
Projekto  veiklose – bendruomenės nariai 

Pakruojo švietimo centro įgyvendinamo Grundtvig mokymosi partnerystės projekto 
dalyviai įsijungia ir  miesto gyventojus kviečia į naujas veiklas. Tai tarsi įsipareigojimas projekto 
pavadinimui - ,,Naujas veiklos aspektas: aktyvaus pilietiškumo ir  sveikatingumo skatinimas 
pasitelkiant miesto sodininkystę“. 

Gegužės mėnesį  organizavome Daigelių/kambarinių augalų mainų dieną, siekdami
skatinti bendravimą, bendruomeniškumą tarp miesto gyventojų.  Džiugu, kad pasidalinti  ar 
dovanoti augalus panoro projekto dalyviai, švietimo centro darbuotojai:  Alma Petrulaitienė, Eglė 
Kriukaitė, Stasė Grėbliauskienė, Alma Morkūnienė, Janina Kilčiauskienė.  Prie jų prisijungė ir kiti 
miesto gyventojai: Rasa Čėsnienė, dovanojusi baltai žydinčių našlaičių kerelius, Adelė 
Vasiliauskienė, besidalinusi našlaičių ir pelargonijų daigeliais, Reda Jėčiūtė, padovanojusi 
kambarinį augalą, Vilma Mikeliūnienė, atnešusi vaistinio šalavijo daigelius, Onutė Krumplienė, 
gyventojams išdalinusi kardelių  gumbelius, Vida Lukšienė, su šypsena ir palinkėjimais dovanojusi 
astrų ir zinijų daigelius.   Visas šias moteris dabar vadiname projekto  idėjos palaikytojomis ir 
esame įrašę į projekto garbės narių sąrašą. 

O į kokias veiklas dabar įsitraukę projekto besimokančiųjų grupės nariai?  Ruošiasi 
artėjančiam tarptautiniam susitikimui Latvijoje.  Birželio mėnesį susitikus su dalyviais iš Latvijos, 
Turkijos, Vengrijos ir Suomijos reikės pasidalinti idėjomis kaip rugpjūčio mėnesį organizuoti 
kursus apie  būsimų rudens gėrybių  konservavimą.  Nuspręsta pristatyti kelis receptus.  Projekto 
dalyvės nusprendė, kad pirmiausia iš daugybės turimų reikia  išrinkti tuos receptus, kurie būtų 
įdomūs kitų šalių atstovams.  Neapsieita ir be kūrybiškumo. Pristatydamos savo receptus Edita 
Adomaitienė ir Elena Vilimienė prašė paragauti jų  atsineštų agurkų, šparaginių pupelių.  Pasitarus 
nuspręsta, kad   Balvi  (Latvijoje)  bus pristatomi keturi receptai: Almos Petrulaitienės pasiūlytas 
moliūgų uogienės receptas, Gitanos Šostakaitės pateiktas burokėlių su pomidorais ir paprika 
mišrainės receptas,  Editos Adomaitienės aitriosios paprikos su medumi ir Rasos Augustinaitienės 
cukinijos su kariu receptai. 

Latvijoje pakruojiečiams atstovaus dvi   besimokančiosios: Rasa Augustinatienė ir 
Rasa Stravinskienė. Jos ne tik pateiks idėjas dėl būsimų veiklų, bet ir pasakos apie baigiamų 
įgyvendinti kursų ,,Mano sodas/daržas mieste. Nuo idėjos iki įgyvendinimo“ rezultatus. 
Pasidžiaugti tikrai turime kuo. Palinkėkime joms sėkmės!

Skaitytojams primename, kad projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, 
kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
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