Telšių apskrities laikraštis

Gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė Pakutuvėnuose
Praėjusį šeštadienį Pakutuvėnų Susitaikinimo sodyboje
(Pakutuvėnų k., Šateikių sen., Plungės r.) buvo
švenčiama Pasaulinė gyvūnijos ir gyvūnų globėjo — Šv.
Pranciškaus Asyžiečio diena, į kurią gyvūnų mylėtojus
pakvietė Telšių apskrities maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT) ir Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio
vienuolyno broliai pranciškonai.
Nešini spalvingais balionais vaikučiai su tėveliais,
seneliais, puikiai nusiteikę moksleiviai su mokytojais,
amsintys keturkojai su savo šeimininkais rinkosi į šventę.
Pakutuvėnų Brolijos kunigas Gediminas, sveikindamas
Svečiams patiko pajodinėti arkliais.
daugiau kaip 500 šventės dalyvių, jiems priminė, kaip Šv.
Pranciškus skelbė visai kūrinijai, visoms gyvoms būtybėms gerąją naujieną „Dievas mus myli“.
„Tie, kurie išstumia iš užuojautos ir gailesčio pastogės bet kokį Dievo tvarinį, taip pat pasielgs ir su savo
aplinkiniais...“ — Šv. Pranciškaus iš Asyžiaus žodžius citavo Telšių apskrities VMVT viršininkas Zigmas
Nevardauskas ir pakvietė susirinkusius aktyviai įsijungti į visus šventės renginius.
Mažiausieji šventės svečiai dalyvavo piešimo konkurse, klausėsi patyrusių specialistų, Plungės kinologų
aiškinimų apie šunų veisles, jų priežiūrą bei dresūrą. Moksleiviai surengė savo darbelių apie gyvūnus
parodą, dainavo ir šoko, skaitė rašinėlius ir pasakojo istorijas apie savo augintinius. Šventės organizatoriai
džiaugėsi sulaukę gausaus būrio vaikų ir moksleivių. Išradingus darbelius konkursui pristatė „Masčio“
vaikų lopšelio-darželio, Telšių vaikų dailės mokyklos auklėtiniai, „Germanto“ vidurinės, Kaunatavos
pagrindinės mokyklų moksleiviai, jaunieji miškininkai, vadovaujami Linos Servienės, ir kiti šventės
dalyviai, kurie susirinko ne tik iš Telšių apskrities, bet ir kitų Lietuvos rajonų ir miestų.
Visi šventės dalyviai buvo įtraukti į motorizuoto šuns vardo rinkimus. Šuo-automobilis, per šventes
pasirodantis Telšių ir kituose apskrities miestuose, nuo šiol vaikų sprendimu bus vadinamas Turbo.
Į Pakutuvėnus atvykę svečiai dalyvavo seminaruose, klausėsi žinomo gamtininko Salemono
Paltanavičiaus, Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus vedėjos Marijos Jankauskienės pranešimų
apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje, Lietuvoje perinčius ir žiemojančius paukščius. Dar daug
įdomaus galėjo sužinoti apie gyvąją gamtą pasiklausę profesoriaus Vincento Lamanausko, Telšių miškų
urėdijos urėdo pavaduotojo Justino Norvilo, pažiūrėję Dzūkijos nacionalinio parko direktoriaus
pavaduotojo Eugenijaus Drobelio, 2008 metų Petro Abukevičiaus premijos laureato, filmą „Tu gervela...“
Daugiausia filmo, pasakojančio apie Lietuvoje gyvenančias gerves, kadrų nufilmuota Čepkelių raiste.
Profesionalių aktorių trupė iš Vilniaus „Teatriukas“ šventės dalyvius sužavėjo muzikiniu spektakliu
„Piemenėlių išdaigos“, į bendras linksmybes įtraukė vaikų folkloro ansamblis iš Telšių „Čiučiuruks“ ir
liaudiška kapela „Mykoliukai“ iš Plungės.
Kaip ir kasmet, Pasaulinės gyvūnijos dienos proga apdovanoti žmonės, nusipelniusieji už gyvūnų globos
švietėjišką veiklą, ypatingą rūpestį ir pagalbą kenčiantiems ar sužeistiems gyvūnams. Už visuomenės
švietimą gyvūnų globos klausimais, gerą ir sąžiningą darbą gyvūnų gerovės klausimais šiemet ženklu

„Sekime Šv. Pranciškaus pavyzdžiu“ apdovanotas Telšių apskrities VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir
gerovės skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas–inspektorius Giedrius Jankauskas. Už
profesionalumą, neabejingumą ir nuolatinį rūpestį, pasiryžimą padėti kenčiantiems, sužeistiems
gyvūnams padėka pareikšta privačiam veterinarijos gydytojui Viktorui Stonkui, o ūkininkui Antanui
Šakiui (Trimėsėdžio k., Nevarėnų sen.) padėka įteikta už aukštų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi
savo modernizuotame ūkyje.
Šventė baigėsi visiems dalyviams neišdildomą įspūdį palikusiomis šv.Mišiomis, kurias aukojo broliai
pranciškonai. Ši šventė nebuvo pompastiška, be politikų postringavimų ir organizuota geranoriškai
nusiteikusių žmonių, tad jai baigiantis svečiai išreiškė viltį, kad ji taptų tradicine. Šventės dalyviai norėtų,
kad kasmet Pasaulinė gyvūnijos ir gyvūnų globėjo Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena būtų švenčiama
Pakutuvėnuose.
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