Asociacija „Pagėgių bendruomenė“ žengia į antrąją veiklos dešimtmetį
Asociacija „Pagėgių bendruomenė“ praėjusių metų lapkričio 13 dieną minėjo dešimties metų
sukaktį. Šiai sukakčiai paminėti vyko daugybė renginių, kuriais pasidžiaugti, pasigirti asociacijos
nariai susirinko tuomet, kai visos veiklos užbaigtos, projektų ataskaitos pristatytos.
Visuotiniame susirinkime svečiavosi Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Šv. Kryžiaus
bažnyčios klebonas Vytautas Gedvainis, Tauragės apskrities vyriausiojo komisariato Pagėgių
policijos komisariato viršininkas Artūras Mikalauskas, Lietuvių bendruomenės pirmininkas Tilžėje
Sigitas Šamborskis, VšĮ „Turizmo centras“ direktorė Ilona Meirė, asociacijos garbės nariai
vilniečiai Eglė Grigalaitytė ir Tomaš Kaševski.
Asociacijos pirmininkas Edmundas Incius pristatė 2012 metų nuveiktus darbus, organizuotus
renginius bei įgyvendintus projektus. Asociacijai nesiseka su patalpomis, tik gavus naujus namus,
juos aptvarkius, tuoj keičiasi Savivaldybės administracijos planai, − ir patalpos atimamos.
Asociacijos iniciatyva savivaldybėje pradėtos Trijų karalių eitynės, gegužės mėnesį minima
Tarptautinė Šeimos diena, liepos 6-ąją, Valstybės dieną, daugiau nei septyniasdešimt dviratininkų
dalyvauja dviračių žygyje bei gieda Tautinę giesmę ant Rambyno kalno. Rudenėjant miesto
stadione vyksta veteranų futbolo turnyras asociacijos taurei laimėti, švenčiame Kalėdas bei
Naujuosius Metus, suburtas Kalėdų Senelių simpoziumas. Kiek metų išlydime, tiek Kalėdų Senelių
dalyvauja, pvz. 2012 metus išlydėjo 12 Kalėdų Senelių. Visi asociacijos inicijuoti renginiai turi
organizavimo partnerius bei tapo tradiciniais savivaldybės renginiais.
Praėjusieji metai buvo turtingi išvykomis. Liepos mėnesį Pagėgių kultūros centro „Marguvos“
kolektyvo šokėjai (visi jie asociacijos nariai) už Atlanto garsino Pagėgius XIV Pasaulio lietuvių
išeivijos šokių šventėje. Rudenį daugiau nei keturiasdešimt asociacijos narių vyko į Ukrainą bei
dalyvavo projekte, skirtame Mėlynųjų vandenų mūšio 650 m. paminėjimui.
Asociacijos narius sveikindamas, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis apgailestavo, kad
asociacija „Pagėgių bendruomenė“ yra savivaldybės centras ir pagal Vietos veiklos grupės „Pagėgių
kraštas“ finansuojamas programas negali dalyvauti „kietuosiuose“ projektuose. Kitaip tariant
negali teikti projektų patalpų remontui, inventoriaus įsigijimui. Visi asociacijos vykdomi projektai
yra mokomojo, edukacinio, pažintinio pobūdžio.
Susirinkusiuosius sveikino klebonas Vytautas Gedvainis. Klebonas negailėjo pagyros žodžių
asociacijos pirmininkui Edmundui Inciui, nes jo dėka vyksta labai svarbi Pagėgių krašto veikla ir
pagėgiškiai noriai renkasi visuomeninę veiklą asociacijoje.
Pagėgių policijos komisariato viršininkas A. Mikalauskas asociacijos pirmininkui įteikė komisariate
užsigulėjusią skolą − saugios kaimynystės projekto lentą „Čia gyvena vieningi ir budrūs kaimynai.
Nebūk abejingas − apie teisės pažeidimus nedelsdamas pranešk policijai telefonu 112, Kaimynai
būkime saugūs“. Šį projektą asociacija „Pagėgių bendruomenė“ dar 1998 metais įgyvendino pirmoji
Tauragės apskrityje.
Ilona Meirė kreipėsi į susirinkusiuosius bei ragino aktyviau naudotis Turizmo centro siūlomomis
paslaugomis.
Sigitas Šamborskis, kalbėdamas apžvelgė drauge su asociacija įgyvendintas veiklas, ragino
bendradarbiavimą tęsti.
Už aktyvią sportinę veiklą buvo apdovanoti asociacijos nariai: Svetlana Musvydienė, Dainius
Maciukevičius, už Pagėgių bendruomenės vardo garsinimą apdovanota asociacijos „Pagėgių
bendruomenė“ moterų tinklinio komanda. Už gerą darbą apdovanota asociacijos taryba: Romas
Aliukonis, Svetlana Jašinskienė, Rima Buinauskienė, Irena Jurkūnienė, Asta Šimkuvienė, Lina
Ambarcumian, Rolanda Maciukevičienė, asociacijos auditorė Danutė Kelpšienė, aktyvi narė Beata
Mockienė, sekretorė Ingrida Juciutė, Nijolė Kovoliova. Gėlių žiedais pasitikti naujieji asociacijos
nariai.
Aptarę derlingus 2012-uosius, asociacijos nariai ryžtingai žengia į naująjį veiklos dešimtmetį.
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