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Klaipėdoje įrengtas japoniškas sodas
Klaipėdoje, Debreceno gatvėje įsikūrusios Pedagoginės psichologinės tarnybos
kiemelyje, įrengtas japoniško stiliaus sodas. Čia sukurtos terapinės ir edukacinės erdvės, kur
bus galima rengti įvairius užsiėmimus su vaikais, tėvais, pagalbos specialistais, pedagogais.
Darbai truko kiek daugiau nei metus – startas sodo įkūrimui buvo paskelbtas pernai gegužę,
Klaipėdoje viešint Japonijos Kudžio miesto delegacijai.
„Klaipėdos ir Kudžio miestų draugystę įprasmina vis daugiau japoniškų akcentų.
Vaikams ir jų tėveliams atveriama nauja erdvė Pedagoginės psichologinės tarnybos kiemelyje,
kuris tikiu taps patrauklia vieta susibūrimams, jaukiems ir prasmingiems pokalbiams, įvairiems
užsiėmimams. Na, o netolimoje ateityje, visai netoliese turėsime ir dar vieną japonišką akcentą
– prie Žvejų rūmų bus įkurtas Sakurų parkas, kurio įrengimo darbai jau prasideda“, – sako
Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.
Japonišką sodą, kuriame suformuota rami ir estetiškai patraukli erdvė, Klaipėdos
pedagoginė psichologinė tarnyba įkūrė įgyvendindama projektą „Socialinių paslaugų ir
socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, finansuojamą iš Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos. Projekto vertė 59 900 Eur.
Japonišku stiliumi sukurtų terapinių, edukacinių erdvių atidarymas vyks šiandien,
rugsėjo 14 d., 12.00 val. Atidaryme dalyvaus Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas,
Japonijos ambasadorius Jo ekselencija Shiro Yamasaki, ambasados patarėjas/kancleris Koji
Sugiyama, antrasis sekretorius politikos klausimais Yusuke Fukuda, trečioji sekretorė kultūros
reikalams Yuka Yamaoka, ambasados administracijos darbuotoja Haruka Seto, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras prof. Valdemaras Razumas,
Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, kiti svarbūs asmenys, japoniško
sodo projekto autoriai, rėmėjai, rangovai ir kiti svečiai, kurie dalyvavo projekto įgyvendinimo
procese. Projektą parengė ir kartu su tarnybos bendruomene įgyvendino kraštovaizdžio
architektė Laura Popkytė-Fukumoto.
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