
muziejų rinkinių. Tarp jų lankytojai 
pamatys istorines nuotraukas, ku-
riose įamžinta Lietuvos bitininkų 
draugijos „Bitė“ valdyba ir centrinis 
bitynas Kretingoje; Salantų Balono 
Šmuilio batų dirbtuvė; žmonių gru-
pė, tarp kurių – Augustinas Dirvelė, 
prie Kretingos pranciškonų vie-
nuolyno tvoros; Salantų savanorių 
ugniagesių komanda su ritiniu siur-
bliu prie sinagogos ir kt.

Paroda „Laiko ženklai“ muziejuje 
veiks mėnesį.

nuotraukose – įamžinta tarpukario Lietuva 
(Atkelta iš 7 p.)


