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Vienas pirmųjų uostamiesty-
je modernių privačių medicinos 
centrų „Lorna“ paminėjo bran-
džią dvidešimties metų sukak-
tį. Į jaukią, adventu ir krikščio-
niškomis tradicijomis dvelkian-
čią šventę pasveikinti ir pabūti 
drauge susirinko gausus būrys, 
net pusantro šimto centro dar-
buotojų, bičiulių, prie įstaigos at-
siradimo ir gyvavimo prisidėju-
sių žmonių. Gražių žodžių medi-
cinos centro „Lorna“ kolektyvui 
negailėjo ir jo įkūrėja bei vado-
vė Loreta Bosienė, kuriai darbas 
– neblėstanti aistra.

Viena didelė šeima
Net 113 darbuotojų vienijantis pri-
vatus medicinos centras „Lorna“ 
antradienio vakarą prisiminė svar-
bią įkūrimo datą. 1997 metais sa-
vo veiklą pradėjusi įstaiga šiandien 
gali didžiuotis pelniusi ne tik mies-
to, bet visos Klaipėdos apskrities 
pacientų pasitikėjimą ir pagarbą.

Pasak „Lornos“ vadovės 
L.Bosienės, per du dešimtmečius 
medicinos centras visam jo ko-
lektyvui tapo antraisiais namais, 
į kuriuos visada norisi sugrįžti.

„Mūsų „Lorna“ – tarsi viena di-
delė šeima, todėl prieš šventes no-
rime palinkėti vieni kitiems  gra-
žiausių dalykų, ramybės, atjautos, 
galbūt atleidimo už pasakytą ne-
tinkamą žodį. Tai laikas, kai tam-
pame geresni, susitaikome“, – 
šypsodamasi kalbėjo vadovė.

Kaip taikliai pastebėjo šven-
tinį vakarą vedusi aktorė Regina 
Šaltenytė, L.Bosienės gyvenimo 
kredo ko gero geriausiai apibūdi-
na poeto Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščio žodžiai: „Turbūt ne dėl 
savęs esu čia, turbūt esu dėl ko 
nors kito“. Vadovei visuomet bu-
vo ir yra svarbu, kaip šalia jos jau-
čiasi aplinkiniai žmonės.  

„Kartu praėjome ilgą kelią vi-
suomeninėje, politinėje, pre-

vencinėje veikloje ir esu be galo 
laiminga įsigijusi tiek daug nuos-
tabių draugų. Gyvenime svarbiau-
sia ne tie metai, o mus supantys 
žmonės, kurie skleidžia šviesą ir 
šilumą. Visi mes esame reikšmin-
gi šiam dideliam gyvenimo kely ir 
tik kartu galime padaryti didžius 
darbus“, – kalbėjo L.Bosienė.  

Jau 20 metų medicinos centre 
„Lorna“ dirbanti administrato-
rė Biruta Paukštienė pasidžiaugė 
įvykusiu progresu, kurį per visą šį 
laiką pavyko pasiekti. 

 „Per tuos prabėgusius metus 
„Lorna“ nuolat plėtėsi, daugėjo ir 
darbuotojų, ir pacientų. Kaip sa-
kė direktorė, tai trečiasis jos kū-
dikis, kuris labai sparčiai auga ir 
štai – jau sulaukė pilnametystės. 
Iš pradžių centre veikė tik akių li-
gų ir odontologijos korpusas, pas-
kui prisijungė vaikų neurologas, 
psichologas, traumatologas, der-
matovenerologas, ginekologai ir 
laboratorija, o atsiradus poreikiui 
pradėtos teikti ir kitų sričių gy-
dymo paslaugos, dirbti pakvies-
ti patys profesionaliausi gydyto-
jai ir iš Kauno. Todėl nenuostabu, 
kad lankytojų mums niekada ne-
trūksta, priešingai – jų tik daugė-
ja“, – pasakojo B.Paukštienė. 

„Tikras sveikatingumo švyturys“
Klaipėdos apskrities viešosios 
I.Simonaitytės bibliotekos Ren-
ginių salė, kur vyko oficialioji 
medicinos centro „Lorna“ jubi-
liejaus šventės dalis, tapo sausa-
kimša. Didžiąją dalį svečių suda-
rė „Lornos“ darbuotojai, jiems tą 
vakarą buvo skiriamas didžiausas 
dėmesys. 

Pasveikinti gydytojų atskubėjo 
ir laisvą minutę įtemptoje darbo-
tvarkėje radęs miesto meras Vytau-
tas Grubliauskas. Jis direktorei bei 
visam „Lornos“ medicinos centro 
kolektyvui linkėjo ir toliau sėkmin-
gai dirbti klaipėdiečių labui.

„20 metų, manau, yra geriau-
sias įrodymas, kad žmonių, ku-
rie pabuvoję šiame centre tapo 

sveikesni, žvalesni, labiau mo-
tyvuoti gyvenimui atsirado ge-
rokai daugiau. Tai – didelė ver-
tybė ir paskata. Todėl linkiu ir 
toliau sėkmingai skaičiuoti me-
tus bei jumis tikinčius pacientus. 
Be abejonės norėčiau, kad mūsų 
klaipėdiečių bendruomenė bū-
tų kiek įmanoma sveikesnė, bet 
tiems, kuriems gydytojų pagalba 
neišvengiama ir svarbi „Lorno-
je“ atrastų patikimą užuovėją, ti-
krą sveikatingumo švyturį, kuriuo 
jūs esate ir būsite“, – gerų žodžių 
negailėjo miesto galva.  

Merui antrino Klaipėdos mies-
to tarybos narė Lilija Petraitienė 
ir istorikė Jovita Saulėnienė, ku-
rios darbščiam profesionalų ko-
lektyvui taip pat pažėrė nuošir-
džių pagyrų.

Padėkos sulaukė ir ištikimi 
„Lornos“ metraštininkai žurna-
listai Ramunė Visockytė, Euge-
nijus Macius ir Janina Narvilienė. 
Šių žmonių dėka buvo sukaup-
ti svarbūs centrui prisiminimai 
– surinktas nemenkas archyvas 
nuotraukų, straipsnių, video me-
džiagos. 

Išskirtiniai L.Bosienės sveikina-
mai skambėjo pirmiesiems ir išti-
kimiausiems „Lornos“ darbuoto-
jams, gydytojams. Jiems direktorė 
dėkojo už bendrystę ir draugystę 
bei palinkėjo ir toliau nešti žmo-
nėms viltį. 

Laikosi tradicijų 
Po šiltų sveikinimų bangos vaka-
ras persikėlė į I.Simonaitytės bi-
bliotekos Gerlacho palėpę. Tiesa, 
neatsitiktinai. Nedaug kam ži-
noma šio namo, vieno gražiausių 
XIX amžiuje neorenesanso sti-
liaus pastatų, kuriame įsikūrusi 
biblioteka, istorija.  

Beveik prieš pusantro šimto 
metų jį pastatė medienos pirklys 
Hermanas Gerlachas, nusipelnęs 
ne tik kaip Klaipėdos bendruo-
menės vadovas, bet ir kaip dos-
nus mecenatas, aukojęs miestui 
bei rūpinęsis medikais. Būtent 

„Lornos“ 20 metų jubiliejaus šventėje – padėkos ir sveikinimai

Pradžia: �� specialiai�šiai�šventei�Lietuvos�sutrikusio� intelekto�žmonių�
globos�bendrija�„Klaipėdos�viltis“�pagamino�angelus.�Pastarieji�buvo�
dalijami�svečiams.�Nuotraukoje�–�Jonas�ir�Rita�Dumčiai.�

Džiaugsmas: �� „Lornos“� jubiliejaus�šventėje�centro�vadovę�L.Bosienę�
sveikino�advokatė�Gražina�Mauručaitienė�ir�gydytojas�Antanas�Gvaz-
daitis.�

Muzika: �� vakarą�praskaidrino�jaunieji�Klaipėdos�licėjaus�solistai,�respu-
blikinių�ir�tarptautinių�konkursų�laureatai�Justas�Pilibaitis,�Miglė�Inga�
Kuprelytė�ir�jų�mokytoja�Aušra�Niparavičienė.��

Padėkos: �� garsūs�plojimai�skambėjo�jau�18�netų�centre�dirbančioms�gydytojoms�Geno-
vaitei�Bumblienei,�Irenai�Jonkuvienei,�Virginijai�Grušienei.

Veidai: �� taip�pat�pagerbti�apie�dešimtmetį�ir�ilgiau�centre�dirbantys�gydytojai�Loreta�Karaliūtė,�Gintarė�Si-
monaitienė,�Jūratė�Diržauskienė,�Nikolaj�Leontjev,�Artūras�Razbadauskas�ir�Rima�Idzelienė.

Bendrakeleiviai: �� garbingo�įvertinimo�sulaukė�ištikimiausi�„Lornos“�darbuotojai�Regina�Ra-
mutė�Gasiūnienė,�Danutė�Rabizaitė,�Biruta�Paukštienė,�Milda�Bajoriūnienė,�Rūta�Dolebienė.�

Šeima: �� pagerbti�mamos�atėjo�vaikai�Indrė�ir�Tomas�(kairėje),�šventės�metu�
muzikavo�solistas�Jonas�Sakalauskas.

Nusipelnė: �� L.Bosienė�dėkojo�daug�metų�medicinos�centro�„Lorna“�ar-
chyvą�kūrusiems�žurnalistams�Ramunei�Visockytei,�Eugenijui�Maciui�
ir�Janinai�Narvilienei.

Šiluma: �� L.Bosienė� ir� gydytoja�
M.Bajoriūnienė� (dešinėje)� –� ben-
drakeleivės�jau�daugybę�metų.�

Pagarba: �� pakilę�nuo�kėdžių�direktorei�L.Bosienei�plojo�ir�dėkojo�visas�„Lor-
nos“�kolektyvas.�

Žaidimai: �� antrojoje�vakaro�dalyje�nuobodžiauti�neleido� istorikės�Jo-
vitos�Saulėnienės�sukurti�klausimai.�Atsakinėjo�Regina�Paulauskienė�
(dešinėje),�renginį�vedė�aktorė�Regina�Šaltenytė�(kairėje).

Adventas: �� laikantis� pas-
ninko,�vaišių�stalas�apsiėjo�
be�mėsos� ir� alkoholio,� ta-
čiau�buvo�galima�paragau-
ti�Mažosios�Lietuvos�tradi-
cinių�patiekalų.���

H.Gerlacho namuose XIX amžiuje 
buvo laikomasi tradicijos popie-
tėmis gurkšnoti vadinamąją Mė-
melio kafiją, svarbiausią lietuvi-
ninkų gėrimą. Todėl ir „Lornos“ 
jubiliejaus dalyviai buvo pasitin-
kami būtent su šia kava ir „pipir-
nikais“ – Mažosios Lietuvos sau-
sainiais. 

Maža to, neatsitiktinai renginys 
vyko advento metu, kai norisi ap-
mąstyti nuveiktus darbus bei su-
sikaupti naujiems, turint paskuti-
nę šiais metais progą pasinaudoti 
atsiprašymo ir susitaikymo ga-
limybe. Laikantis pasninko ant 
vaišių stalo nebuvo nei alkoholi-
nių gėrimų, nei mėsos patiekalų. 
Valgius, kuriais mėgavosi rengi-
nio svečiai, virtuvės profesiona-
lai ruošė pagal Mažosios Lietuvos 
maisto gaminimo papročius ir ku-
linarinį paveldą.

Į jubiliejaus šventę tarp svečių 
gausos įsiliejo ir broliai pranciš-
konai, kurie palaimino stalą, su-
giedojo krikščionišką giesmę, 
bendravo su „Lornos“ darbuo-
tojais. 

Antrojoje renginio dalyje susi-
rinkusiems svečiams gerą nuo-
taiką kurstė Klaipėdos valstybinio 
muzikinio teatro vadovas ir solis-
tas Jonas Sakalauskas ir Klaipėdos 
Stasio Šimkaus konservatorijos 
studentas Domas Saulevičius. 

Linkėjimai: �� renginio� ne-
praleido� ir� Klaipėdos� meras�
V.Grubliauskas.

Darbuotojai: �� L.Bosienė�su�cen-
tro� administratorėmis� Ilona� ir�
Laima.�

Akcentai: �� krikščionišką�nuotaiką�
sukūrė�broliai�pranciškonai�Asti-
jus�ir�Paulius.

Istorija: �� Klaipėdos�miesto� tary-
bos�narė�Lilija�Petraitienė�ir�isto-
rikė�Jovita� Saulėnienė� priminė,�
kad�anksčiau�Naujoji�Uosto�ga-
tvė,�kurioje�įsikūrusi�„Lorna“,�tu-
rėjo�Malkų�gatvės�pavadinimą.���
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Medicinos centras „Lorna“ ir 
jo direktorė L.Bosienė daug me-
tų dalyvauja prevencinėje narko-
manijos veikloje. Dvejus metus iš 
eilės – 2015 ir 2016 m. „Lorna“ 
apdovanota „Gazelės“ nominaci-
jomis – pripažinta viena sėkmin-
giausiai dirbančių ir sparčiausiai 
augančių Lietuvos bendrovių. 
2010 m. L.Bosienė už savo veiklą 
ir nuopelnus Klaipėdos apskričiai 
apdovanota Klaipėdos apskrities 
garbės ženklu. 2011 m. „Lornos“ 
vadovė išrinkta Klaipėdos mies-
to „Metų klaipėdiete“. Nuo 2015 
m. „Lorna“ yra BNI (Verslo reko-
mendacijų klubas) klubas „Nerin-
ga“ narė.  


