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Alytaus rajono savivaldybės ir seniūnijų patalpose – sveikesnė aplinka

je, ir ne visi buvo tuo pa
tenkinti“, – sakė Alytaus
rajono savivaldybės administracijos direktorė Jo
lanta Kručkauskaitė.
Alytaus rajono savivaldybės administraciniame
pastate niekada nebuvo
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įtvirtinta nuostata, drau
Alytaus rajono savivaldybės
„Taisyklės pakeistos todėl, kad džianti rūkyti rajono savivaldybės
administraciniame pastate ir pagal Tabako kontrolės įstaty tarnybinėse transporto priemonė
seniūnijų patalpose bei jų pri- mą draudžiama rūkyti darbo vie se.
Alytaus rajono savivaldybėje
eigose, arčiau nei 10 metrų nuo tų uždarose patalpose. Norint
įėjimų į savivaldybės ir seniūni jose rūkyti reikia įrengti higie yra 80 darbuotojų, iš kurių rūko
jų valdžios pastatus, draudžia- nos normas atitinkančias patal 8. Alytaus rajono meras Algirdas
ma rūkyti. Toks reikalavimas pas, o tai nepigiai kainuoja, todėl Vrubliauskas tikisi, kad sugriežnumatytas papildytose admi- nebus naudojamos savivaldybės tinti reikalavimai taps paskata žanistracijos Vidaus tvarkos tai- biudžeto lėšos žalingų įpročių lingo įpročio atsisakyti ir kitiems
syklėse. Jose taip pat numatytas tenkinimui. Iš buvusio rūko darbuotojams.
Anot jo, metusieji rūkyti gali
draudimas rūkyti darbo metu, mojo buvo juntamas kvapas sa
išskyrus teisės aktuose numa vivaldybės administracijos kai sulaukti ir papildomo paskatinitytas pertraukas.
kuriuose kabinetuose, koridoriu mo, pavyzdžiui, poilsinės kelionės

Jolanta Kručkauskaitė –
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktorė

į Lietuvos kurortą.
„Žmonės visi nori dirbti švarioje aplinkoje ir vienodomis sąlygomis. Kodėl nerūkantys turi dirbti
ir tuomet, kai jų kolegos leidžia
laiką rūkydami?“ – svarstė meras A. Vrubliauskas. Būtent tokių
klausimų iš kai kurių darbuotojų
sulaukė gegužės pradžioje darbą
pradėjusi administracijos direktorė ir nuo balandžio pareigas
einantis vicemeras Arvydas Balčiūnas.
Alytaus rajono savivaldybės
vadovai griežtai pasisako ir prieš
alkoholio vartojimą darbo laiku ir darbo vietose. Tokia praktika nuo šiol netoleruojama bet
kokia proga: visi šventimai galimi tik po darbo ir ne darbo kabinetuose.
Darbo teisės ekspertai palankiai vertina Alytaus rajono savivaldybės Vidaus tvarkos taisyklių
pakeitimus dėl rūkymo draudimo,
pabrėždami, kad savivaldybė, kaip
darbdavys, privalo vadovautis
Darbo kodeksu ir tinkamai orga
nizuoti darbuotojų darbą, laikytis
darbo įstatymų, darbuotojų sau
gą ir sveikatą reglamentuojančių
bei kitų teisės aktų reikalavimų,
rūpintis darbuotojų poreikiais bei
užtikrinti viešąjį interesą – sveiką
aplinką.
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Alytaus rajono savivaldybės taryba savivaldybės administracijos direktore skyrė Jolantą
Kručkauskaitę.
J. Kručkauskaitė Vilniaus Mykolo Romerio universitete yra įgijusi teisės bakalauro ir magistro laipsnius.
Ji yra dirbusi Alytaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąja specialiste, Kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pavaduotoja.
Nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki 2015 m. gegužės 4 d.
ėjo Vyriausybės atstovės Alytaus apskrityje pareigas.
Jokiai politinei partijai nepriklausanti J. Kručkauskaitė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktore pradėjo dirbti šių metų gegužės 5 d.
Administracijos direktorės tel. (8 315) 55 533,
mobilus tel. 8 647 77 514,
el. p. jolanta.kruckauskaite@arsa.lt.

Meras A. Vrubliauskas (trečias iš kairės) LSA viceprezidentu išrinktas trečią kadenciją iš
eilės. 				
				
LSA nuotr.
Vilniuje vykusiame Lietuvos savival- Lietuvos gyvenimą daugiau demokratijos
dybių asociacijos (LSA) XXI suvažia- ir suteikė rinkėjams daugiau atsakomybės.
vime naujai ketverių metų kadencijai Premjeras teigė tikįs, jog naujai išrinktų
LSA prezidentu išrinktas Druskininkų bei perrinktų merų ir savivaldybių tarybų
meras Ričardas Malinauskas. Alytaus narių energija, idėjos, noras siekti visuorajono savivaldybės meras Algirdas menei reikalingų permainų, pareigos jausVrubliauskas išrinktas viceprezidentu. mas sustiprins mūsų savivaldą ir padės
Šias pareigas jis eis jau trečią kadenci- sparčiau kilti regionų ekonomikai.
Ketverių metų LSA veiklą apžvelgė saviją iš eilės.
Viceprezidentais taip pat išrinkti Pagė- valdybių asociacijos prezidentas R. Maligių meras Virginijus Komskis, Panevėžio nauskas. Jo teigimu, jau du dešimtmečius
rajono meras Povilas Žagunis bei Elektrė- Lietuvos savivalda siekia įrodyti, kad vienų meras Kęstutis Vaitukaitis.
tos valdžia yra pajėgi rūpintis žmogumi ir
LSA suvažiavimo dalyvius pasveikino Mi- gali būti jam patikimu, arčiausiai esančiu
nistras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. ramsčiu.
Jis pasidžiaugė šiais metais įvykusiais tieŠiemet dvidešimtmetį mininti LSA vie
sioginiais merų rinkimais, kurie įnešė į nija visas 60 Lietuvos savivaldybių.
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Darbo vietas rajone kuriantiems Su šalies prezidente – apie savivaldos reikalus
verslininkams – visokeriopa
savivaldybės pagalba

Savivaldybių merai susitiko su šalies prezidente.

Alytaus rajono merą A. Vrubliauską (nuotr. dešinėje) džiugina verslininko
K. Baranausko planai rajone plėsti verslą ir kurti darbo vietas.
Alytaus rajono savivaldybės
meras priėmė įmonės „Alsotana“ direktorių Kęstutį Baranauską. Kelias baldų projektavimo ir
gamybos įmones turintis verslininkas prieš keletą metų veiklą
pradėjo vykdyti ir Alytaus rajone.
„Patys geriausi darbuotojai yra
iš kaimo, jie nori dirbti ir tobulėti“, – pokalbio su Alytaus rajono
meru A. Vrubliausku metu pastebėjo verslininkas K. Baranauskas,
baldų projektavimo ir gaminimo
srityje dirbantis apie 20 metų.
Alytaus rajone prieš keletą metų atidaryta įmonė „Dzūkų baldai“ veiklą vykdo maždaug 3000
kv. m. ploto patalpose Balkūnų kaime, Miroslavo seniūnijoje. Dar dvi
įmonės veikia Alytuje. Visose trijose dirba apie 70 darbuotojų. K. Baranauskas planuoja plėsti veiklą ir
rajone veikiančioje įmonėje „Dzūkų baldai“ per maždaug penkerius
metus įdarbinti apie 50 žmonių.
„Darbo vietų mums labai reikia.
Kuriantiems jas savivaldybė skiria
visokeriopą pagalbą, tiek finansinę, tiek sprendžiant infrastruktūros klausimus. Mes alkani darbo
vietų“, – susitikime su verslininku sakė Alytaus rajono meras A.

Vrubliauskas.
Kad verslui kurtis ir vystytis
būtų kuo palankesnės sąlygos,
savivaldybė įgyvendino ne vieną projektą: rajone įkurtas aktyvaus verslo biuras, išasfaltuoti
keliai, vedantys į įmonę „Jundos
stalių gaminiai“, pramogų parką „Tarzanija“, kaimo turizmo sodybą „Dvarčėnų dvaras“. Siekiant
sukurti palankias sąlygas kaimo
turizmui, išasfaltuotas kelias Nemunaitis-Makniūnai. Šios vietovės
yra apsuptos vaizdingos gamtos,
Nemuno ir ežerų. Į kelius investuota daugiau kaip 2,2 mln. eur.
Mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas pasiūlė verslininkui K. Baranauskui pasinaudoti savivaldybės
Smulkaus ir vidutinio verslo fondo parama. Lėšų skiriama naujų
darbo vietų kūrimui, dalyvavimui
parodose, mugėse, seminaruose,
kvalifikacijos kursuose, naujų interneto svetainių kūrimui, naujos įmonės steigimui. Šiemet šiam
tikslui savivaldybė numačiusi beveik 60 tūkst. eurų.
Savivaldybės
administracijos
direktorė Jolanta Kručkauskaitė
priminė, kad bus skelbiamas konkursas Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo paramai gauti.

Alytaus rajono savivaldybės
taryba nustatė šių metų nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifus.
Nustatyti 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje – 1 procentas nekilnojamojo turto mokestinės vertės,
išskyrus nenaudojamam, apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui bei visų įmonių
nekilnojamajam turtui, kuris yra
naudojamas ne pagal paskirtį ir
kuriam yra nustatytas 3 procentų tarifas.
Nekilnojamojo turto mokesčio
įstatymas numato, kad nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gali
būti nuo 0,3 iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Konkretų mokesčio tarifą, kuris
galioja atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba
nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos.
Rajono savivaldybės tarybos nu-

statytas žemės mokesčio tarifas
pradžiugins sodininkus. Už mėgėjiškų sodų paskirties žemę reikės mokėti mažiau – 2 procentus
mokestinės žemės vertės. Maksimalus 4 procentų mokestinės
vertės tarifas nustatytas už apleistą ir nenaudojamą žemę. Žemės
ūkio paskirties žemei nustatytas
1,6 procento, gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei – 0,6 procento, pramonės ir sandėliavimo
paskirties žemei – 1,5 procento,
komercinės paskirties žemei – 1
procento mokestinės vertės tarifai.
Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme numatytas žemės mokesčio tarifas − nuo 0,01
procento iki 4 procentų žemės
mokestinės vertės. Savivaldybės
taryba iki einamojo mokestinio
laikotarpio birželio 1 d. nustato
konkretų mokesčio tarifą, kuris
galios atitinkamos savivaldybės
teritorijoje 2016 m. mokestinį laikotarpį, neviršydama nurodytų
žemės mokesčio tarifo ribų.

Sodininkai už žemę mokės mažiau

Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas kartu su kitų
savivaldybių merais susitiko
su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite.
Prezidentė, susitikusi su naujos kadencijos savivaldybių vadovais, aptarė regionų problemas ir
pagrindinius naujų merų darbus.
Šiemet pirmą kartą Lietuvos istorijoje vykusiuose tiesioginiuose
merų rinkimuose išrinkti 24 nauji ir perrinkti 33 buvę savivaldybių
vadovai.
„Pirmą kartą tiesiogiai išrinkdami merus, žmonės jiems suteikė išskirtinį pasitikėjimą. Todėl dideli
gyventojų lūkesčiai turės būti pateisinti, o savivaldybių problemų
sprendimas privalės virsti realiais
darbais“, – sako D. Grybauskaitė.
Pasak prezidentės, skolų sumažinimas ir atsakingas finansų

LR Prezidento kanceliarijos nuotrauka/ R. Dačkus

valdymas – viena svarbiausių užduočių, kurią turės spręsti naujai
išrinkti merai. Valstybės vadovės
teigimu, skolos mažinimui būtina efektyviau ir racionaliau išnaudoti turimus resursus ir skaidriai
valdyti savivaldybei priklausančias įmones.
Prezidentė taip pat pabrėžė,
kad siekiant efektyviai valdyti finansus būtina užtikrinti viešųjų
pirkimų skaidrumą ir sąžiningą
konkurenciją. Pernai savivaldybių
organizuojamų viešųjų pirkimų
vertė siekė beveik 700 mln. eurų,
tačiau dalį jų patikrinusi Viešųjų
pirkimų tarnyba net pusėje nustatė rimtų pažeidimų.
Kuriant regiono gerovę, pasak
šalies vadovės, būtina efektyviai ir
skaidriai išnaudoti ir Europos Sąjungos paramą. 2014–2020 m. ES
finansinėje perspektyvoje savival-

dybėms numatyta daugiau kaip
milijardas eurų. Šiuos pinigus, pasak prezidentės, būtina skirti naujoms darbo vietoms kurti, žmonių
verslumui stiprinti ir darbo rinkai
reikalingiems specialistams ruošti.
Prezidentė paragino naujus savivaldybių vadovus atsakingai
skirstyti socialinę paramą ir lėšas
skirti tiems žmonėms, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Iki šiol
mokėjusios tik socialines pašalpas
savivaldybės nuo šių metų savarankiškai teikia visą piniginę paramą, įskaitant ir kompensacijas
už šildymą ir vandenį. Būdami arčiausiai žmonių ir geriausiai žinodami vietos gyventojų problemas,
savivaldybių vadovai ir tarybų nariai tai gali daryti gerokai skaid
riau ir tikslingiau.
Prezidentės spaudos tarnyba

Aptartos socialinio verslo galimybės kaime
Simno kultūros centre vyko
Alytaus rajono vietos veiklos
grupės konferencija „Dialogo tarp bendruomenių ir verslo skatinimas – Alytaus rajono
kaimo vietovių plėtrai“. Konferencijos dalyviai diskutavo
apie socialinio verslo galimybes kaime.
Sveikindamas susirinkusiuosius
rajono meras Algirdas Vrubliauskas
pasidžiaugė, kad rajone yra amatų
kiemelių, amatų centras, verslių
bendruomenių, kurios nebijo atsakomybės ir imasi verslauti, rodo
pavyzdį kitoms bendruomenėms.
„Labai svarbu, kad ir jaunimas suvoktų verslumą ne tik kaip riziką,
bet ir kaip galimybes“, – kalbėjo A.
Vrubliauskas.
Konferencijoje dalyvavo rajono
vicemeras Arvydas Balčiūnas, LR
Seimo narys Raimundas Markauskas, Simno parapijos klebonas
Raimundas Žukauskas, programos Leader ir žemdirbių mokymo
metodikos centro direktorė Lina
Gumbrevičienė, Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų
skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Grigaliūnienė.
Konferenciją moderavusi Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė pažymėjo, kad
2014–2020 metų finansinio laikotarpio VVG naujos strategijos
lėšų daugiausia bus skirta verslo idėjoms įgyvendinti. „Būtent
todėl siekiama įtraukti verslą ir
paskatinti aktyvesnį dialogą su
bendruomene“, – pabrėžė V. Vrub

Konferencijoje diskutuota, kaip paskatinti glaudesnį visuomenės ir verslininkų bendradarbiavimą.
liauskienė.
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius
Danas Arlauskas pastebėjo, kad
verslininkai kaime nekuria darbo
vietų, nes jiems trūksta valstybės
pagalbos. „Jeigu valstybė įstatymais nereglamentuos socialinio
verslo, savaime verslas nebus sukurtas, kadangi nėra paslaugų poreikio“, – sakė D. Arlauskas.
Pastebėjimus apie Alytaus rajono kaimo vietovių vystymosi
perspektyvas išdėstė Aleksandro
Stulginskio universiteto profesorė
Vilma Atkočiūnienė. Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė
Algimanta Ščiglinskienė pristatė centro veiklą, kvietė norinčius
pradėti verslą naudotis centro teikiamomis paslaugomis, kurias galima gauti ir nemokamai.
Apie bendruomenės verslumą kalbėjo Alovės bendruomenės organizacijos „Susiedai“

pirmininkė Asta Kisielienė. UAB
„Tarzanija“ direktorė Giedrė Aldonienė pristatė šeimos verslą.
Linininkystės verslo galimybėmis
ir perspektyvomis dalijosi UAB
„Aloteksa“ vadovė Ona Velykienė, apie mokyklų pasiekimus,
įgyvendintus projektus ir mokinių kūrybiškumo ugdymą kalbėjo Daugų technologijų ir verslo
mokyklos direktorius Valentas
Pakalniškis, Simno žemės ūkio
mokyklos profesijos mokytoja
Aldona Marcinkevičienė. Įžvalgomis apie jaunimo verslumą ir
verslininkų mentorystę pasidalino UAB „Meditor“ koordinatorė
Justina Jatkauskaitė. Praktinius
bendruomenių verslo pavyzdžius pristatė Druskininkų VVG
atstovai. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes bendruomenėms ir verslui
pristatė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo specialistai.
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Sudaryti Alytaus rajono savivaldybės
tarybos komitetai, nustatytos mero politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pareigybės

Alytaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas.
Alytaus rajono savivaldyRajono tarybos nariai dirbs šebės taryba patvirtino komite- šiuose komitetuose: Sveikatos
tų sudėtis, komitetai išrinko apsaugos ir socialinių reikalų –
pirmininkus ir jų pavaduoto- pirmininkė Jūratė Overaitytė, pajus.
vaduotoja Ramunė Gaisrienė,

Švietimo, kultūros ir sporto – pirmininkas Vytautas Zubras, pavaduotoja Monika Ražanauskienė,
Komunalinio ūkio plėtros ir aplinkos apsaugos – pirmininkas Gintaras Chščenavičius, pavaduotojas
Simas Salickas, Kaimo plėtros ir
investicijų – pirmininkas Aloyzas Jaciunskas, pavaduotoja Honorata Žilinskienė, Ekonomikos ir
biudžeto – pirmininkas Gintautas
Radžiukynas, pavaduotojas Sergej Riabinin. Kontrolės komiteto
pirmininku Alytaus rajono savivaldybės taryba paskyrė Vytą Arbačiauską, pavaduotoju Antaną
Damkų.
Taryba įsteigė tris Alytaus rajono savivaldybės mero politinio
(asmeninio) pasitikėjimo pareigybes: tarybos sekretoriaus ir dvi savivaldybės mero patarėjų.
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos įgaliojimų laikui savivaldybės atstovais į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų
suvažiavimą išrinkti meras A. Vrubliauskas ir tarybos narys Aurimas Truncė. Į Alytaus regiono
plėtros tarybą nuspręsta deleguoti mero pavaduotoją Arvydą Balčiūną.

Ugniagesiams savanoriams Alytaus rajone – žalia šviesa

pradėtų veiklą, savivaldybės taryba turėtų papildyti Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos veiklos nuostatus
savanoriškos
ugniagesių
veiklos koordinavimu. Anot
jo, teisės aktai dėl ugniagesių savanorių turėtų būti
parengti metų pabaigoje.
Ugniagesiais savanoriais
galėtų būti asmenys nuo 14
metų, tačiau gesinti gaisrus galėtų sulaukę 18 metų
ir turintys specialių kursų
baigimo pažymėjimą.
Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros skyriaus viršininkas Saulius Mockevičius
Pasitarime pritarta ugniagesių savanorių kūrimui ir švietimo priešgaisriniais pastebėjo, kad ugniagesių
profesija vaikus labai domiklausimais didinimui.
na, jie noriai dalyvauja susiAlytaus rajono savivaldybė Kisleravičius, savivaldybės specia- tikimuose ir užsiėmimuose. Anot
stiprins gyventojų bendruo- listas, atsakingas už civilinę saugą jo, vaikams reikia išmokti elemenmeniškumą, skatins gerą kai- Gintautas Vėsa. Diskusijoje dalyva- tarių dalykų, kad ekstremalios simynystę ir kurs ugniagesių vo LR Simo narys Raimundas Mar- tuacijos metu žinotų, kaip elgtis.
savanorių gretas. Tokius už- kauskas, anksčiau vadovavęs rajono S. Mockevičiaus nuomone, turėtų
būti priešgaisrinės ir civilinės saudavinius numatė Alytaus rajo- ugniagesiams.
no savivaldybės ir apskrities
Pasitarimo dalyvių nuomonės gos pamokos.
Mero pavaduotojas A. BalčiūPriešgaisrinės gelbėjimo val- dėl ugniagesių savanorių kūridybos vadovai pasitarime civi- mo sutapo. Neabejojama, kad tai nas mano, kad civilinės saugos ir
linės saugos, priešgaisrinės ir pagerintų situaciją ir dėl gaisrų priešgaisrinės apsaugos pamokos
ugniagesių savanorystės klau- prevencijos, ir jų gesinimo. „Pa- galėtų būti įtrauktos į mokyklų
simais.
daugėtų darbo rankų“, – sakė aps- ugdymo planus, tuomet visi mokiSusitikime dalyvavo meras Algir- krities Priešgaisrinės gelbėjimo niai įgytų reikalingų žinių.
Alytaus rajono meras A. Vrubliausdas Vrubliauskas, jo pavaduotojas valdybos viršininkas A. Bautronis.
Arvydas Balčiūnas, mero patarėjas
Jis paprašė savivaldybės pagal- kas pritaria ugniagesių savanorių
Ramūnas Bielevičius, administraci- bos bendradarbiaujant su mo- kūrimui, profesijos populiarinimui ir
jos direktorė Jolanta Kručkauskai- kyklomis. A. Bautronis pasiūlė mokinių bei visos visuomenės švietė, Alytaus apskrities priešgaisrinės organizuoti mokiniams būrelius, timui civilinės saugos ir gaisrų pregelbėjimo valdybos viršininkas Al- kuriuose būtų populiarinama pro- vencijos klausimais. Jo manymu,
girdas Bautronis, Valstybinės prieš- fesija, aiškinama apie gaisrų ir ci- savanorių gretose galėtų būti ne tik
buvę ugniagesiai, bet ir bendruogaisrinės
priežiūros
skyriaus vilinės saugos prevenciją.
viršininkas Saulius Mockevičius,
Alytaus rajone yra įkurta ugnia- menių atstovai, jaunimas, kurie
Alytaus rajono priešgaisrinės gel- gesių savanorių draugija, tačiau ypač aktyviai galėtų prisidėti prie
bėjimo tarnybos direktorius Romas A. Bautronio pastebėjimu, kad ji prevencinės veiklos.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
direktorės pavaduotojas – Virgilijus Pranskevičius

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Kručkauskaitės pavaduotoju gegužės pabaigoje vykusiame tarybos posėdyje paskirtas Virgilijus Pranskevičius.
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas sakė, kad jam patiko administracijos direktorės pasiūlyto kandidato į pavaduotojus požiūris į savivaldos reikalus ir jų
vertinimas iš verslo pozicijos. „Į savivaldybės klausimus žiūri
ne visai biurokratiškai“, – sakė rajono meras A. Vrubliauskas.
Už V. Pranskevičiaus kandidatūrą slaptu balsavimu balsavo 21 tarybos narys iš
22 posėdyje dalyvavusių tarybos narių.
51-erių V. Pranskevičius yra Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijęs inžinieriauselektriko specialybę, apie 15 metų dirbo versle, paskutinė darbovietė – Alytuje veikianti uždaroji akcinė bendrovė „Hausas“, kurioje dirbo darbų vadovu.
„Manau, mano, kaip praktiko, patirtis leis padėti direktorei“, – sakė savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoju patvirtintas V. Pranskevičius.
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas kuruos Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos, Architekto, Žemės ūkio, Civilinės metrikacijos, Informacinių technologijų skyrių veiklą.
V. Pranskevičius pareigas pradėjo eiti nuo birželio 1 d.
Direktoriaus pavaduotojo tel. (8 315) 690 18, mob. tel. 8 673 92 559,
el.p. virgilijus.pranskevicius@arsa.lt.

Alytaus rajono mero patarėjas – Ramūnas Bielevičius

Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo Vrubliausko patarėju jau antrą kadenciją dirba 43 metų Ramūnas Bielevičius.
Patarėjas kuruoja ryšių su visuomene, sporto, informacinių technologijų sritis.
Mero patarėjas R. Bielevičius baigęs Alytaus kolegiją ir
Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą, kuriame įgijo organizacijų vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2007-2011 m. dirbo Alytaus rajono savivaldybės taryboje, buvo Ekonomikos ir
biudžeto komiteto pirmininkas.
Mero patarėjo tel. (8 315) 555 35, mob. tel. 8 655 74 202,
el. p. ramunas.bielevicius@arsa.lt.

Patvirtina Alytaus rajono savivaldybės visuomeninė
administracinių ginčų komisija

Alytaus rajono savivaldybės taryba ketverių metų laikotarpiui patvirtino Alytaus rajono savivaldybės visuomeninę
administracinių ginčų komisiją. Pirmininke paskirta Jolanta Jankauskienė (nuotr.), Lietuvos teisininkų draugijos
Alytaus skyriaus narė, pavaduotoju – Romualdas Jučas,
Alytaus apskrities valst ybinės mokesčių inspekcijos
Administravimo ir personalo skyriaus vedėjas.
Komisijos nariai: Irma Jestremskienė, Lietuvos teisininkų
draugijos Alytaus skyriaus narė, Renata Truncienė, Alytaus teritorinės darbo biržos vyriausioji specialistė, Algimantas Vrubliauskas, Alytaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas. Komisijos sekretorė – Irma Jestremskienė, Lietuvos teisininkų draugijos Alytaus skyriaus
narė.
Administracinių ginčų komisija ikiteismine tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl
savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių
aktų arba valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo).

Teisėsaugos ir teisėtvarkos komisijai pirmininkaus
Vydas Baravykas

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Vydas Baravykas (nuotr.) pirmininkaus Alytaus rajono savivaldybės tarybos
teisėsaugos ir teisėtvarkos komisijai. Komisijos pirmininką ir
jos sudėtį ketverių metų laikotarpiui patvirtino Alytaus rajono
savivaldybės taryba gegužės 28 dienos posėdyje.
Komisijoje dirbs tarybos nariai Rimas Gecevičius ir Zita
Lukoševičienė.
Tarybos teisėsaugos ir teisėtvarkos komisija stebi Alytaus
rajono situaciją teisėsaugos ir teisėtvarkos srityje, analizuoja problemas, išklauso teisėsaugos institucijų informaciją apie kriminogeninę situaciją, siūlo priemones
nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijai, dalyvauja įgyvendinant nusikaltimų ir
teisės pažeidimų prevencijos programas, teikia siūlymus šiais klausimais savivaldybės tarybai.

Sudaryta Alytaus rajono savivaldybės peticijų komisija

Alytaus rajono savivaldybės taryba, jos įgaliojimų laikui,
sudarė Alytaus rajono savivaldybės peticijų komisiją, kurios
pirmininkas – tarybos narys Rimas Gecevičius.
Peticijų komisijoje dirbs Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas (nuotr.) ir tarybos narys
Kęstutis Patinskas.
Komisija sprendžia kreipimosi į Alytaus rajono savivaldybės institucijas pripažinimo peticija bei peticijų priėmimo
nagrinėti klausimus, jas nagrinėja ir pateikia išvadas Alytaus rajono savivaldybės
tarybai dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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Kalniškės mūšio atmintis
gyva jau 70 metų

Minėjimo akimirka Simne.
Kalniškės mūšio partizanų
atminimui pagerbti skirtuose
renginiuose Simne ir mūšio vietoje Kalniškės miške (Lazdijų
rajone) dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas
Vrubliauskas, vicemeras Arvydas Balčiūnas, Lazdijų rajono
meras Artūras Margelis, Krašto
apsaugos ministras Juozas Olekas, Seimo nariai, rezistencijos
kovų dalyviai.
Simne aukotos šv. Mišios už žuvusius partizanus ir Lietuvos laisvę. Miesto aikštėje, kurioje prieš
70 metų gulėjo nukautų Kalniškės
partizanų kūnai, vyko minėjimas:
pristatyta Kalniškės mūšio istorija, tradiciškai nuo Simno miesto
aikštės į mūšio vietą išlydėti dviratininkai, kurie įveikė daugiau
kaip 10 kilometrų. Partizanų dainas atliko Simno „Bočių“ kolektyvas „Sidabra“.
Simno miesto kapinėse, prie paminklo, skirto Lietuvos partizanams,
ir Kalniškės mūšio vietoje meras A.
Vrubliauskas ir vicemeras A. Balčiūnas padėjo gėlių. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute.

Kalniškėje karo istorijos klubo
„Grenadierius“ nariai atliko inscenizaciją, primenančią mūšio akimirką. Visoms Lietuvos partizanų
apygardoms aidėjo salvių šūviai.
Šventės proga susirinkusius sparno moju sveikino Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų lėktuvas.
Kalniškės mūšio vietoje prisiekė
apie 50 naujų šaulių, kurių priesaiką priėmė Krašto apsaugos ministras J. Olekas.
Susirinkusieji vaišinosi kareiviška koše, apžiūrėjo karinę techniką.
1945 m. gegužės 16 dieną Kalniškės miške vyko pats nuožmiausias, didžiausias Lietuvos
partizanų mūšis su Sovietų Sąjungos NKVD kariuomene, kuri, talkinant Simno stribams, apsupo apie
120 partizanų, vadovaujamų Jono Neifaltos-Lakūno. Partizanai iš
apsupimo prasiveržė tik sutemus.
Žuvo 44 kovotojai.
Kitais metais kino teatrus turėtų pasiekti filmas, pasakojantis
mūšio istoriją „1945. Kalniškė –
lūžio taškas“. Jam lėšų skyrė ir Alytaus rajono savivaldybė.

Alytaus rajono savivaldybė
finansiškai remia sodininkų
bendrijas, tačiau paramos poreikis yra didesnis nei turimos
lėšos. Medūkštos kaime, Punios seniūnijoje, įsikūrusi sodininkų bendrija „Dzūkija“ yra
gražus pavyzdys, kaip sodininkai patys, nelaukdami valdžios
paramos, gali išspręsti savo
problemas.
„Dzūkijos“ sodininkai savo lėšomis baigė išasfaltuoti pagrindines Dzūkijos ir Medžiotojų gatves,
kuriose eismas ypač intensyvus.
Kaip sakė sodininkų bendrijos
„Dzūkija“ valdybos pirmininkas
Fabijonas Delinda, iš viso bendrijoje registruota apie 900 sklypų,
nuolat gyvena apie 200 šeimų.

Maždaug prieš penkerius metus
buvo išasfaltuota dalis Dzūkijos
gatvės, už kurios asfaltavimą sodininkai mokėjo patys. „Šiandien
dvi pagrindinės sodo gatvės jau
padengtos asfalto danga“, – džiaugėsi valdybos pirmininkas F. Delinda.
Sodininkams gatvių asfaltavimas kainavo 75 tūkst. eurų.
Kiekvienas bendrijos „Dzūkija“
sodininkas skyrė beveik 90 eurų. F. Delinda kreipėsi ir į Alytaus
rajono savivaldybę su prašymu
padengti dalį lėšų už gatvių asfaltavimo darbus.
Savivaldybė kasmet sodininkų
bendrijoms iš specialiosios rėmimo programos paskirsto daugiau
kaip 7 tūkst. eurų.

„Dzūkijos“ sodininkai išsiasfaltavo
pagrindines gatves

Sodininkai džiaugiasi išasfaltuotomis pagrindinėmis bendrijos gatvėmis.

Modernizuojama meno ir sporto mokykla,
baigiami statyti Pivašiūnų globos namai
Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas
domėjosi visuomeninių objektų: Meno ir sporto mokyklos
Dauguose modernizavimu bei
Pivašiūnų senelių globos namų
statyba. Meras atidžiai apžiūrėjo atnaujinamus projektus, domėjosi, kokie darbai padaryti,
su kokiomis problemomis susiduria statybininkai, ar objektai
bus baigti laiku.
Mokyklos
direktorė
Irena
Abromavičienė pasidžiaugė, kad
įgyvendinus Meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo
projektą, popamokinio ugdymo
įstaiga taps jaukesnė ir šiltesnė.
Jau dabar pakeisti mokyklos langai, apšiltintos išorinės sienos ir
stogo perdanga, šiltinami mokyklos pamatai ir modernizuojama
šildymo sistema. Bus ieškoma lėšų mokyklos laiptams ir aikštelei
prie pastato sutvarkyti. Darbus
planuojama baigti iki šių metų
rugpjūčio vidurio.
Mokyklos modernizavimui daugiau kaip 169 tūkst. eurų skyrė Aplinkos misterija iš Lietuvos
aplinkos apsaugos investicijų fon-

Meno ir sporto mokyklos rekonstrukcijos darbus planuojama baigti iki
rugpjūčio vidurio.
do (LAAIF), rajono savivaldybė –
daugiau kaip 9,6 tūkst. eurų.
Meras A. Vrubliauskas apžiūrėjo
ir baigiamus statyti senelių globos
namus Pivašiūnuose. Susitiko su
Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais, kurie atliko globos
namų projekto patikrą.
Pasak savivaldybės Socialinės
paramos skyriaus vedėjos, projekto vadovės Dalios Burlinskienės, seneliai naujuose namuose

Baigiamuose statyti senelių globos namuose Pivašiūnuose senjorai galės
apsigyventi dar šiais metais.

galės apsigyventi dar šiais metais.
„Globotiniai gyvens jaukiuose,
šviesiuose namuose ir gaus kokybiškas, jų poreikius atitinkančias
paslaugas“, – tęsė D. Burlinskienė.
Globos namų projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų
ir Lietuvos Respublikos valstybės
lėšomis. Jų statyba ir įrengimas
kainuos daugiau kaip 613 tūkst.
eurų. Papildomai rajono savivaldybė skyrė daugiau kaip 20 tūkst.
eurų aplinkai prie pastato sutvarkyti.
Globos namuose senyvo amžiaus
asmenims numatyta įrengti 20 vietų. Senjorai kambariuose gyvens
po vieną arba po du. „Pagyvenusių
žmonių turime nemažai ir jais rūpinamės. Projektas turėtų tenkinti
Pivašiūnų ir gretimų parapijų poreikius“, – apie naujus namus kalbėjo meras A. Vrubliauskas.
Šiuo metu Alytaus rajone yra
treji globos namai ir du dienos
centrai senjorams ir neįgaliesiems.

Valdžia ir žurnalistai pasikeitė vietomis
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienos proga Alytaus
kraštotyros muziejuje žurnalistus, bibliotekininkus, muziejininkus, leidėjus, kalbininkus
pasveikinę Alytaus miesto ir rajono savivaldybių vadovai surengė spaudos konferenciją,
kurioje į klausimus atsakinėjo
ne jie, o žurnalistai ir kiti šventės dalyviai.
„Kalba – viena didžiausių vertybių“, – sakė Alytaus rajono meras
Algirdas Vrubliauskas. Jis atkreipė dėmesį, kad šiame informaciniame amžiuje žodis yra galingas
ginklas, visiems palinkėjo geranoriško bendravimo, tolerancijos,
išlikti įdomiems ir patraukliems
skaitytojams, lankytojams ir žiūrovams.
Meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė, kad rajone gyvena raštingų gyventojų. Jis pristatė ir
pasveikino šių metų Nacionalinio diktanto konkurso laureatę,
užėmusią trečią vietą Veroniką
Sadauskienę, dirbančią Alovės seniūnijoje socialinio darbo organizatore. Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienos išvakarėse prezidentūroje kartu su kitais konkurso nugalėtojais ją pasveikino

Į šventę susirinko gausus būrys lietuviško žodžio puoselėtojų ir saugotojų.
Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė.
Alytaus miesto meras Vytautas
Grigaravičius žurnalistams linkėjo
kūrybinės sėkmės ir gero darbo.
Šventėje savivaldybių vadovai
surengė spaudos konferenciją,
kurioje pirmą kartą su žurnalistais apsikeitė vietomis. Šį kartą ne
jie, o žurnalistai atsakinėjo į politikų klausimus. Į šmaikščius klausimus žurnalistai atsakinėjo su
humoru, pabrėždami, kad žurnalistika – ne tik profesija, bet ir gy-

venimo būdas.
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena paminėta ir Mak
niūnų mokykloje-daugiafunkciame centre. Renginyje „Ten skamba
žodis kaip giesmė, kaip Šventas
raštas“ lietuvių kalbos vyresnioji
mokytoja Rima Rinkevičienė susirinkusiems priminė lietuviško žodžio kelią.
Šie metai paskelbti etnografinių regionų metais, todėl popietės
metu skambėjo dzūkiški pasakojimai, dainos, lopšinės.
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Šeimos dieną aplankyti vaikų globėjai
„Reikia meilės ir kantrybės“, – tokius žodžius apie vaikų
auklėjimą Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas išgirdo lankydamasis pas globėjus,
kuriuos lankė meras, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas,
administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, Socialinės
paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojos.
Per dieną aplankyta ir pabendrauta su 12 šeimų, joms padovanota stalo žaidimų ir obuolių.
Numatyta aplankyti visus 54 rajono
globėjus, kurie augina 102 vaikus.
„Noriu paprašyti žmonių, kurie
neturi vaikų, arba kurių vaikai užauginti, ir turi energijos ir meilės,
atsidavimo, tapti globėjais ar įsivaikinti vaikus. Jiems padėsime
ir finansiškai, ir morališkai. Mes
esame nedidelė tauta, ir mums
kiekvienas vaikas turi būti labai
svarbus“, – sakė rajono meras A.
Vrubliauskas.
Jis aplankė Rumbonyse gyvenančias vienuoles, kurios vaikus
globoja nuo 1988 metų. Nors oficiali vaikų globėja yra Sonata Marčiulionytė, tačiau vaikais rūpinasi
visos vienuolyne gyvenančios vienuolės. Vienuolė Danutė Sabonytė
sakė, kad vienuolyne užauginti ir
išauklėti 28 vaikai, šiuo metu globojama 13. Kai kurie iš globotinių
jau turi savo namus, sukūrę šeimas, studijuoja, tačiau savaitgaliais ir švenčių progomis visi pas
jas atvažiuoja. „Visi užaugo geri,
o vaikams auginti reikia meilės ir
kantrybės“, – sakė vienuolė D. Sabonytė.
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Jaunimas verslo subtilybių
mokėsi iš patyrusių verslininkų

Jaunimas ir diskutavo su verslininkais, ir atliko praktines užduotis.
Savivaldybės administracijos direktorė J. Kručkauskaitė (dešinėje) apsilankė pas globėjus Liudą ir Vladą Puzonus, namų šilumą padovanojusios
keturiems vaikams.
Dauguose meras aplankė dvi „Nors tos vietos nedaug, bet gaiglobėjų šeimas: savo tris vaikus la atiduoti į vaikų namus, apie tai
užauginusius ir dvi sesutes glo- minčių net nėra“, – sakė D. Narkevibojančius Aldoną Sadauskienę ir čienė ir pasidžiaugė, kad jai padėjo
Stasį Ožalinską ir penkias anūkes ir padeda Daugų gimnazijos benglobojančią Danę Narkevičienę.
druomenė.
A. Sadauskienė sakė visada no„Aš džiaugiuosi, kad mes turirėjusi padėti be tėvų likusiems me tiek daug gražių, šiltų žmonių
vaikams, todėl jau prieš devyne- su didele širdimi, su didele meile
rius metus, pasitarusi su šeima, svetimiems vaikams, su motinišpaėmė globoti trejų ir dvejų me- ku ir tėvišku rūpesčiu“, – po susitukų sesutes. A. Sadauskienė sa- tikimo su globėjais kalbėjo meras.
kė niekada nesigailėjusi dėl savo
Savivaldybės planuose – organisprendimo, dėkojo savivaldybės zuoti glaudesnį globėjų bendraviVaiko teisių apsaugos skyriui už mą ir susitikimus.
pagalbą. Jeigu būtų galimybė, moMero nuomone, labai gerai yra
teris neabejodama globoti paimtų specialistų paskaitos ir patarimai,
ir daugiau vaikų.
tačiau patys geriausi lektoriai yra
Daugiškė D. Narkevičienė, globo- žmonės, kurie ne vienerius metus,
janti penkias vaikaites, džiaugėsi kai kurie net kelis dešimtmečius,
mero apsilankymu ir sveikinimais. augina tėvų netekusius vaikus.

Alytaus rajono savivaldybėje
startavo trijų mėnesių trukmės
projektas „Jauku | Mentorystė“,
kuris rajono jaunimui suteikia
galimybę verslo subtilybių mokytis iš patyrusių verslininkų.
Daugiau kaip 40 jaunų žmonių
iš Butrimonių, Simno, Daugų, Pivašiūnų, Miroslavo, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus
gimnazijų, Punios mokyklosdaugiafunkcio centro diskutavo
su projekto iniciatoriais, vietos
verslininkais, komandose atliko
praktines užduotis.
„Pirmiausia reikia nebijoti iššūkių, ryžtis drąsiems spendimams”, –
kalbėjo UAB „Smile Group“ ir Jauku.
lt atstovai Tomas ir Mantas, įgyvendinę savo neįprastą projektą-verslo idėją, kaip užkariauti pasaulį
per 100 dienų.
Apie elektros paslaugų verslo pradžią, iššūkius ir galimybes
pasidalijo UAB „Elverta“ direktorius Mindaugas Kanapickas, neseniai atidaręs ir elektros prekių
parduotuvę. „Verslą reikia daryti

toje srityje, kurią geriausiai išmanai ir, žinoma, tikėti savo idėja“, –
sakė M. Kanapickas.
Apie šeimyninio verslo ypatumus
papasakojo MB „Guzva“ savininkai
Ieva ir Dainius Guzai. Jie jaunimui
linkėjo kuo daugiau dalyvauti seminaruose, mokymuose, konferencijose, parodose, klausti patarimų,
patiems daug domėtis ir nekartoti
tų pačių klaidų antrą kartą.
Jaunimas, išklausęs verslininkų
prisistatymus, darbo grupėse atliko praktinius užsiėmimus: diskutavo apie sėkmę ir nesėkmę,
verslo pradžios iššūkius, daromas
klaidas ir kt.
„Tai puiki proga jaunimui sužinoti, kas yra verslas, išsigryninti savo idėjas, nes labai daug kas versle
priklauso būtent nuo idėjos“, – apie
projekto naudą jaunimui kalbėjo
Alytaus rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyr.
specialistė Jurgita Osinskienė.
Antrasis projekto dalyvių susitikimas planuojamas birželio mėnesį.

Alytaus rajono savivaldybė remia projektą „Viešųjų paslaugų
ir informacijos teikimas asmenims, ketinantiems pradėti verslą”. Įgyvendinant šį projektą,
Alytaus regione trylika įvairių
sričių konsultantų iki rugpjūčio
31 d. teiks nemokamas konsultacijas asmenims, ketinantiems
užsiimti verslu arba jau veikiančioms iki 2 metų įmonėms.
Daugiau informacijos apie nemokamas konsultacijas Alytaus
verslo konsultacinio centro interneto svetainėje www.avkc.lt.
Projektas aptartas susitikime,
kuriame meras Algirdas Vrubliauskas, mero pavaduotojas Arvydas

Balčiūnas ir administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė su
Alytaus verslo konsultacinio centro direktore Algimanta Ščiglinskiene ir tarptautinės prekybos ir
finansų konsultantu Ermanu Finardžiu (Ermanno Finardi) diskutavo, kaip padrąsinti rajono
žmones pradėti verslą, apie nemokamas verslo konsultacijas ir
konferenciją, norintiems kurti savo verslą.
Konferencija-apvaliojo stalo diskusija „Verslauk – čia ir dabar“ vyks
birželio 16 d. 9.30 val. aktyvaus
verslo biure, Ežero g. 18, Dauguose. Registracija tel. 8 601 09 742,
el.p. andrius.karlonas@arsa.lt.

Pradedantiems verslą –
nemokamos konsultacijos

Rumbonių vienuolės užaugino ir išauklėjo 28 vaikus.

Daugiškė D. Narkevičienė globoja 2 sesutes.

Daugiavaikei motinai – mero padėka
Minint Tarptautinę šeimos dieną Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas aplankė ir pasveikino daugiavaikę
motiną, kurios kandidatūrą teikė
Prezidentei dėl apdovanojimo ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.
Septynis vaikus užauginusiai ir
gerai išauklėjusiai Stasei Gudukienei meras skyrė padėką už atsidavimą šeimai. „Užauginusi ir dorai
išauklėjusi septynis vaikus, esate
pavyzdys visoms motinoms. Dėkoju Jums už atsidavimą šeimai.
Linkiu daug sveikatos, dvasinės
ramybės, gražių dienų vaikų, vaikaičių ir provaikaičių apsuptyje“, –
rašoma mero padėkoje.
S. Gudukienė yra Raitininkų seniūnijos gyventoja. Beveik 90 me-

tų sulaukusi moteris šiuo metu
gyvena pas dukterį Alytuje.
Rajono meras pasidžiaugė, kad
moteris užaugino daug vaikų ir
nugyveno ilgą amžių, įteikė gėlių
puokštę ir atminimo dovanėlę.
Senolę pasveikino ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė.
S. Gudukienė dėkojo už dėmesį,
papasakojo apie gyvenimą ir
sunkumus daugiau kaip prieš 40
metų mirus vyrui. „Nenorėjau, kad
vaikus skriaustų“, – savo sprendimą netekėti už kito vyro paaiškino
S. Gudukienė.
Merui užsiminus apie šių laikų
moteris, nenorinčias turėti daug vaikų, senolė atsakė: „Viską gali meilė,
aš mylėjau ir visus užauginau“.

Septynis vaikus užauginusi S. Gudukienė.
Moteris pasidžiaugė vaikų dėmesiu, kad vaikaičiai nuveža aplankyti namus Savilionių kaime,
dėkojo merui už apsilankymą.

Aptartos nemokamų konsultacijų galimybės.

6psl.

ALYTAUS RAJONO ŽINIOS NR. 28

Punsko valsčiui – Alytaus rajono sveikinimai

Alytaus rajono mero A. Vrubliausko
padėkomis gegužės mėnesį apdovanoti:
Gintarė Jociunskaitė, Alytaus
rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio skyriaus vedėja, jubiliejaus proga už profesio
nalų, kruopštų ir atsakingą darbą.
Irena Maževičienė, Kančėnų
seniūnaitijos seniūnaitė, jubiliejaus proga už prasmingą ir aktyvią
visuomeninę veiklą, seniūnaitijos
gyventojų telkimą.

Stasė Gudukienė, daugiavaikė
mama, už atsidavimą šeimai, dorai išauklėjus ir užauginus septynis vaikus.
Pranciškus Valvonis jubiliejaus proga už aktyvią visuomeninę
veiklą, patriotiškumo, lietuvybės
puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą
Alytaus rajono kultūriniame gyvenime.

Aktyviam rajono gyventojui – mero padėka

Minint Lenkijos savivaldybių
įkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio
jubiliejus, Alytaus rajono savivaldybės partnerį Punsko valsčių pasveikino Alytaus rajono
vicemeras Arvydas Balčiūnas,
Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Virginija Mačiulienė.
„Jūsų valstybėje susiformavusia stipria savivalda žmonės pasitiki ir ją gerbia. Žaviuosi Jūsų
bendruomeniškumu, lietuvybės
puoselėjimu ir nuoširdžiu bendradarbiavimu su kaimynais.
Punsko valsčiaus ir Alytaus rajono savivaldybės užsimezgusi tvirta draugystė tęsiasi daugiau kaip
10 metų. Sėkmingai įgyvendinome projektus, kurie pasižymėjo
drąsiomis regioninėmis idėjomis,
novatoriškomis ambicijomis ir
šiuolaikiniu požiūriu. Dėkoju už
gražų bendradarbiavimą, pasidalintas idėjas ir patirtį, tegul šios
šventės ne tik pripildo jūsų širdis

Alytaus rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus bendradarbiavimas tęsiasi daugiau kaip 10 metų. Iš kairės: rajono mero pavaduotojas A. Balčiūnas, Punsko valsčiaus tarybos pirmininkė Elena Vailionienė, Punsko
viršaitis V. Liškauskas.
pasididžiavimo ir džiaugsmo savo šalimi ir Lietuva, bet ir padrąsina toliau tvirtai žengti į priekį,
puoselėjant savivaldą ir ryšius
su Alytaus rajonu“, – sakoma mero Algirdo Vrubliausko sveikinime Punsko valsčiaus viršaičiui
Vytautui Liškauskui ir punskiečiams.

Punsko valsčiaus viršaitis V. Liškauskas pasidžiaugė gražiu Punsko ir Alytaus rajono savivaldybių
bendradarbiavimu, įgyvendintais
bendrais projektais. Vicemeras A.
Balčiūnas partneriams padovanojo knygą „Miestai ir miesteliai“
ir draugystės šakotį kaip tvirtos
partnerystės simbolį.

Lietuvos signatarui atminti – bėgimas ir idėja pastatyti paminklą

P. Valvonį sveikino (iš dešinės): meras A. Vrubliauskas, vicemeras A. Balčiūnas, administracijos direktorė J. Kručkauskaitė.
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas 80-mečio
proga pasveikino Butrimonių seniūnijos gyventoją Pranciškų Valvonį. Aktyviam rajono gyventojui
meras skyrė padėką už aktyvią visuomeninę veiklą, patriotiškumo,
lietuvybės puoselėjimą ir aktyvų
dalyvavimą Alytaus rajono kultūriniame gyvenime.
Garbaus jubiliejus sulaukęs
P. Valvonis ir dabar yra aktyvus
bendruomenės narys, gieda But

rimonių bažnyčios chore. Meras palinkėjo jam neblėstančios
energijos, gražių dienų, artimųjų
dėmesio ir pagarbos, stiprios sveikatos. „Duok Dieve, kad kiekvienas žmogus būtų toks aktyvus“,
– sveikindamas P. Valvonį, sakė rajono meras.
Aktyvų rajono gyventoją taip
pat pasveikino mero pavaduotojas
Arvydas Balčiūnas ir savivaldybės
administracijos direktorė Jolanta
Kručkauskaitė.

Renkame Alytaus rajono garbės pilietį

Alytaus rajono savivaldybė kviečia rajone veikiančias asociacijas, kaimo bendruomenes, piliečių grupes (ne mažiau kaip 15 asmenų) siūlyti kandidatus Alytaus rajono garbės
piliečio vardui suteikti.
Alytaus rajono garbės piliečio kandidatūras vertins Alytaus rajono savivaldybės tarybos
komisija siūlymams dėl Alytaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti ir su tuo
susijusioms išvadoms Alytaus rajono savivaldybės tarybai teikti.
Komisiją sudarė savivaldybės taryba, komisijos pirmininku skirtas rajono meras Algirdas Vrubliauskas, savivaldybės tarybos nariai: Arvydas Balčiūnas, savivaldybės mero pavaduotojas, Kęstutis Patinskas, Monika Ražanauskienė, Vytautas Zubras.
Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus ir anketą galima rasti savivaldybės interneto
svetainėje www.arsa.lt, skyrelyje „Apie savivaldybę“, „Garbės piliečiai“.
Anketos priimamos iki šių metų birželio 10 d. Alytaus rajono savivaldybės Kultūros ir
viešųjų ryšių skyriuje, Pulko g. 21, Alytus. Daugiau informacijos tel. (8 315) 690 06, el. p.
v.maciuliene@arsa.lt .

Kada bus tiriamas maudyklų vanduo?
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai
ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimais, patvirtintas numatomų vykdyti maudyklų vandens kokybės tyrimų 2015 metų kalendorinis grafikas.
Mėginių paėmimo vieta

Mėginių paėmimo data

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Daugų ežeras (prie irklavimo bazės)

11 d. ir 25 d.

9 d. ir 23 d.

6 d. ir 20 d.

3 d.

Daugų ežeras (prie Daugų technologijos ir verslo mokyklos)

11 d. ir 25 d.

9 d. ir 23 d.

6 d. ir 20 d.

3 d.

Giluičio ežeras (Simno sen.)

11 d. ir 25 d.

9 d. ir 23 d.

6 d. ir 20 d.

3 d.

Ilgio ežeras (Pivašiūnų sen.)

11 d. ir 25 d.

9 d. ir 23 d.

6 d. ir 20 d.

3 d.

Į tradicinį bėgimą, skirtą Lietuvos signatarui V. Mironui atminti, susirinko moksleiviai iš Alytaus rajono ir miesto, Varėnos, Vilniaus ir Punsko gimnazijų.
Alytaus rajone vyko bėgimas, skirtas Lietuvos signatarui
Vladui Mironui atminti. Į šeštą kartą Daugų Vlado Mirono
gimnazijos ir Dievo Apvaizdos
bažnyčios klebono organizuojamą renginį susirinko beveik du
šimtai moksleivių.
Renginys prasidėjo V. Mirono vardu pavadintoje koplyčioje
Bukaučiškių kaime. Bėgimui iki
Daugų pasiruošusius moksleivius iš Alytaus rajono ir miesto,
Varėnos, Vilniaus ir Punsko
(Lenkija) gimnazijų pasveikino Daugų V. Mirono gimnazijos

direktorius Almantas Jakimavičius, Daugų Dievo Apvaizdos
bažnyčios klebonas Vidas Jalinskas, rajono meras Algirdas
Vrubliauskas bei signataro giminaitis Romualdas Mironas
ir pirmojo Vilniaus burmistro
Konstantino Stašio vaikaitė Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė.
Rajono meras A. Vrubliauskas,
sveikindamas renginio organizatorius ir jo dalyvius, padėkojo
klebonui V. Jalinskui ir mokyklos
direktoriui A. Jakimavičiui už idėją, kuri tapo tradicija, bėgimu paminėti V. Mirono atminimą ir

pasidžiaugė, kad jo dalyvių kasmet daugėja.
„Man atrodo, kad atėjo laikas
pastatyti Dauguose šiam garbiam
žmogui paminklą“, – sakė rajono
meras. Šiuos savivaldybės vadovo
žodžius palydėjo gausūs idėjai pritariančiųjų aplodismentai.
Signatarui atminti renginyje dalyvavęs jo giminaitis R. Mironas
pasidžiaugė ir padėkojo, kad Alytaus rajonas ir Daugų kraštas prisimena iškilų žmogų V. Mironą.
„Būkite tokie teisingi ir geri, kaip
jis kažkada buvo anais laikais.
Ačiū“, – sakė R. Mironas.

Alytaus rajono gyventojai bus
kviečiami diskutuoti ir teikti
pasiūlymus dėl paminklo signatarui Vladui Mironui Dauguose
ir Dainavos apygardos partizanų memorialo Punioje.
Savivaldybės idėjoms pritarė
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė
Gintarė Jakubonienė ir Genocido
aukų muziejaus direktorius Eugenijus Peikštenis Alytaus rajono mero Algirdo Vrubliausko
sušauktame pasitarime dėl istorinių įvykių ir asmenybių rajone
įamžinimo. Diskusijoje dalyvavo mero pavaduotojas Arvydas
Balčiūnas, savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, Kultūros ir viešųjų
ryšių skyriaus vedėja Virgini-

ja Mačiulienė, Komunalinio ūkio
skyriaus vyr. specialistas, atsakingas už kultūros paveldą, Vytenis Skendelis, Daugų seniūnas
Vydas Raudonis.
Idėja Dauguose statyti paminklą, kuris įprasmintų signataro V.
Mirono arba partizanų, kovotojų
už laisvę atminimą, kilo jau prieš
daugelį metų. Tačiau dėl gyventojų nesutarimo, kokio paminklo reikia, ji nebuvo įgyvendinta.
„Dauguose signataro vardu pavadinta gimnazija, Bukaučiškėse,
kur gyveno, jo vardą turi koplyčia,
V. Mironui yra suteiktas Alytaus
rajono garbės piliečio vardas.
Manome, kad paminklas Daugų
aikštėje dar labiau įprasmintų jo
atminimą ir reikšmingus Lietuvai
darbus“, – susitikime su Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistenci-

jos tyrimo centro atstovais sakė
rajono meras A. Vrubliauskas.
Manoma, kad kartu su paminklu
signatarui galėtų būti įamžintas ir
laisvės kovotojų atminimas.
Pasitarime taip pat diskutuota,
kur galėtų būti pastatytas paminklas
Dainavos apygardos partizanams,
kurio statybą iš dalies finansuotų
Gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centras. Manoma, kad memorialą galima būtų statyti Punioje, tarp bažnyčios ir kultūros namų
pastato. Šiai vietai pritaria ir Memorialinio departamento direktorė G.
Jakubonienė.
Pasak G. Jakubonienės, svarbiausia, kad dėl abiejų Alytaus rajone planuojamų statyti paminklų
būtų kalbama su visuomene, kad
jų statybai pritartų vietos gyventojai.

Dėl istorinių paminklų Alytaus rajone bus tariamasi su gyventojais
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Daugų Vlado Mirono
gimnazijos mokinė –
nacionalinio konkurso laureatė
Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokinė Simona Ogilbaitė
(IIIbg) tapo nacionalinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę
ir netekčių istorija“ laureate. Pirmąją vietą laimėjusi gimnazistė konkurse pristatė savo prosenelės tremtinės Marijonos
Puzonienės gyvenimo istoriją. Apdovanojimas Simonai įteiktas Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

Data ir
valanda

Renginys

1–30 d.
8–19 val.

S. Ogilbaitė.

Simne – pavasarinis jaunimo šėlsmas

1 d. 15 val.
4 d. 11 val.
5 d. 12 val.
5 d. 18 val.
6 d. 12 val.
6 d. 13 val.
6 d. 14 val.
6 d. 20 val.
10 d. 15 val.
11 d. 15 val.
13 d. 19 val.

Šventės dalyvius ir svečius sveikino
Alytaus rajono savivaldybės mero
pavaduotojas A. Balčiūnas.
Jau penkioliktąjį kartą Simno kultūros centre vyko tradici-

„Pavasarinis šėlsmas“ Simno kultūros centre šėlo jau penkioliktąjį kartą.

15 d. 12 val.

nė vaikų ir jaunimo šiuolaikinio
šokio ir dainos šventė „Pavasarinis šėlsmas“, kurią organizavo
Simno gimnazija.
„Džiugu, kad pavasaris sukviečia
jaunimą šokti ir dainuoti kartu“, –

20 d. 11 val.

sakė mero pavaduotojas Arvydas
Balčiūnas, sveikindamas šventės dalyvius, renginio iniciatorę mokytoją
Almą Kiguolienę ir svečius bei linkėdamas, kad pavasarinio šėlsmo dvasia visada juos lydėtų.

Studentai pasiūlė idėjas, kaip
sutvarkyti rajono objektus

atsispindėti sutvarkant Butrimonių centre esančius pastatus. Šiuo metu jie nudažyti
ryškiomis spalvomis ir išsiskiria iš bendro konteksto. Nereprezentuoja miestelio“, – sakė
L. Žilionis.
Pristatydama savo baigiamąjį darbą apie dviračių takų įregimą Simne, K.
Račkauskaitė pasiūlė įrengti dviračių takus, kurie atitiktų kasdienio susisiekimo
ir rekreacinę-pažintinę funkcijas. „Dviračių taku būtų galima pasiekti Simne esančias
įstaigas, mokyklas, parduotuves, taip pat keliauti, siekiant
pažinti Simną“, – kalbėjo stuVilniaus Gedimino technikos universiteto studentų idėjos sudomino Aly- dentė. Jos projekte numatyta,
kad dviračių takas tęstųsi iki
taus rajono vadovus.
Giluičio ežero, kuriame būtų
Kaip patraukliai atnaujinti
„Atnaujinta Butrimonių aikštė įrengta poilsio aikštelė. Projekte
Butrimonių miestelio aikštę, ko- turi atitikti įvairaus amžiaus gru- taip pat numatyta pastatyti dvikių dviračių takų: rekreacinių pių žmonių poreikius“, – kalbėjo L. račių saugyklą, įrengti jų statymo
ar kasdienio susisiekimo reikia Žilionis. „Vykdėme vietos gyvento- vietas.
Pristatydamas Alytaus miesSimnui, kur turėtų eiti Alytaus jų apklausą. Dauguma apklaustųmiesto šiaurinis aplinkkelis? jų aikštę įsivaizdavo kaip poilsinę, to šiaurinio aplinkkelio projektą,
Šiuos klausimus savo baigia- kartu reprezentuojančią mieste- P. Ališaukas pažymėjo, kad sumamuosiuose bakalauro darbuose lį“, – tęsė studentas. L. Žilionis pa- žės sunkiasvorių automobilių eisišanalizavo ir Alytaus rajono sa- siūlė paminklinį akmenį, esantį mas per Alytaus miesto šiaurinę
vivaldybės merui Algirdui Vru- aikštės centre, perkelti arčiau se- dalį. Studentas taip pat pasiūlė šabliauskui, vicemerui Arvydui niūnijos, o centre įrengti fonta- lia aplinkkelio įrengti ir dviračių
Balčiūnui, administracijos di- ną, toliau – vaikų žaidimų aikštelę. taką, kuris galėtų jungti Miklusėrektorei Jolantai Kručkauskai- Studento projekte numatyti klasi- nus ir Alytaus miestą.
Studentų bakalauro darbų vatei, mero patarėjui Ramūnui kiniai mediniai suoliukai, šiukšliadovas Vytautas Palevičius rajono
Bielevičiui pristatė Vilniaus Ge- dėžės, šaligatvių sutvarkymas.
dimino technikos universiteto
Meras A. Vrubliauskas domėjosi, vadovams padėkojo už priėmimą
studentai: alytiškiai Linas Žilio- kaip aikštės sutvarkymo projektas ir skirtą dėmesį, vylėsi, kad galnis ir Povilas Ališaukas bei plun- atitiks trijų tautų: lietuvių, žydų ir būt ateityje rajono savivaldybė šių
giškė Kristina Račkauskaitė.
totorių kultūrų istoriją. „Tai turėtų projektų idėjomis pasinaudos.
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Vieta

ŠVENTĖS, POPIETĖS, PARODOS
Vaikų piešinių paroda „Vasara, vasara”
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos daugiafunkcis centras
Popietė vaikams „Pievoj žiogas vasarojo”
SKC Krokialaukio filialas, Vytauto g.
1, Krokialaukis
Šventė „Poezijos posmai gyvi“. Dalyvauja ARSVB Alovės filialas
Alytaus apskrities literatai
Koncertas „Tarytum ąžuolas stiprus ir ištver- Makniūnų mokykla-daugiafunkmingas...“, skirtas Tėvo dienai
cis centras
T. Džervienės poezijos knygos „Saulėlydžio Punios mokykla-daugiafunkcis
blyksnis“ pristatymas
centras
Vaikų piešinių konkursas „Mano svajonė”
SKC Vankiškių kultūros namai, Miroslavo filialas
18-oji Dzūkijos regiono mėgėjų teatrų šven- A. Žmuidzinavičiaus muziejus-sotė-konkursas „Kaimo liktarna-2015”
dyba Balkūnų k., Miroslavo sen.
Popietė vaikams „Draugauk su knyga“. Kon- ARSVB Nemunaičio filialas
kursai, žaidimai, naujų knygelių apžvalga
Vasaros atidarymo šventė „Kvepia žiedai” SKC Kumečių kultūros namai, Miroslavo filialas
Alytaus kraštotyros muziejaus parodos „Kai DKC, Ežero g. 30, Daugai
sieloms neliko medžių“ atidarymas
Popietė „Vaikystės sodas”
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos daugiafunkcis centras
Gedulo ir vilties dienos minėjimas
Daugų seniūnijos salė, S. Neries g.
3, Daugai
Popietė Gedulo ir vilties dienai „Ką mes mi- Makniūnų mokykla-daugiafunkcis
nime...“
centras
Krepšinio turnyras 3 x 3 Santaikos parapi- SKC Krokialaukio filialo Santaikos
jos taurei laimėti
kultūros namai
Joninių šventė „Dekit, Joninių laužai“
Alovės pagr. mokyklos stadionas,
Alovė
Joninės
Simno Jonų vasaros estrada, Ateities g., Simnas
Joninių šventė
SKC Luksnėnų filialas
Joninių šventė „Joninių nakties paslaptis”
SKC Miroslavo filialas, Dainavos g. 7
Joninių šventė „Joninės Pivašiūnuose“
Prie Ilgio ežero, Pivašiūnai
Joninių šventė „Joninės atėjo, Jonas pra- Aikštė prie Makniūnų bendruomelinksmėjo“
nės namų, Makniūnai
Joninių šventė
Nemunaičio bendruomenės rekreacinė zona prie Nemuno, Nemunaitis
Joninių šventė „Dainos ir šokių sūkury”
SKC Krokialaukio filialo Santaikos
kultūros namai
Koncertas „Kai armonika užgroja“
DKC Butrimonių filialas, Vytauto g.
30, Butrimonys

DISKOTEKOS JAUNIMUI
5 d., 26 d. nuo 21 val. diskoteka jaunimui DKC, Ežero g. 30, Daugai
12 d., 19 d. nuo 21 val. diskoteka jaunimui DKC Butrimonių filialas, Vytauto g. 30, Butrimonys
Daugiau informacijos apie renginius galima sužinoti:
• Simno kultūros centre (SKC), Vytauto g. 38, Simnas, tel. ( 8 315 ) 60 380
• Daugų kultūros centre (DKC), Ežero g. 30, Daugai, tel. (8 315) 69 239
• Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka (ARSVB),
Naujoji g. 48, Alytus, tel. (8 315) 51 451
• Krokialaukio daugiafunkcis centras, Vytauto g. 1, Krokialaukio mst., tel. (8 315 ) 68 286
• Punios mokykla-daugiafunkcis centras, Margirio g. 58, Punios k., tel. (8 315 ) 68 685
• Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras, Mokyklos g. 30, Makniūnų k., tel. (8 315) 46 996

Aptartos akrobatinio
skraidymo galimybės

Meras Algirdas Vrubliauskas priėmė Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos prezidentą Vytautą Galvoną, su kuriuo diskutavo apie akrobatinio skraidymo populiarinimą ir galimybes Alytaus rajone. Susitikime su V.
Galvonu dalyvavo LR Seimo narys Raimundas Markauskas.

8psl.
Butrimonyse ir Verebiejuose
prisimintos Sekminių tradicijos

Sekminės – smagi pavasario šventė, sukviečianti pasilinksminti ir bendruomenes, ir jų svečius.

Nors Butrimonyse Sekminės
pradėtos švęsti visai neseniai,
bet vietos žmonių pamėgtos,
jų laukiama, joms ruošiamasi.
„Dėkoju, kad atėjote pagerbti gražių mūsų tėvų ir protėvių
tradicijų“, – į butrimoniškius
kreipėsi Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrub
liauskas.
Sekmines su butrimoniškiais
šventė ir rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Seimo
narys Raimundas Markauskas,
Butrimonių seniūnas Algirdas
Jusas, Butrimonių parapijos klebonas Juozas Bakšys, tarybos nariai.
Miestelio trikampėje aikštėje
skambėjo tradicinė Sekminių muzika, kvepėjo kiaušiniene su spirgučiais. Buvo galima paskanauti
ir žuvienės ar grikinių blynų, kuriais vaišino Daugų technologijos
ir verslo mokyklos kiemelio šeimininkai.
Gausiai susirinkę butrimoniškiai ne tik šoko ir dainavo su vietos atlikėjais, bet ir nekantriai
laukė muzikos grupės ,,69 Danguje“ pasirodymo.
Po koncerto Sekminių vakaro
dangų nušvietė šventiniai fejerverkai.
Po daugiau kaip 10 metų pertraukos Sekminės švęstos ir Ve-

rebiejuose. Šventė vyko Verebiejų
parke, ją organizavo kaimo bendruomenė.
Senąsias šventės tradicijas
priminė piemenų ir skerdžiaus
teatralizuotos sutiktuvės. Piemenėliai simboliškai apdovanoti
šeimininkių pagamintu naminiu sūriu ir duona, o smalsuolių
žvilgsnius traukė vainikais papuošta karvė. Visi norintys galėjo pasivažinėti išpuoštais arklių
kinkiniais.
Šventėje dalyvavęs Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir vicemeras
Arvydas Balčiūnas apžiūrėjo verebiejiškės Irmos Žvinakienės
parengtą nuotraukų parodą. Fotografijose užfiksuotos ankstesnių metų Sekminių švenčių
akimirkos.
Vietos gyventojai susidomėję
žiūrėjo filmą „Verebiejų kolūkis“
apie 1989 m. Verebiejų kaimą ir
jo žmones, kolūkių irimą. Pasak
Verebiejų kaimo bendruomenės
pirmininkės Sandros Sejevičienės, filme verebiejiškiai išvydo,
kaip pasikeitė kaimas per dvidešimt šešerius metus.
Šventės dalyvių laukė linksmybės, futbolo varžybos ir Alytaus
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro keliaujanti sveikatos palapinė.

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Pulko g. 21, LT-62133 Alytus
Tel. (8 315) 69 019
Faks. (8 315) 74 716
El. p. zinios@arsa.lt
www.arsa.lt
www.facebook.com/Alytausrajonas

Priimamojo darbo laikas
Pirmadienis 8.00–17.00 val.
Antradienis 8.00–18.00 val.
Trečiadienis 8.00–17.00 val.
Ketvirtadienis 8.00–18.00 val.
Penktadienis 8.00–15.45 val.
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Medicinos darbuotojams linkėjo
sveikatos ir dovanojo obuolių

Susitikime su rajono meru Algirdu Vrubliausku ir vicemeru Arvydu Balčiūnu (nuotr. viduryje) dalyvavo gydymo
įstaigų vadovai. Iš kairės: Pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Gediminas Krasauskas, savivaldybės
gydytoja Dovilė Lynykienė, Greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Aleksandras Bružas, UAB „Disolis“
direktorė Ramunė Gaisrienė, Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojas Albinas Čelkonas,
Miroslavo ambulatorijos direktoriaus pareigas laikinai einanti gydytoja Vijoleta Antanavičienė.
Medicinos dienos proga rajono savivaldybės vadovai susitiko su sveikatos priežiūros
įstaigų vadovais, juos pasveikino ir aptarė visiems opius klausimus.
Alytaus rajone meras Algirdas
Vrubliauskas su įstaigų vadovais
aptarė sveikatos priežiūros įstaigų aktualijas ir problemas, ateities
planus. Savivaldybės tarybos narė,
įmonės „Disolis“ vadovė, 33-ejus
metus gydytoja dirbanti Ramunė
Gaisrienė pastebėjo, kad žmonės
daug daugiau dėmesio pradėjo
skirti sveikatos profilaktikai, ėmė
suprasti prevencijos naudą. Gydytoja mano, kad dėl pasikeitusio
požiūrio tarp jos pacientų suma-

žėjo infarkto ir kitų kraujotakos ligų atvejų. „Dirbant gydytoju būna
ir sunkių minučių, kai reikia žmogui suteikti vilties, įkvėpti gyventi
šia diena“, – dalijosi išgyvenimais
R. Gaisrienė.
Greitosios medicinos pagalbos
direktorius A. Bružas kalbėjo apie
dispečerinės darbą, problemas ir
nereikalingus iškvietimus kurių
vis dar gaunama nemažai. „Ekipažas nuvažiuoja, suteikia pacientui pagalbą arba nuveža į ligoninės
priimamąjį, nors žmogus galėtų
kreiptis į poliklinikos gydytojus“, –
kalbėjo GMP direktorius.
Miroslavo ambulatorijos direktoriaus pareigas laikinai einanti
gydytoja V. Antanavičienė padėko-

jo merui už tradiciją juos pakviesti
ir pasveikinti Medicinos darbuotojų dienos proga.
Rajono meras A. Vrubliauskas
atsakydamas į gydytojams rūpimus klausimus pastebėjo, kad
nors gyventojų materialinė padėtis gerėja, tačiau, jo nuomone,
emocinė, dvasinė būsena nėra gera. Meras A. Vrubliauskas visus
medikus kvietė būti atidžius žmogui, linkėjo gerą nuotaiką perteikti
ir pacientams.
Savivaldybės vadovas Medicinos darbuotojų dienos proga rajono medikams linkėdamas
sveikatos, įstaigų vadovams padovanojo obuolių, kuriuos prašė perduoti kolektyvams.

Birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. priemiestinių
maršrutinių autobusų tvarkaraštis

Nevažiuos autobusai šiais maršrutais:
Alytus–Geniai 14.55 val., Krokialaukis–Alytus 7.10 val., Alytus–Ūdrija 15.25 val.
Autobusas maršrutu Alytus–Simnas per Parėčėnus važiuos grafiku:
I, III, V 8.41 val. sustos Vankiškiuose (važiuojant į Alytų).
I, III, V 13.30 val. išvyks iš Alytaus į Vankiškius per Geištarus, Miroslavą.

Autobusas maršrutu Alytus–Vozbučiai važiuos II, IV 6.35 val., 14.15 val.
Į SB ,,Šaltinėlis“ maršruto Alytus–Vozbučiai autobusas važiuos II, IV 6.35 val., iš sodo į Alytų važiuos 15.35 val.
Maršrutai Alytus–Verebiejai per Simną, Žuvintus bei Alytus–Žuvintai per Simną, Verebiejus
ir Alytus–Simnas–Kalesninkai sujungiami.
Autobusas maršrutu
Alytus–Eigirdonys per Kedonis, Butrimonis važiuos II, IV, V;
Alytus–Pivašiūnai per Junčionis – I, V;
Alytus–Pagilė per Meškučius – III, V.

Visų maršrutų eismo grafikus galima rasti Alytaus autobusų stotyje, tel. (8 315) 52 333, Alytaus
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt / Gyventojams / vietinio susisiekimo transportas, tel. (8 315) 74 760.
Alytaus rajono savivaldybės
informacinis biuletenis
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