Įgyvendinta programa „Diena be automobilio“
Raseinių rajono švietimo centras parengė ir įgyvendino programą „Diena be automobilio“. Programa
skirta paminėti Europos judriąją savaitę. Įgyvendindami šią programą siekėme atkreipti visuomenės
dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, raginome rajono gyventojus
asmeniškai prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, atsisakant važiavimo automobiliu ir
pasirenkant mažiau orą teršiantį visuomeninį transportą, dviračius, keliauti pėsčiomis. Programą
finansavo Raseinių rajono savivaldybės administracija.
Vykusių renginių kaleidoskopas:
 Pirmąją judrumo savaitės dieną Raseinių TAU studentams miesto parke buvo organizuojamas
pleneras „Miestas gyvas žmonėmis, o ne transportu“. Tą dieną senjorai džiaugėsi ne tik gražia gamta,
bet ir įsitikino, kad miesto parkas yra gyvas žmonėmis: einančiais, važiuojančiais dviračiais,
vaikščiojančiais su šiaurietiškomis lazdomis. Ir tai jie užfiksavo savo kūrybiniuose darbuose.
Plenerui vadovavo Gitana Jukilaitienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos dailės mokytoja
metodininkė. Paskutiniąją judrumo savaitės dieną buvo atidaryta jų kūrybinių darbų paroda.

 Mažieji rajono gyventojai rugsėjo 22 d. rinkosi Raseinių kūno kultūros ir sporto centro
stadione, kur vyko Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
šventė „Rieda dviratukas, vejas paspirtukas“. Šios šventės organizatoriai – Raseinių rajono švietimo
centras ir Raseinių lopšelis-darželis ,,Liepaitė. Šventėje dalyvavo vaikų komandos iš Raseinių r.
Girkalnio, Viduklės darželių, Raseinių lopšelių-darželių „Saulutė“ ir „Liepaitė“, Raseinių VšĮ
lopšelio-darželio ,,Spinduliukas“. Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Raseinių rajono tarybos
narė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Ona Babonienė bei Raseinių
rajono švietimo centro metodininkė Audronė Kumpikevičienė. Linksmai pasimankštinę ir pasiklausę
Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ kūno kultūros pedagogės Romenos Drąsutienės pasakojimo
apie saugų ir atsargų važiavimą dviračiais, vaikai savo jėgas išbandė sportinėse varžybose. Šventės
pabaigoje komandų dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir padėkomis.

 Rugsėjo 22 d. vyko konkursas „Į darbą ir mokyklą: dviračiu, paspirtuku, riedučiais!”.
Konkurso tikslas – paskatinti rajono įstaigų, organizacijų darbuotojus, mokinius, ikimokyklinukus
atvykti į darbą ar ugdymo įstaigą nemotorine transporto priemone. Konkurse dalyvavo UAB
„Naftrus“ ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Raseinių Viktoro Petkaus
pagrindinės mokyklos 4a klasės, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Raseinių r. Žaiginio
Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro, Raseinių Šaltinio progimnazijos mokiniai,
Raseinių r. Nemakščių, Girkalnio darželių bendruomenės, Daniela Klimaitė su mama.

 Rugsėjo 22 dienos popietę miesto gyventojai rinkosi į šiaurietiško ėjimo pamoką, kurią vedė
Raseinių rajono švietimo centro direktorė Silva Morkevičienė. Pamokos dalyvius pasveikino ir kartu
mokėsi šiaurietiško ėjimo paslapčių Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas Jonas Kurlavičius.

Raseinių rajono švietimo centro kolektyvas nuoširdžiai dėkoja už sąmoningumą mažinant oro taršą.

