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Sveiki sulaukę Šventų Velykų, svarbiausios

visų krikščionių šventės.  Ši diena – pergalės prieš
mirtį  simbolis,  bundanti  gamta,  net  ir  margutis,
tapęs būtinuVelykų atributu,  skatina galvoti apie
pasikeitimus,  atgimimą,  naujas  veiklas.  Kaip
vienas iš pokyčių ženklų yra ši žinia jums. Ar bus
ji  reikalinga,  kokia  ji  bus  ateityje  –  spręsti
bendruomenei.  Apie  ką  rašysim?  Čia  bus
bendruomenės  centro  naujienos,  klausimai  ir
atsakymai,  galimas  skyrelis  perku-parduodu  ar
siūlau  paslaugas,  pagyros  ir  paskatinimai,
prašymai  ir  taip  toliau.  Tiražas  pirmiems
leidinukams bus  nedidelis  50 vnt.,  tačiau visada
paskaičius galima duoti ir kaimynui.

Bendruomenės centras kviečia

Prabėgo  2014  metai,  pažymėti  gražiu
bendruomenės  centro  jubiliejumi,  baigti  eiliniai
projektai  ir  pagal  įstatymus  esame  įpareigoti
kviesti  narių  ataskaitinį  susirinkimą.
Bendruomenės  centro  valdyba  nusprendė,  kad
tinkamiausias  tam  metas  –  balandžio  12  diena,
sekmadienis.  Kartu  tai  mūsų  tradicinė  šventė  –
Atvelykis  (  vaikų  Velykėlės).  Į  ataskaitinį
susirinkimą  kviečiame  14  valandą.  Numatoma
tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos ataskaita už 2014 metus.
2. Finansinė ataskaita už 2014 metus.
3. Įstatų keitimas.
4. Veiklos planas 2015 metams.
5. Kiti klausimai.

Planuojame,  kad  susirinkimas  truks  ne
ilgiau kaip iki 15 valandos. Po jo visus kviečiame
smagiam pasibuvimui su suneštinėmis vaišėmis ir
jau  tradiciniais  mūsų  konkursais:  geriausio
margučių  ridentojo  (  tik  vaikams  iki  16  metų),
stipriausio kiaušinio ( ne tik vyrams ), gražiausio
margučio ir pavasarinės puokštės. Gal būt šventės
metu sulauksime ir siuprizų.

Dar  sykį  kviečiame  visus
bendruomenės  centro  narius  ir
prijaučiančius  dalyvauti  ataskaitiniame
susirinkime balandžio 12 d. 14 val., po jo
15  val.  -   Atvelykio  šventė  (  vaišės
suneštinės).

 
„Jaunimo brizo“ naujienos

Turbūt ne visi žino, kad Ambraziškiuose veikia
klubas  „Jaunimo  brizas“,  kuris  jungia  aktyvų
vietinį  jaunimą.  2013-2014  metais  klubas
sėkmingai  įvykdė   Molėtų  vietos  veiklos  grupės
finansuotą  projektą  ir  įsigijo  4  burlentes,
pripučiamą  valtį  su  motoru,  4  nardymo
komplektus.  Šia  įanga  gali  naudotis  nemokamai
klubo ir Ambraziškių bendruomenės centro nariai.
Projekto metu klubas pradėjo tvarkyti Ambraziškių
paplūdimį,  bet  darbų  užteks  ir  šiems  metams.
Labai  kviečiame  prisidėti  ne  tik  bendruomenės
centro  narius,  bet  ir  kitus  ambraziškiečius
būsimose talkose. 

Šiems  metams  klubo  nariai  taip  pat  turi
ambicingų planų: savivaldybei pateiktas projektas
pirmo atviro Molėtų šaudymo iš lanko čempionato
organizavimui.  Nors  savivaldybė  skyrė  100  €
mažiau,  nei  prašėme,  su  rėmėjų  pagalba  viskas
mums pavyks. Gal kam pasirodys keista – iš kur
čia tie lankai? Galime pasigirti – savo pasiekimais
esame  žinomi  ne  tik  Lietuvoje.  Austėja  ir  Eglė
Šironaitės, Linas Šironas - vieni buvę , kiti esami
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Lietuvos čempionai ir rekordininkai savo amžiaus
grupėse.  Linas  ir  Austėja  dalyvavo  pasaulio
čempionate,  kur  savo  grupėje  Austėja  tapo
čempione. Tad norime šį smagų sportą pristatyti ir
Molėtams. Žinome, kad kai kurie ambraziškiečiai
taip pat mėgsta pašaudyti :). Varžybas planuojame
vykdyti liepos  26 d., sekmadienį. Iki jų tris dienas
skirsime naujokų apmokymui šaudymo pradmenų,
saugumo  taisyklių,  varžybų  sekos.  Norėdami
varžybas padaryti įdomesnes, dalyvius skirstysime
į grupes – naujokus ( kurie lanką laikys gal pirmą
kartą  gyvenime  ),  pažengusius  (  kurie  gal  būt
šaudo namuose savo smagumui, šaudė kažkada, ar
pan.  )  ir  patyrusius  (  kurie  nuolat  dalyvauja
varžybose, pastoviai treniruojasi). Visa informacija
apie  varžybų  organizavimą  bus  patalpinta  klubo
http://brizas.weebly.com/ bei bendruomenės centro
http://ambraziskiai.moletai.lt/ tinklapiuose.

Projekto vadovė,  klubo tarybos narė  Agnė
Gulbinienė

Trumpas anekdotas
Žmona bando išmokyti šunį tarnauti. Vyras po 
kelių nesėmingų bandymų jai sako:
- Brangioji, taip tau nieko neišeis...
- Nieko, - atsako žmona, - iš pradžių man ir su 
tavim nekaip sekėsi. 

Ar pagalvojam apie ateitį?

Kažkada Ambraziškių gamykloje spaudė sultis,
stovėjo arklinių vežimų, mašinų eilės su obuoliais.
Vėliau atsirado kempingas su gražiu pavadinimu -
„Obuolių  sala“.  Šironų  ūkyje  galima  įsigyti
fermentuotų obelų lapų arbatos, Žalvarių vandens
malūno  savininkas  planuoja  įrengti  nedidelę
obuolių sidro gamyklėlę. Ar negalėtume to sąryšio
su  obelimis  ir  obuoliais  išplėsti,  panaudoti
gyvenimui pagerinti?

Šiuo  metu  Molėtų  vietos  veiklos  grupė  ruošia
strategiją naujam finansiniam laikotarpiui ir ieško
galimų būsimų projektų idėjų ir  jų vykdytojų.  Ar
galėtume įsivaizduoti nedidelį obuolių perdirbimo
cechelį Ambraziškiuose? Pastatų turime nemažai, o
ir  produkcija  gali  būti  pati  įvairiausia:  obuolių
sultys, džiovinti obuoliai, obuolių tyrės, sūriai, lapų
arbata,  sulčių  koncentratas  ir  t.t..  Taip  galėtų
atsirasti  darbo  vietos,  poreikis  vietinei  žaliavai.
Kempingas galėtų būti viena iš realizavimo vietų.
Jei tai bus ne pelno projektas – parama gali būti iki
80 %. Jos dydis kol kas neapspręstas.

 Molėtų VVG pirmininkas

Virgilijus Šironas

Skelbimai

Po  ataskaitinio  visus  gyventojus
kviečiame aktyviai rinkti parašus dėl kelio
link  Giedraičių  asfaltavimo.  Dokumento
tekstas ir lapai bus paruošti. Reikia surinkti
bent 500 parašų.

Akcija DAROM 2015 vyks balandžio 25 d..
Pradžia  10  val.  Kviečiame  tvarkyti
bendruomenės  teritoriją,  paplūdimį.
Laukiame  informacijos  apie  negalinčius
susitvarkyti kaimynus. Padėkime jiems!
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