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Tvarkytis kviečia dvyliktoji „Darom“ akcija

4

Šįmet Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimeliuose akcija „Darom“ vyks balandžio 27-ąją. Dvyliktąjį kartą rengiamos nacionalinės talkos
organizatoriai kartu siūlo pagalvoti apie kiekvieno gyventojo asmeninę atsakomybę savo aplinkai. Prie šios akcijos tradiciškai prisijungia ir
Kretingos rajono savivaldybė, kai kurios bendruomenės savo gyvenamąją aplinką tvarkė jau praėjusį savaitgalį.

„Darom“ dėl savęs
„Tradiciškai „Darom“ plėtėsi ir užaugo kaip savanoriškas kolektyvinės
atsakomybės renginys, apimantis
visą Lietuvą – nuo Biržų iki Druskininkų, nuo Nidos iki Vilniaus. Tuos
vienuolika metų mus tenkino gera
šeštadienio nuotaika tvarkant savo
aplinką ir talkininkų pamatytas rezultatas – kaip švaru aplink ir kiek
daug pilnų šiukšlių maišų! Tačiau
šį kartą mes klausime: ar galime
kiekvienas savo asmeninį „Darom“
rengti kad ir kiekvieną dieną?“ –
sako vienas akcijos įkūrėjų Ignas
Brazauskas.
VšĮ „Mes darom“ projektų vadovė Justina Anglickytė prisipažįsta
daranti tiek, kad net suerzina savo
draugus niurzgėdama apie šiaudelius ar vienkartinius puodelius. „Ir
aš darau – vykdžiau 10 minučių per
dieną iššūkį: 10 dienų iš eilės 10 minučių rinkau šiukšles savo aplinkoje.
Domėdamasi gyvenimo be atliekų
filosofija, pati stengiuosi vengti atliekų kiek tik galiu. Ir kaip džiaugiuosi, kai draugai parašo, kad pradėjo
vengti vienkartinių indų, įsigijo gertuvę ar nedėjo apelsino į plastikinį
maišelį“, – vardija ji.
„Ir aš darau, kartais išėjusi pasivaikščioti tiesiog pasiimu maišą
ir imu rinkti šiukšles, – pasakoja
VšĮ „Mes darom“ direktorė Indra Bukauskienė. – Prisijungusi
prie „Darom“ kolektyvo pastebiu,
kiek dar daug išmetu plastikinių
maišelių, pakuočių ir vis galvoju,

Įpiltiškiai šv. Velykų laukia sutvarkę ne tik Alkos kalną ir koplyčią, bet ir kaimo centrą bei piliakalnio poilsinę.

ką su jomis daryti“.
„Rasos“ generalinė direktorė Rasa Girkontienė mano, kad
aplinkos tvarka pirmiausia prasideda nuo namų. „Ir aš darau:
pirmiausia susitvarkau namie,
kruopščiai rūšiuoju atliekas, tad to
paties tikiuosi ir iš savo aplinkos“,
– teigia įmonių, kurios gamyboje
naudoja tik atsinaujinančią saulės
energiją, vadovė.
I. Brazauskas priduria, kad dar iki
pirmosios „Darom“ akcijos yra su-

rengęs tokią akciją, kai niekas nemato
ir niekas nežino – tiesiog dėl savęs. „Ir
aš darau: dabar mano tikslas yra suartinti žmones per bendrą veiklą. Kai
kartu darom, atsiranda ir bendrumo
jausmas“, – sako organizatorius.
Aplinkosaugą, pilietinę iniciatyvą
ir savanorystę skatinančioje akcijoje „Darom“ dalyvauja kiekvienas
norintis, prie jos kasmet prisijungia
valstybės vadovai, viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus lyderiai, verslininkai, moksleiviai.

Tvarkė teritorijas
Nelaukę balandžio 27-osios, savo
gyvenamąją aplinką jau praėjusį savaitgalį susitvarkė kai kurios rajono
bendruomenės. „Per šv. Velykas atvažiuoja gyventojų vaikai, giminės,
artimieji, kurie labai noriai apeina
kaimą, apžiūri, kaip jis pasikeitęs, tad
nutarėme akcijos dienos nelaukti,
svečius pasitikti susitvarkius, – sakė
S. Įpilties bendruomenės pirmininkė Birutė Stalmokienė. – Labai

džiaugiamės, kad žmonės nori gyventi gražiai ir tvarkingai, kad visų
bendromis pastangomis kaimas
kasmet vis gražėja. Talkos metu sutvarkėme Alkos kalną, kaimo centre
esantį skverelį, kuriame stovi Marijos skulptūra ir pernai vasarą pastatyti Gediminaičių stulpai, piliakalnio
teritorijoje įrengtą poilsinę. Išgrėbėme pernykščius lapus, išgenėjome
medžius, surinkome šakas“.
Valėnų bendruomenės nariai, kaip
papasakojo seniūnaitė Marytė Jurgaitienė, buvo pakviesti tvarkyti bendruomenės aikštę, čia įrengtą pavėsinę,
vaikų žaidimo aikštelę. „Darbo padarėme nemažai, nes ne tik sutvarkėme
aplinką, bet ir pasodinome apie 30
tujų. Šiuos medelius buvome pasodinę prieš trejus metus, bet kai kurie per
žiemą neišgyveno, jų vietoj teko kitus
sodinti. Turėjome ką veikti: ir žemių
reikėjo prisivežti, ir vandens palaistyti. Labai gaila, kad nedaug žmonių
šiemet į talką atėjo, nors ir poilsinėje
mielai lankosi, ir su vaikais į žaidimų
aikštelę ateina. Liūdna, kad gražios
aplinkos visi norime, tačiau prisidėti,
kad ji tokia būtų, nesivarginame“, – apmaudo neslėpė seniūnaitė.
Šį savaitgalį tvarkyti savo gyvenamąją aplinką planuoja Klibių, Kūlupėnų, Kartenos ir kt. bendruomenės, o akcijos dieną švarintis ketina
išeiti Kurmaičių, Padvarių, Rūdaičių, Kūlupėnų, Juodupėnų, Žvainių,
Laukžemės, Darbėnų, Kretingos
miesto ir kt. bendruomenės.
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Dvaro parke paukščiai sulaukė naujų „namų“
Šiemet dienai, kai Dvaro parke bus kabinami inkilai į gimtinę grįžusiems sparnuočiams, muziejininkai pradėjo ruoštis iš anksto. Kretingos
muziejaus Gamtos skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė dar kovo pradžioje Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo nariams – Marijono
Daujoto progimnazijos 1c ir 4a klasės mokiniams – vedė edukacinius užsiėmimus „Koks paukštelis – toks namelis“.
Vaikai jų metu sužinojo, kad inkilų būna įvairių ir juos galima gaminti ne tik paukščiams. Pamatė,
kokie inkilai gaminami šikšnosparniams ir įvairiems vabzdžiams. „Pagrindinis užsiėmimų tikslas buvo
padėti vaikams suvokti, kad negalima gaminti bet kokio inkilo – jeigu jau norime pagaminti inkilą, jis
turi būti tinkamas ir saugus paukščiams, – sakė J. Tertelienė. – Išsiaiškinome, kokio dydžio inkiliuko
kokiai paukščio rūšiai reikia, kaip
gaminti paukščiams saugius inkilus, aptarėme pagrindines klaidas,
daromas gaminant inkilus. Vaikai
sužinojo, kad svarbu inkilą ne tik
pagaminti ir pakabinti, bet reikia
jį ir prižiūrėti, valyti, juo rūpintis.
Apie tai dažnai pamirštama“.
Pasak J. Tertelienės, inkilus vaikai gamino namuose kartu su tėveliais. Susirinkus į inkilų kėlimo
šventę, buvo smagu girdėti, kaip
įdomu buvo vaikams kartu su
tėveliais ar seneliais gaminti „namus“ paukščiams. Vieni gyrėsi,
kad pirmą kartą vinį kalė, kiti, kad

Kartu su Kretingos muziejaus dvaro parko bičiulių klubo nariais – Marijono Daujoto progimnazijos 1c ir 4a klasės mokiniais – muziejininkai Dvaro
parke šiemet iškėlė daugiau negu 60 inkilų.

gręžė skyles į inkiliuko dugną, o
kai kas ir lentą nupjovė.
1 c klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Nijolės
Meškauskienės, atsinešė 18
inkilų, mokytojos Rasos Zulumskytės-Trumpenskienės

vadovaujami ketvirtokai – 12
inkilų.
„Šiemet medienos įmonių prašėme padovanoti lentų inkiliukų
gamybai. Mūsų prašymą išgirdo
UAB „Varkojis ir KO“ bei dar viena įmonė, panorėjusi likti nežino-
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ma. Iš dovanų gautų lentų inkiliukus per darbų pamokas gamino
Marijono Daujoto progimnazijos
berniukai, vadovaujami mokytojo Juozo Lingio. Jie pagamino
daugiau nei 30 inkilų, tad šiemet
Dvaro parke iš viso iškėlėme per

60 inkilų. Tačiau labiausiai džiaugiamės vaikų entuziazmu, gautomis žiniomis ir noru padėti mūsų
sparnuotiems draugams“, – kalbėjo J. Tertelienė.
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