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Alytaus rajono žmonių meru išrinktas
A. Vrubliauskas.

Pirmą kartą vykusiuose tiesioginiuose merų rinkimuose Alytaus rajono gyventojai
daugiausia savo balsų atidavė už dabartinį rajono vadovą
Algirdą Vrubliauską.
48 metų A. Vrubliauskas pirmą kartą Alytaus rajono meru tapo 1997 metais. Nuo 2007
metų jis meru išrenkamas jau
trečią kadenciją iš eilės.
Naująją Alytaus rajono savivaldybės tarybą sudarys 5
politinių partijų atstovai. Daugiausia – 10 mandatų – rinkimuose
laimėjo
Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų atstovai. Aštuonis
atstovus taryboje turės Darbo
partija, tris – Lietuvos socialdemokratų partija, du – Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga, vieną – Lietuvos liberalų sąjūdis.

Atidengtas paminklinis akmuo
Lietuvos nepriklausomybės
25-mečiui

Atidengiant miškininkų atstatytą paminklinį akmenį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 25-ečiui, dalyvavo ilgametis miškininkas Romualdas Bazarauskas (dešinėje) ir Alytaus miškų urėdijos urėdas Vytautas Zelenius.
Plačiau skaitykite 2 psl.

Lietuvos šventės proga simniškiai gavo dovanų –
rekonstruotus parapijos namus
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečio proga Alytaus rajono miestui Simnui
įteikta dovana – nauji parapijos
namai. Į jų atidarymą susirinko
nemažas būrys simniškių, ceremonijoje dalyvavo Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvila.
Parapijos namų atidarymu su
simniškiais džiaugėsi savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas,
vicemeras Gediminas Krasauskas,
administracijos direktorius Aurimas Truncė, Seimo narys Raimundas Markauskas, savivaldybės
tarybos nariai, Simno seniūnas
Vytautas Viršilas, Alytaus dekanato dekanas Arūnas Užupis, kiti dekanato kunigai.
Rajono meras Algirdas Vrubliauskas pasidžiaugė, kad Simno
bendruomenei svarbios patalpos
atidaromos Lietuvai švenčiant
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-metį. Pasak mero, savivaldybės, bendruomenės, Simno
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į
dangų bažnyčios klebono Raimundo Žukausko bendro darbo
dėka pasiektas geras rezultatas.
Savivaldybės vadovas simniškiams palinkėjo, kad parapijos namai būtų pilni žmonių ir vienytų
Simno krašto bendruomenę.
Parapijos namus rekonstravusios uždarosios akcinės bendrovės
„Dusmenėliai“ vadovas Edvardas
Petkevičius savivaldybei padėko-

jo už pasitikėjimą, o
klebonui R. Žukauskui – už reiklumą
prižiūrint statybos
darbus. Jam įteikęs
simbolinį parapijos namų raktą, palinkėjo gero pastato
naudojimo.
Parapijos namų
simbolinę atidarymo juostelę perkirpo rajono meras A.
Vrubliauskas, bendrovės „Dusmenė
liai“ vadovas E.
Petkevičius ir Vilkaviškio vyskupas
R. Norvila.
Simno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į
dangų parapijos kleParapijos namų atidarymu džiaugėsi (iš kairės): Simno klebonas R. Žukauskas, rajono
bonas R. Žukauskas
meras A. Vrubliauskas, Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, bendrovės „Dusmenėliai“ vadodžiaugėsi įrengtais
vas E. Petkevičius.
parapijos namais,
nors nuo projektavimo darbų iki elgiasi. Tegul parapijos namai bū- vietovių plėtros 2010-2013 straatidarymo praėjo nemažai laiko, na simniškiams gražus traukos tegiją.
neapsieita be sunkumų. Klebonas centras“, – linkėjo vyskupas ir po
Simno parapijos namų rekonsuž bendradarbiavimą ir pagalbą bendros maldos pašventino pas- trukcija kainavo daugiau kaip 188
padėkojo rajono merui, savivaldy- tatą.
tūkst. eurų (beveik 650 tūkst. libės tarybai, statybininkams ir paParapijos namai Simne įreng- tų). Didelę dalį lėšų skyrė Alytaus
rapijiečiams.
ti pagal Alytaus rajono savival- rajono savivaldybė ir Europos SąVilkaviškio vyskupas R. Norvi- dybės administracijos parengtą junga, finansiškai prisidėjo Simla padėkojo visiems, kurie rūpi- projektą „Simno parapijos namų no Švč. Mergelės Marijos ėmimo į
nosi parapijos namų įrengimu, rekonstrukcija ir pritaikymas vi- dangų parapija.
linkėjo, kad juose būtų daug gy- suomenės poreikiams“, Alytaus
Rekonstruotame pastate įrengtos
vybingumo. „Nebijokite įsileisti rajono vietos veiklos grupei įgy- salės, kuriomis naudosis Simno gyvisus, kas tiktai nori ir tinkamai vendinant Alytaus rajono kaimo ventojai, veiks „Caritas“ organizacija.
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PSPC direktorius Antanas
Damkus išlydėtas į pensiją

Alytaus rajono savivaldybės
taryba į pensiją išleido Pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorių Antaną

Damkų (nuotr.). Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas
Vrubliauskas padėkojo jam už
ilgametį, prasmingą, atsakingą
ir gerą darbą.
A. Damkus PSPC direktoriaus
pareigas paliko nuo šių metų vasario 12 d. Jis šeimos gydytojo
darbą dirbs Miroslavo ambulatorijoje.
A. Damkus Alytaus rajono savivaldybės Pirminės sveikatos priežiūros centrui vadovavo dešimt
metų, 1995–1997 m., 2003–2004
m. dirbo Alytaus rajono savivaldybės taryboje, priklauso Raudonojo Kryžiaus draugijos komitetui.
A. Damkus Alytaus rajono savivaldybės nominacijų konkurse „Metų
geriausieji“ 2008 m. išrinktas Metų mediku.

Atidengtas paminklinis akmuo
Lietuvos nepriklausomybės
25-mečiui
Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-erių ir Alytaus miškų urėdijos 95-erių
metų jubiliejus, Dušnionių
miške atstatytas paminklinis
akmuo, kuris pirmą kartą buvo
pastatytas minint Lietuvos nepriklausomybės 20-metį 1938
metais.
Degant ugnies fakelams ir grojant Didžiosios kunigaikštienės
Birutės bataliono kariniam orkestrui, susirinkusieji sugiedojo
Lietuvos himną. Miškų urėdijos istoriją ir raidą apžvelgė Dušnionių
girininkas Algimantas Valūnas.
Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas,
sveikindamas miškininkus jubiliejaus ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio progomis,
prisiminė Dzūkijos miškuose nepriklausomybę gynusius partizanus ir valstybės vertybes.
„Valstybei didžiausias turtas –
mes, žmonės, žemė ir lietuvių kalba. Tai – didžiausios vertybės,
kurios mus apibūdina kaip tautą ir teritoriją. Simboliška, kad
šis akmuo atidengiamas mūsų atkurtos valstybės 25-mečio išvakarėse“, – kalbėjo rajono meras,

pabrėždamas ir miško svarbą lietuvių gyvenime.
„Mums, lietuviams, miškai svarbūs ir tuo, kad ne vienerius metus
juose slėpėsi partizanai, kurie kovojo dėl mūsų valstybės, dėl mūsų Lietuvos. Juos miškas saugojo
ir globojo“, – sakė A. Vrubliauskas
ir padėkojo dabar dirbantiems
miškininkams ir senbuviams, kurie daug metų globoja mišką ir jį
saugoja, pasidžiaugė savivaldybės
ir miškų urėdijos bendradarbiavimu.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtą paminklinį akmenį atidengė rajono meras
A. Vrubliauskas, Alytaus miškų
urėdijos urėdas Vytautas Zelenius
ir ilgametis miškininkas Romualdas Bazarauskas. Akmenį pašventino Alovės ir Ryliškių parapijų
klebonas Stanislovas Stankevičius.
Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir urėdijos sukaktis,
padėtas trispalvis gėlių vainikas,
iššautos salvės Lietuvai ir jos nepriklausomybei, Lietuvos miškininkams ir Lietuvos žmonėms.
Po šventinės bendros nuotraukos visi vaišinosi miškininkų pietumis.

PRIVALOMIEJI MOKYMAI APIE
ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ
ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI

Be jau ne vienerius metus vykdomų privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų, nuo šiol Alytaus rajono visuomenės sveikatos biure galima išklausyti ir privalomuosius
mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Ši privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programa skirta asmenims, iš kurių pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus atimta teisė vairuoti transporto
priemonę dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba
apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.
Registracija ir konsultacija telefonu ( 8 315) 2 14 38.
Kaina vienam asmeniui – 17,38 Eur.

Alytaus rajono ir Birštono merai aptarė bendradarbiavimą
Alytaus rajono savivaldybės
mero Algirdo Vrubliausko susitikime su Birštono savivaldybės
mere Nijole Dirginčiene aptarti tolesnio bendradarbiavimo,
komunalinės srities klausimai,
pasidžiaugta Alytaus rajono ir
Birštono vietos veiklos grupės
įgyvendintais bendrais projektais.
„Glaudaus bendradarbiavimo
dėka vykdomi projektai, kurie
prisideda prie Alytaus rajono ir
Birštono krašto populiarinimo“, –
kalbėjo meras A. Vrubliauskas.
Alytaus rajono ir Birštono vietos
veiklos grupės parengė projektą
„Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“, skirtą pristatyti įdomiausias Alytaus rajono ir Birštono
krašto vietoves, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis ir
amatininkais.

Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas ir Birštono merė N. Dirginčienė pasidžiaugė bendrais abiejų savivaldybių VVG projektais.
„Tikiu, kad vietos veiklos grupės
tęs partnerystę, įgyvendins ne vie-

ną įdomų ir reikalingą projektą mūsų žmonėms“, – sakė A. Vrubliauskas.

„Džiaugiuosi, kad rajono gyventojams ir verslo įmonėms pagerėjo kelio kokybė. Manau, surasime
kelius ne tik į draugų namus, bet ir
išbandysime naujas iniciatyvas ateinančiu ES finansiniu laikotarpiu.
Mūsų draugystė su Punsko valsčiumi įrodė, kad mes kartu galime
pasiekti daug“, – sakė A. Truncė.
Kelias Vaidaugai–Vaisodžiai re-

konstruotas įgyvendinus Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos
pasienio regiono vystimąsi, didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą pagal projektą
„Visi pasienio keliai veda į draugų namus“.

Kelias Vaidaugai-Vaisodžiai atiduotas vertinti komisijai

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktorius Aurimas Truncė su statybos užbaigimo komisijos nariais, rangovo
bei techninės priežiūros atstovais, administracijos darbuotojais dalyvavo valstybinei
komisijai atiduodant įvertinti
vietinės reikšmės kelią Vaidaugai-Vaisodžiai.

Rekonstruotą kelią kartu su specialistais apžiūrėjęs savivaldybės administracijos direktorius A. Truncė džiaugėsi, kad rajono gyventojams ir verslo įmonėms pagerėjo kelio kokybė.

Rajono biudžete – daugiau lėšų verslui ir žemės ūkiui
Alytaus rajono savivaldybės
taryba patvirtino 2015 metų biudžetą. Prognozuojamos
2015 m. pajamos yra 18 mln.
967 669 Eur, iš jų 694 795
Eur apyvartos lėšos perkeltos
iš praėjusių metų. Palyginus
su 2014 m. bendra apimtimi, biudžetas mažėja beveik
2 proc.
Didžiausią dalį pajamų sudaro
pajamos iš mokesčių – 53,1 proc.
Šiemet iš jų planuojama surinkti 13,1 proc. daugiau pajamų. Planuojama gauti gyventojų pajamų
mokesčio 671, 6 tūkst. Eur daugiau nei 2014 m. ir 50 tūkst. eurų
daugiau surinkti turto mokesčių.

Antra pagal dydį pajamų dalis
yra dotacijos – 40 proc. Valstybės
biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų 2015 m. planuojama gauti
beveik 7 mln. eurų, iš jų: valstybinėms (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – daugiau kaip 2 mln. eurų,
mokinio krepšelio – 3,4 mln. eurų.
Alytaus rajono savivaldybės
2015 m. išlaidos yra 18 967 669
Eur.
Visi savivaldybės biudžeto asignavimai, remiantis savivaldybės
2015–2017 m. strateginiu veiklos
planu, yra suskirstyti į dešimt programų.
Kaip ir kiekvienais metais di-

džiausia dalis asignavimų skiriama švietimui, socialinei ir
sveikatos apsaugai.
Savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti 2015 metų
biudžete yra numatyti keli pakitimai: Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių rėmimo programai
skiriama 29 tūkst. eurų daugiau,
tokia pačia pinigų suma padidinta
ir Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa.
2015 metais savivaldybė turi galimybę skolintis 1 mln. 619
497 eurų projektams, finansuojamiems ES ir kitų fondų arba esamų paskolų refinansavimui, tačiau
to daryti neketina.
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Greitoji iškilmingai paminėjo 65-erius veiklos metus

Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei A. Karkauskienei (kairėje) įteikta Alytaus rajono mero padėka. Šalia – renginio vedėja Alma
Purvinytė.
„Turbūt neįmanoma suskai- stoties direktorius Aleksandras
čiuoti, kiek išgelbėjote žmonių Bružas kolektyvą vadino nuoširgyvybių. Daug kas priklauso džiu, darbščiu ir atsakingu. „Pasnuo jūsų rankų, atsakingumo. tarieji metai nebuvo lengvi, buvo
Jūsų profesija reikalauja ir Die- daug iššūkių, naujovių, manau,
vo pašaukimo, juk šiame darbe kad sunku buvo dirbti ir kolektyreikia begalinės meilės, atjau- vui, ir administracijai“, – sakė jis.
Per pastaruosius metus greitotos. Džiaugiuosi, kad per pastaruosius metus ši tarnyba taip joje buvo suremontuotos patališaugo. Didžiausias jos tur- pos, įdiegta nauja kompiuterinė
tas esate jūs. Tad linkiu toliau technika, programinė įranga, elekbūti neabejingiems savo dar- troninė medicininė kortelė, pribui ir kad niekada nepritrūk- jungta Lazdijų GMP stotis.
Alytaus rajono savivaldybės
tų energijos“, – kalbėjo Algirdas
Vrubliauskas, Alytaus rajono greitosios medicinos pagalbos
meras, sveikindamas savivaldy- stoties kolektyvą pasveikino Alybės greitosios medicinos pagal- taus miesto vadovai, Lazdijų rajobos stoties kolektyvą 65-erių no meras Artūras Margelis, Seimo
narys Raimundas Markauskas,
metų veiklos proga.
Greitosios medicinos pagalbos Greitosios medicinos pagalbos

asociacijos valdybos pirmininkas
Nerijus Mikelionis.
N. Mikelionis į renginį atvyko su
naujausiomis žiniomis iš Sveikatos
apsaugos ministerijos, kur tą dieną
intensyviai diskutuota dėl dispečerinių ir trumpųjų pagalbos numerių ateities. Sveikatos apsaugos
ministrė pritarė, kad privalo išlikti trumpasis greitosios medicinos
pagalbos numeris 003 ir dispečerinė, kuri turi bendradarbiauti su
bendruoju pagalbos centru.
Šventės metu buvo apdovanoti ir pagerbti nusipelnę Alytaus rajono greitosios medicinos
pagalbos stoties darbuotojai:
Sveikatos apsaugos ministerijos padėkos skirtos GMP vairuotojui-pagalbiniam darbuotojui
Romui Viselgai ir skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei Raimondai Baliukonienei,
Alytaus rajono mero A. Vrubliausko – GMP vairuotojui-pagalbiniam darbuotojui Rimvydui
Šinkariukui ir skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei Almai Karkauskienei, Alytaus
miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas padėka apdovanojo GMP vairuotoją-pagalbinį
darbuotoją Romualdą Danilevičių ir dispečerę Vydą Marcinkevičienę, Lazdijų rajono meras
A. Margelis – GMP vairuotojąpagalbinį darbuotoją Vytautą
Dabravolskį ir skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistę Vilmą Čitavičienę.

Greitosios jubiliejuje – gausus būrys svečių.

Alytaus rajono gyventojai tikrinosi raštingumą
Alytaus rajono gyventojai tradiciškai buvo pakviesti rašyti Nacionalinį diktantą. Iš viso
vienuolika mokyklų kiekvienoje seniūnijoje suteikė šią galimybę. Savo jėgas išbandė 95
rajono gyventojai, gausiausia
rašiusiųjų buvo Krokialaukyje
(20) ir Dauguose (18).
Tęsdami Nacionalinio diktanto konkurso tradiciją VšĮ Pilietinės minties institutas ir projekto
partneriai 2015 m. vasario 21 d.
11 val. jau dešimtą kartą pakvietė lietuvių kalbos mylėtojus išban-

dyti savo rašybos žinias. Diktantui
buvo parinktas rašytojos Lauros
Sintijos Černiauskaitės tekstas –
ištrauka iš kūrinio „Pokalbis“.
Nacionalinis diktantas buvo rašomas ant savaiminio kopijavimo
popieriaus, kad žmonės sužinotų,
kiek klaidų padarė, kai tik tekstas
bus paskelbtas viešai.
Dėl raštingiausiojo varžomasi
keliose kategorijose – moksleivio,
suaugusiojo ir užsienio lietuvio.
Konkurso finalas, į kurį organizatoriai pakvies raštingiausius dalyvius, vyks balandžio mėn. Vilniuje.

Susitarta dėl karinių pratybų
organizavimo

Bataliono vadas D. Bernotas (pirmas iš kairės), meras A. Vrubliauskas ir
urėdas V. Zelenius susitarė dėl karinių pratybų organizavimo ir saugumo.
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų
bataliono vadas majoras Darius Bernotas, Alytaus miškų
urėdijos urėdas Vytautas Zelenius ir Alytaus rajono meras
Algirdas Vrubliauskas pasirašė
susitarimą dėl karinių pratybų
organizavimo ir saugumo užtikrinimo.
Susitarta dėl įspėjamųjų, draudžiamųjų ir informacinių ženklų
pastatymo savivaldybės administruojamoje teritorijoje, Alytaus miškų urėdijos valdomame
žemės sklype Kaniūkų kaime,
taip pat dėl saugumo užtikrinimo
pavojingoje teritorijoje kovinio
šaudymo pratybų, vykdomų Didžiosios kunigaikštienės Birutės
ulonų bataliono 400 metrų elektrinių taikmenų šaudykloje, esančioje Alytaus r., Kaniūkų k., Ulonų
g. 22 Alytuje, metu.
Kariuomenė įsipareigojo iki
kiekvieno einamojo mėnesio 20
d. informuoti urėdiją ir savivaldybę apie kitą mėnesį planuojamas
vykdyti kovinio šaudymo pratybas šaudykloje informaciniuose
ženkluose, esančiuose pavojingos
teritorijos prieigose, informaciją
pateikti vietos laikraštyje. Kariai
taip pat įsipareigojo pavojingoje
teritorijoje neatlygintinai gesin-

ti gaisrus, atlikti kitus priešgaisrinius darbus, nevykdyti kovinio
šaudymo pratybų šaudykloje,
jei yra gauta informacija iš urėdijos ar savivaldybės, kad jie ar
tretieji asmenys dėl svarbių ir neatidėliotinų priežasčių tuo metu
ketina būti pavojingos teritorijos
ribose. Vykdant kovinio šaudymo
pratybas, įsipareigota užtikrinti
trečiųjų asmenų galimybę naudotis servitutiniais, bendro naudojimo keliais, esančiais pavojingoje
teritorijoje, ir naudojimosi šiais
keliais saugumą.
Alytaus miškų urėdija, be kita ko, įsipareigojo, radus į
sprogmenis panašių daiktų, nedelsiant apie tai praneši atitinkamoms institucijoms, o esant
galimybei, informuoti kariuomenės atstovą.
Ir miškininkai, ir savivaldybė
informuos gyventojus apie planuojamas vykdyti kovinio šaudymo pratybas šaudykloje ir
lankymosi pavojingoje teritorijoje ribojimus savo interneto svetainėse www.almu.lt, www.arsa.
lt. Be to, savivaldybė, gavusi informaciją apie planuojamas vykdyti kovinio šaudymo pratybas
šaudykloje, apie jas informuos
atitinkamos seniūnijos seniūną
bei teritorijos, kurioje vykdomos
pratybos, seniūnaitį.

Su korupcija kovojančios organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius
paskelbė, kad atskaitingiausia
yra Alytaus rajono savivaldybė.
Organizacijos atliktame savivaldybių interneto svetainių tyrime
Alytaus rajono savivaldybei skirti
78 balai iš 100 galimų. Ypač gerai
įvertinta savivaldybė už galimybes
gyventojams dalyvauti savivaldybės veikloje (83 balai).
Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo
darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius
biudžetus, viešuosius pirkimus

ir gyventojų galimybes dalyvauti
priimant sprendimus.
„Šis tyrimas suteikia savivaldybėms puikią galimybę suprasti, kaip jos gali veikti skaidriau ir
kaip jų skaidrumas atrodo palyginus su kitais. Atviresnis savivaldos veikimas yra būtina sąlyga
siekiant susidoroti su korupcija“, –
pranešime spaudai teigia „Transparency International“ Lietuvos
skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas.
Organizacijos atlikto interneto
svetainių tyrimo metu vertinta, ar
savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.

Alytaus rajono savivaldybė –
skaidriausia
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Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 2015 m. techninė apžiūra

1.
2.
3.
4.
5.

Seniūnijos
pavadinimas
Pivašiūnų
Miroslavo
Butrimonių
Punios
Raitininkų

6.

Daugų

7.
8.

Alovės
Raitininkų

10.

Krokialaukio

11.

Simno

14.

Miroslavo

Eil.
Nr.

9.

12.
13.

Alovės

Krokialaukio
Krokialaukio

15.

Alytaus

16.

Simno

18.

Simno

19.

Raitininkų

21.
22.
23.

Pivašiūnų
Butrimonių
Miroslavo

17.

20.

24.

25.
27.
28.

29.

30.

31.

Alytaus

Nemunaičio

Alytaus

Alovės
Krokialaukio
Punios
Daugų

Simno
Alytaus
miestas

Kaimas / vietovė
Pivašiūnų k.
Miroslavo k.
Butrimonių mstl.
Punios k.
Makniūnų k.
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Pocelonių k.
Rimėnų k.
Meškučių k.
Rodžios k.
Kančėnų k.
Vėžionių k.
Venciūnų k.
Meškasalio k.
Ilgų k.
Alovės k.
Santaikos k.
Gudelių k.
Kalesninkų k.
Krekštėnų k.
ŽŪB ,,Atžalynas“
Gluosnininkų k.
Krokialaukio mstl.
Ūdrijos k.
Papėčių k.
Parėčėnų k.
Kumečių k.
Vankiškių k.
Miklusėnų k.
Užubalių k.
UAB „Luksnėnų sodai“
Luksnėnų k.
Radžiūnų k.
UAB ,,Alytaus melioracija“
Genių k.
Mikutiškių k.
Mergalaukio k.
Angininkų k.
Verebiejų k.
Kavalčiukų k.
Kalesninkų k.
Ponkiškių k.
Simno ž. ū. mokykla
Bambininkų k.
Makniūnų k.
Ryliškių k.
Nemunaičio k.
UAB ,,Skirnuva“
Kedonių k.
Vangėlių k.
Miroslavo k.
Miklusėnų k.
Užubalių k.
Venciūnų k.
Krokialaukio mstl.
Punios k.
VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Kančėnų k.
Simno žemės ūkio mokykla
Alytaus miestas

Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas du metus, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Techninės apžiūros
tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į technikos buvimo vietą. Traktorius į techninę apžiūrą turi būti pristatomas švarus,
be prikabintų mašinų.
Traktoriaus savininkas (valdytojas) turi pateikti šiuos dokumentus:
traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių,
registracijos dokumentą,
dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą (už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę
apžiūrą 4,3 eurų, už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą 2,3 eurų, įmokos kodas 53033). Valstybės rinkliava sumokama į Alytaus valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.
Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal patvirtintą grafiką papildomai imama 5,7 eurų valstybės rinkliava.
Daugiau informacijos suteiks Alytaus rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Stasys Supranavičius, tel. (8 315) 55 996, 8 682 44 880, el. paštas stasys.supranavicius@arsa.lt ir vyriausiasis
specialistas Gintaras Klimavičius, tel. (8 315) 55 998, el. paštas gintaras.klimavicius@arsa.lt. Alytaus rajono
savivaldybės administracijos adresas Pulko g. 21, Alytus.

Techninės
apžiūros
atlikimo data
2015-03-20
2015-03-24
2015-03-25
2015-03-26
2015-03-27
2015-03-31
2015-04-01

2015-04-02

2015-04-03
2015-04-07

2015-04-07

2015-04-08

2015-04-09

2015-04-10

2015-04-13
2015-04-14

Valanda

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
9.00
10.00
11.00
13.30
14.30
16.00
10.00
9.00
11.00
14.00
14.00
15.30
9.00
11.00

10.00

10.00
10.00
13.30
2015-04-15
15.00
2015-04-16
10.00
2015-04-17
10.00
9.00
2015-04-20
11.00
9.00
2015-04-21
11.00
2015-04-22
10.00
2015-04-23
10.00
9.00
2015-04-24
11.00
10.00
2015-04-27
14.00
2015-04-28
10.00
2015-04-29
14.00
10.00
2015-04-30
11.00
2015-05-04
10.00
2015-05-05
10.00
2015-05-08
10.00
2015-05-25
10.00
9.00
2015-05-27
11.00
10.00
2015-06-08
11.00
2015-06-22
10.00
13.00
2015-07-15
15.00
2015-08-19
10.00
2015-09-25
10.00
2015-10-14
14.00
2015-10-23
10.00
2015-11-11
14.00
2015-11-13
10.00
Kiekvieno mėnesio pa- 9.00skutinis penktadienis 12.00

Techninės apžiūros atlikimo vieta

Parduotuvės aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Mokyklos aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Mokyklos aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Aikštelė prie ūkininko J. Tatulio sodybos
Dirbtuvių aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Aikštelė prie ūkininko V. Žilinsko sodybos
Aikštelė prie ūkininko J. Vasiliausko sodybos
Aikštelė prie ūkininko V. Bielevičiaus sodybos
Dirbtuvių aikštelė

Seniūnijos aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Kultūros namų aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Aikštelė prie ūkininko J. Naruševičiaus sodybos
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Seniūnijos aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Parduotuvės aikštelė
Dirbtuvių aikštelė
Juridinių/fizinių asmenų aikštelių teritorija/automobilių stovėjimo aikštelė
prie Alytaus rajono savivaldybės Pulko g. 21, Alytus
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Gera žinia Alytaus rajonui:
Nauji namai seneliams
bus sukurta daugiau nei 100 darbo vietų
bus įrengti gegužę
Ši žinia svarbi kiekvienam gyvenančiam Alytaus rajone – ir
tam, kuris savąją darbo vietą
turi, ir tam, kuriam ši žinia gali
būti galimybė susikurti šviesesnį rytojų čia, o ne toli nuo savo
gimtųjų namų. Vienas didžiausių darbdavių ne tik Alytaus
rajone, bet ir visoje Lietuvoje
ketina investuoti daugiau nei
35 mln. eurų – ir ne kur nors kitur, o čia – mūsų rajone.

Laiko klausimas
Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas dalytis šia žinia
su rajono gyventojais neskubėjo. To priežastis – noras įsitikinti,
ar pažadai taps realybe. Šiandien
jau nebe pirmą kartą praverdamas AB „Vilniaus paukštyno“
Butrimonių filialo duris meras tikina, kad tai – tik laiko klausimas.
Verslo plėtros planais dalijasi ir
pats įmonių grupės „KG Group“
(AB „Kauno Grūdai“ kartu su AB
Vilniaus paukštynas ir AB Kaišiadorių paukštynas ir joms priklausančios dukterinės įmonės
sudaro vieną moderniausių ir
ekonomiškai stipriausių gamybinių susivienijimų Lietuvoje) valdybos pirmininkas Tautvydas
Barštys.
Šiuo metu jau dairomasi vietos,
kur galėtų iškilti modernus viščiukų inkubatorius, žadama daugiau
nei 35 mln. eurų investicija turėtų sukurti daugiau nei 100 naujų
darbo vietų. T. Barštys tikina, kad
šiuo metu svarbu ne tik atrasti optimaliausią vietą verslo plėtrai
Alytaus rajone, bet ir sulaukti Europos Sąjungos paramos. „Tokia
investicijų suma būtų didelė bet
kuriai stambiai įmonei, ne išimtis
ir mūsų, todėl kiekvienas žingsnis
privalo būti apskaičiuotas ir pasvertas. Mūsų plėtra Alytaus rajone naudos duos ne tik mums, bet
ir rajonui, čia gyvenantiems žmonėms“, – tikino verslininkas.
Tiesa, kaip pats sako, norui prisidėti prie Alytaus rajono gerovės
įtaką daro ir tai, kad čia jo šaknys.
„Pats esu iš Balkasodžio, todėl Alytaus rajonas man yra namai, norisi
prisidėti prie čia gyvenančiųjų gerovės, suteikti žmonėms darbo. Be
to, galvoti apie naujus verslo planus lengviau, kuomet yra tiesioginis ir paprastas susikalbėjimas su
rajono vadovu, o planuojamą in-

Verslo plėtros perspektyvas meras A. Vrubliauskas su „KG Group“ vadovu
T. Barščiu aptarė susitikę Vilniaus paukštyno Butrimonių filiale.
vesticiją galima vadinti darbų tęstinumu, kadangi tokie projektai
ilgai svarstomi ir kruopščiai įvertinami“, – kalbėjo T. Barštys.
Šiandien AB „Vilniaus paukštynui“ priklausančioje Butrimonių viščiukų-broilerių fermoje
darbuojasi daugiau nei 40 rajono
gyventojų, Domantonių paukštyne – dar daugiau nei dešimt.

Investicijos svarba
Alytaus rajono meras šiuos įmonės planus ne tik vertina teigiamai, bet ir viliasi, kad tai padės
rajonui atsigauti – sumažinti nedarbo lygį, būti pavyzdžiui savivaldybės, gebančios aktyviai
bendradarbiauti su rajone jau veikiančiais verslininkais.
„Mūsų šalis aktyviai dairosi ir
ieško užsienio investuotojų, kaip
ekonomiškai naudingiausios vertinamos plyno lauko investicijos, naujai ateinantiems žadamos
lengvatos ir išlygos. Tačiau „KG
Group“ pavyzdys rodo, kad stabilios įmonės veikla gali duoti ne
ką mažesnę naudą. Planuojamos
įmonės investicijos mūsų rajone
sukurs daugiau nei 100 tiesioginių darbo vietų, maža to, skaičiuoti bus galima ne tik laimingas
šeimas, kurioms bus užtikrintas
pragyvenimo šaltinis, bet ir naudą
savivaldybei – sumokėtų mokesčių sąskaita, tai lems ir socialinių
problemų mažėjimą – menkesnį
išmokų krepšelį, todėl adekvatus
dėmesys turi būti skiriamas ne tik
naujiems ieškomiems „žaidėjams“
rinkoje, bet ir jau esamiems – šių
išsaugojimui ir paskatinimui dar

aktyviau veikti“, – kalbėjo A. Vrub
liauskas.
Investicijų ne tik Alytaus rajonas, bet ir daugelis kitų regionų laukia kaip gavaus oro gurkšnio, tačiau
dažnu atveju, laukti tenka ilgai. Tai
liudija ir šis pavyzdys. Tiesa, laukti
ir tikėtis investicijų nesiimant veiksmų – neverta. Yra rajonų, kuriuose
veikia laisvosios ekonominės zonos, pavyzdžiui, Alytuje – pramonės
parkas. Tačiau tai, anot T. Barščio,
nėra lemiamas veiksnys renkantis vietą, kur investuoti ir plėsti jau
puikiai išvystytą verslą. „Savivaldybė verslui gali padėti kuriant infrastruktūrą – nutiesiant kelią, atvedant
elektrą, taikant lengvatas, neabejoju, kad su Alytaus rajono savivaldybe šiuo klausimu tikrai sutarsime,
juolab, jog bendradarbiavimo pavyzdžių mes turime“, – antrindamas
mero žodžiams mintimis dalijosi T.
Barštys.
Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas tikisi, kad įmonės
verslo plėtra Alytaus rajone bus
vienas veiksnių, lemsiančių geresnį vietos žmonių gyvenimą.
„Darbo biržos duomenimis, šiais
metais nedarbas šalyje mažės iki
devynių procentų, Alytaus rajonui tai didelis iššūkis, todėl verslo iniciatyvos savivaldybei itin
reikalingos. Jeigu tikėsime prognozėmis, teigiamas poslinkis
prognozuojamas visoms savivaldybėms, tačiau mūsų pareiga –
padėti verslui kurtis ar plėstis
čia, Alytaus rajone. Šie planai –
to pavyzdys“, – susitikime su T.
Barščiu kalbėjo rajono meras.
Indrė MIKELIONYTĖ

Tradicinis krepšinio turnyras Punioje
Punios mokyklos-daugiafunkcio centro salėje vyko tradicinis
krepšinio turnyras 3x3, skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Tryliktą kartą vykusio krepšinio turnyro Vasario 16-ajai
paminėti vienas aktyviausių organizatorių buvo krepšinio aistruolis Virginijus Bučius.
Turnyre dalyvavo daug jaunimo. Trečią kartą atvyko komanda iš Klaipėdos „Vakarų vėjas“, pirmą kartą žaisti atvyko komanda „Fasma“ iš Radviliškio. „Malonu, kad dalyvaujančių teritorija plečiasi“, – pasidžiaugė
seniūnas Gintautas Laukaitis.
Iš viso turnyre dalyvavo net 9 komandos iš įvairių Lietuvos vietų:
Klaipėdos, Radviliškio, Vilniaus, Kauno, Prienų, Ūdrijos, Punios. Dalyvių amžius – nuo 16 iki 60 metų. Varžybas komentavo puniškis Gintautas Šmitas, tad žiūrėti jas buvo ir įdomu, ir linksma.
Krepšinio turnyro nugalėtojais tapo ir pagrindinis prizas D.
Žilionienės IĮ „Nemuno vingis“ taurė ir medaliai antrus metus iš eilės
iškeliavo į Klaipėdą. Antrą vietą laimėjo komanda „Einikio kablys“, o
trečią vietą – komanda „Mėgėjai“.
Aikštelėje netrūko kovingumo ir azarto.

Gegužės pabaigoje Alytaus rajone, Pivašiūnuose, planuojama
atidaryti naujus senelių globos
namus, kuriuose numatyta apgyvendinti 20 vienišų senelių.
Naujus senelių globos namus
stato Alytaus rajono savivaldybė. Projektui finansuoti skirtos
Europos Sąjungos, valstybės ir
savivaldybės biudžetų lėšos. Už
daugiau kaip 579 tūkstančius
eurų (2 mln. litų) bus pastatytas ir įrengtas vieno aukšto
pastatas, įrengtas geoterminis
šildymas ir saulės kolektoriai.
Kol statybos nebaigtos, seneliai
gyvena Pivašiūnų parapijos globos namuose, kuriuos kasmet finansiškai paremia ir savivaldybė.
„Globos namų statybos vyksta pagal planą. Atidarymo galima
tikėtis numatytu laiku. Naujų se-

nelių globos namų reikėjo, nes parapijiniai neatitiko reikalavimų,
be to, kaip sakė Jo Ekscelencija
Kaišiadorių vyskupijos vyskupas
Jonas Ivanauskas, parapijai buvo
per sunku juos išlaikyti. Parinkome naujiems namams vietą šalia
mokyklos, nes aplinkui daug erdvės, bus vietos pasivaikščioti, be
to, ir mokiniai galės padėti prižiūrint senelius. Manau, senelių
globos namų įrengimas šalia mokyklos prisidės ir prie jaunimo
socialinio jautrumo ugdymo“, –
kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas
po pasitarimo globos namų statybos vietoje.
Šiuo metu Alytaus rajone yra
treji globos namai ir du dienos
centrai senjorams ir neįgaliesiems.

Meras A. Vrubliauskas (nuotr. antras iš dešinės) apžiūrėjo senelių globos
namų statybas.

Trispalvė butrimoniškių juosta –
Lietuvos Laisvės gynėjams
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 25-osioms metinėms
skirtus renginius Butrimonių
gimnazijoje vainikavo tradicinis rytmetis, kuriame daugiausiai susidomėjimo sulaukė
trispalvių apyrankių pynimo
akcija „Lietuvai ir man“. Mokiniai noriai pynė draugystės
apyrankes, vėliau jas, kaip tautos vienybės ir draugystės ženklą, dovanojo artimiausiems
draugams bei mokytojams.

Kovo 11 d. gimnazijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose
Butrimonių Išganytojo bažnyčioje. Po mišių iškilminga eisena, nešina 25 metrų trispalve
juosta, pasuko miestelio kapinių link. Ja apjuosdami atminimo kryžių, pagerbė kovotojų,
žuvusių už Lietuvos laisvę Butrimonių krašte, atminimą,
giedojo patriotines giesmes, uždegė atminimo žvakes ant šio
krašto šviesuolių kapų.

Butrimoniškių rankose – 25 metrų ilgio trispalvė juosta.
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Alytaus rajono mero
A. Vrubliausko
padėkomis vasario
ir kovo mėnesiais
apdovanoti

Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties
65-erių metų įkūrimo jubiliejaus
proga už ilgametį prasmingą, atsakingą ir nepriekaištingą darbą:
Alma Karkauskienė, Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios
medicinos pagalbos slaugos specialistė,
Rimvydas Šinkariukas, Alytaus rajono savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stoties paramedikas-vairuotojas-pagalbinis
darbuotojas.
Vytautas Navickas, Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius,
50-mečio proga už atsakingą, sąžiningą ir gerą darbą.
Algirdas Jusas, Butrimonių seniūnas, 60-mečio proga už ilgametį prasmingą, atsakingą, sąžiningą ir
gerą darbą.

Vytenis Skendelis, Komunalinio
ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, 30-mečio proga už atsakingą,
sąžiningą ir gerą darbą.
Angelė Mikučionienė, Dokumentų ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė, jubiliejinio
gimtadienio proga už rūpestingumą,
žmogiškumą ir šiltą bendravimą.
Snieguolė Sakalauskienė, Dokumentų ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, jubiliejinio
gimtadienio proga už profesionalumą, kruopštų ir atsakingą darbą, parodytą kompetenciją.
Jonas
Baliukonis,
Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Varėnos rajono policijos komisariato viršininkas, jubiliejaus proga už geranoriškumą,
pagalbą žmonėms ir glaudų bendradarbiavimą su Alytaus rajono
savivaldybe.

Apdovanojimo akimirka.
Tęsiant gražią tradiciją Vasario 16-osios proga meras Algirdas
Vrubliauskas įteikė valstybės vėliavas ir padėkas už pilietiškumą,
meilę gimtajam kraštui, bendruomeniškumą, aktyvią visuomeninę
veiklą Vytautui Graževičiui, Da-

liui ir Danguolei Dzenkams, Žygintui Senūtai, Vincui Čekanauskui,
Arvydui Šuškevičiui, Antaninai
Beitnarienei, Vytautui Vitunskui,
Elenei Ramanauskienei, Zuzanai
Venčkauskienei, Broniui Kivarąi,
Algimantui Pliauckiui.

Vasario 16-osios padėkos – Alytaus rajono pilietiškiausiems

Sveikiname!

Kontrolierių V. Navicką (dešinėje) sveikino (iš kairės): meras A. Vrubliauskas, administracijos direktorius Aurimas Truncė, mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas, direktoriaus pavaduotoja Rasa Vitkauskienė, mero
patarėjas Vytautas Mikelionis, savivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas.
Alytaus rajono savivaldybės vadovai 50-mečio proga pasveikino
savivaldybės kontrolierių Vytautą
Navicką.
Meras Algirdas Vrubliauskas jubiliejaus proga V. Navickui skyrė padėką už atsakingą,
sąžiningą ir gerą darbą, palinkėjo
kuo geriausios kloties gyvenime,
prasmingų darbų mūsų kraštui
ir geros nuotaikos kiekvieną
dieną. V. Navickas Alytaus rajono
savivaldybės kontrolieriumi dirba 6 metus.
Savivaldybės vadovai jubiliejaus proga pasveikino Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiąjį

Simno gimnazijos krepšininkai
aplankys Gdanską

Trečiosios vietos laimėtojus Simno krepšininkus pasveikino meras A. Vrubliauskas (ketvirtas iš kairės), mero patarėjas R. Bielevičius (pirmas iš dešinės.).
Druskininkuose aštuntą kartą vyko Alytaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų klasių
krepšinio varžybų finalas, kuriame Simno gimnazijos komanda užėmė ketvirtąją vietą
ir keliaus į Gdanską (Lenkija).
Čempionais tapo Alytaus Putinų gimnazijos komanda, antra liko
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos komanda, trečia – Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos komanda.
Varžybas stebėjo Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas
ir mero patarėjas Ramūnas Biele-

vičius. Taures, medalius ir įvairius
prizus nugalėtojams įteikė Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, „Lietuvos ryto“
vyriausiasis redaktorius Gedvydas Vainauskas ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė
Daina Gudzinevičiūtė.
Baudų mėtymo turnyro nugalėtoju tapo simniškis Lukas Jatkauskas, kuris gavo ir specialų mero
Algirdo Vrubliausko įsteigtą prizą.
Į simbolinį turnyro penketuką
pateko Simno gimnazijos komandos kapitonas Lukas Kadzilauskas.

Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vytenis Skendelis
(dešinėje).
specialistą Vytenį Skendelį. Me
ras pastebėjo, kad darbuotojas
yra kompetentingas, gilinasi į savo kuruojamą sritį, darbą atlieka
gerai. Specialistas yra atsakingas
už savivaldybės saugomų objektų,
rajono kultūros paveldo priežiūrą.
Alytaus rajono savivaldybės
meras V. Skendeliui 30-mečio proga įteikė padėką už atsakingą,
sąžiningą ir gerą darbą, palinkėjo
jaunatviško veržlumo, džiaugtis
kiekviena gyvenimo akimirka,
svajoti ir mylėti.
Savivaldybės vadovai jubiliejinių
gimtadienių proga pasveikino
Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus vyresniąją specialistę

Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus vyresnioji specialistė A. Mikučionienė (kairėje) ir vyriausioji specialistė S. Sakalauskienė.
Angelę Mikučionienę ir vy
riausiąją specialistę Snieguolę
Sakalauskienę.
Meras Algirdas Vrubliauskas darbuotojoms skyrė padėkas: A. Mi
kučionienei už rūpestingumą,
žmogiškumą ir šiltą bendravimą,
S. Sakalauskienei, dirbančiai mero
priimamajame, už profesionalumą,
kruopštų ir atsakingą darbą, paro
dytą kompetenciją. Savivaldybės
vadovas darbuotojoms palinkėjo
sveikatos, laimingų ir saulėtų dienų,
kad sėkmė lydėtų kiekvieną jų
žingsnį.
A. Mikučionienė Alytaus rajono savivaldybėje dirba 10 metų,
S. Sakalauskienė – 8 metus. Pastarajai darbuotojai yra skirtas apdovanojimas – savivaldybės ženklas

„Už nuopelnus savivaldai.“
60-mečio proga pasveikintas
Butrimonių seniūnas Algirdas Jusas.
Meras įteikė seniūnui padėką
už ilgametį, prasmingą, atsakingą,
sąžiningą ir gerą darbą. Palinkėjo
sveikatos, visokeriopos sėkmės,
prasmingų darbų ir kasdienio
džiaugsmo.
Pasak mero, seniūnas A. Jusas
gali būti pavyzdys kolegoms, geba
išklausyti žmones, yra užsitarnavęs
jų pagarbą.
A. Jusas Butrimonių seniūnu
dirba 18 metų, yra apdovanotas Alytaus rajono savivaldybės
ženklu už uolų ir sąžiningą
darbą rajono bendruomenės
labui.

Savivaldybės vadovai pasveikino Butrimonių seniūną A. Jusą (antras iš
kairės).
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Alovės mergaičių futbolo komanda – trečia Lietuvoje
Ukmergėje vykusiose kaimo vietovių mokyklų olimpinio festivalio 5x5 finalinėse
futbolo varžybose, kuriose dalyvavo ir Alovės pagrindinės
mokyklos mergaičių, gimusių
2000-aisiais ir jaunesnių, komanda užėmė trečiąją vietą ir
pasipuošė bronzos medaliais.
Iki finalinio etapo komanda
ėjo nuo 2006 metų, kai mokykloje pradėjo dirbti futbolo treneris Robertas Klimavičius. Kasmet
dalyvaudavo olimpinio festivalio futbolo varžybose, bet vis neperžengdavo tarpzoninių varžybų
etapo, kuriame iš 16 Lietuvos mokyklų kaimo vietovių komandų į
finalą patekdavo tik keturios. Bet
po devynerių sunkių metų pagaliau pateko tarp keturių geriausių.
Sėkmė lydėti pradėjo nuo zoninių varžybų, kurios vyko Alovės
mokykloje. Dvi pergalės ir vienos
lygiosios pogrupyje garantavo pirmąją vietą etape ir kelialapį į respublikinį turnyrą Ukmergėje.

Data ir valanda

Vieta

KOVAS

20 d. 13.30 val.

Alovės futbolininkės džiaugėsi olimpinio festivalio finalinėse varžybose
iškovojusios trečiąją vietą.
Finalinio etapo susitikimai buvo gerokai sunkesni, bet baigėsi
sėkmingai. Alovės komandos žaidėjos Gabija Jakubavičiūtė (kapitonė), Aistė Kaškonaitė, Erika
Kaškonaitė (vartininkė), Greta
Sakalauskaitė, Raimonda Nevieraitė, Karolina Daunaravičiūtė,
Kristina Balinskaitė, Neringa Ma-

tulevičiūtė, Goda Esebua, Kamilė
Balynaitė pasipuošė brinzos medaliais.
G. Jakubavičiūtė nominuota geriausia komandos žaidėja, o G. Sakalauskaitė buvo pripažinta geriausia
gynėja. Sportininkes į pergalę vedė treneriai Robertas Klimavičius ir
Šarūnas Klimavičius.

Stipriausias Alytaus rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų krepšininkes
apdovanojo Daugų V. Mirono gimnazijos direktorius A. Jakimavičius (pirmas iš dešinės), savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vyr. specialistas J. Žemaitis.
gimnazijos direktorius Almantas
Jakimavičius.
Geriausiomis žaidėjomis pripažintos: Donata Bankauskaitė
(Pivašiūnų vidurinė mokykla), Ga-

brielė Arlauskaitė (Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševišiaus vidurinė
mokykla), Greta Žilinskaitė (Simno
gimnazija) ir Arina Kavaliauskaitė
(Daugų Vlado Mirono gimnazija).

Sėkmingi rajono dziudo imtynininkų startai

Kėdainiuose vyko jaunių, jaunučių atviras Lietuvos dziudo
čempionatas. Per dvi dienas ant
tatamio jėgas išbandė 316 dziudo imtynininkų iš Lietuvos ir
Latvijos.
Šiame čempionate dalyvavo ir
Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos ir dziudo klubo „DO“ auklėtiniai. Jaunučių amžiaus grupėje
svorio kategorijoje iki 44 kg Karolina Žuklijūtė iškovojo trečiąją
vietą, Inga Bagdanavičiūtė kovoje
dėl trečios vietos pralaimėjo
varžovei iš Vilniaus ir galutinėje
įskaitoje liko penkta. Karolina Gudaitytė ( iki 52 kg) iškovojo trečiąją vietą. Tautvydas Matulevičius
(daugiau kaip 90 kg) liko penktas,
Žygimantas Daugirda ( iki 66 kg) –
devintas.
Mūsų rajono merginos puikiai
pasirodė atvirose Kauno miesto
mergaičių dziudo varžybose. Savo svorio kategorijose K. Žuklijūtė,
nugalėjusi visas priešininkes pirma laiko, tapo varžybų čempione,
I. Bagdanavičiūtė pralaimėjo finalinę kovą ir liko antra, o K. Gudaitytė
savo svorio kategorijoje liko trečia.

Renginys

ŠVENTĖS, POPIETĖS, PARODOS

Dauguose varžėsi stipriausios rajono krepšininkės
Daugų Vlado Mirono gimnazijoje rinkosi pačios stipriausios
Alytaus rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų krepšininkės.
Žaidėjų jėgos buvo labai panašios ir iki paskutinės rungtynių
sekundės buvo neaišku, kurios
mokyklos merginos taps varžybų favoritėmis.
Varžybų nugalėtojomis tapo
Simno gimnazijos krepšininkės,
antros Krokialaukio Tomo-Noraus
Naruševičiaus vidurinės mokyklos
sportininkės, o trečios – Daugų Vlado Mirono gimnazijos merginos.
Dalyvėms buvo įteiktos atminimo taurės ir medaliai. Jas apdovanojo Alytaus rajono savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus vyr. specialistas Jonas
Žemaitis, Daugų Vlado Mirono
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Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos ir dziudo klubo „DO“ imtynininkai sėmingai startuoja įvairiose varžybose.
Alytaus rajono meno ir sporto
mokyklos ir klubo imtynininkai jėgas išbandė Šiauliuose vykusiame
Lietuvos jaunių laisvųjų imtynių
čempionate. Miglė Maslauskaitė
savo svorio kategorijoje pralaimėjusi tik finalinę kovą liko antra.
Gausus būrys Alytaus rajono
meno ir sporto mokyklos ir dziudo klubo „DO“ auklėtinių dalyvavo ir Alytuje vykusiose atvirose

Alytaus miesto jaunių, jaunučių
dziudo pirmenybėse, į kurias suvažiavo 227 imtynininkai iš visos
Lietuvos. Alytaus rajono sportininkai iškovojo vieną pirmą ir
keturias trečiąsias vietas. Savo
svorio kategorijose pirmąją vietą iškovojo K. Žūklijūtė, trečiąsias
vietas – Kamilė Neverbickaitė, Vanesa Sidoraitė, Alanas Rudaitis ir I.
Bagdanavičiūtė.

Susitikimas su „Tėkmės“ klubo literatais „Poezija, ARSVB Miroslavo filialas
posme dainos“, skirtas Pasaulinei poezijos dienai
20 d. 19 val.
Viktorina-konkursas „Auksinis protas“
SKC Santaikos kultūros namai, Krokialaukio filialas
21 d. 13 val.
Eilėraščių skaitymo popietė, skirta Pasaulinei poezi- ARSVB Nemunaičio filialas
jos dienai
24 d. 15 val.
Edukacinis užsiėmimas „Marginam margučius“
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos
skyrius-daugiafunkcis centras
25 d. 13 val.
Pasaulinei poezijos dienai paminėti popietė „Kai šir- SKC Miroslavo filialas, Daidyje pavasarėja“
navos g. 7, Miroslavas
25 d. 18 val.
Edukacinė popietė, skirta visai šeimai „Margutį mar- SKC Luksnėnų filialas
ginam kartu“
Edukacinis-etnokultūrinis užsiėmimas „Velykų belaukiant“ SKC Miroslavo filialas Van25 d. 14 val.
kiškių kultūros namai
26 d. 11 val.
Vaikų knygos šventė „Skubėkime, skubėkime pas jas, ARSVB Daugų filialas, Ežero
pas mūsų laukiančias knygas“
g. 18, Daugai
26 d. 16 val.
Edukacinis-etnokultūrinis užsiėmimas „Lietuviškos SKC Vytauto g. 38 Simnas
verbos, dzūkiškas margutis“
26 d. 19 val.
Tradicinis „Gaspadinių klubo“ vakaras
DKC Pivašiūnų amatų centras, Trakų g. 33, Pivašiūnai
27 d. 19 val.
Teatro diena „Visos gyvenimo spalvos“
SKC Krokialaukio filialas, Vytauto g.1, Krokialaukis
28 d. 15 val.
Liaudiškos muzikos kolektyvų varžytuvės dėl teisės SKC Vytauto g. 38 Simnas
atstovauti savo kraštui respublikinėje „Grok, Jurgeli“ šventėje
1-15 d.
Velykinių margučių paroda „Užburiantys margučių DKC Pivašiūnų amatų cen9.00 -17.00 val. raštai“
tras, Trakų g. 33, Pivašiūnai
BALANDIS
1-15 d.
Karpinių paroda „Mano Velykos”
Krokialaukio Tomo No8 val.-19 val.
raus-Naruševičiaus gimnazijos skyrius-daugiafunkcis
centras
1 d. 13 val.
Simno kultūros centro darbuotojų pasitarimas
SKC, Vytauto g.38, Simnas
3 d. 13 val.
Vaikų knygos šventė „Andersenas – pasakų karalius“, ARSVB Ūdrijos filialas
skirta Tarptautinei vaikiškos knygos dienai.
7 d. 15 val.
Vaikų popietė „Riedėk, riedėk, marguti“
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos skyrius-daugiafunkcis
centras
7-11 d. 13-17 val. Velykinių margučių ir velykinių kompozicijų paroda SKC Miroslavo filialo Vankiš„Pavasario spalvos“
kių kultūros namai
9 d. 11 val.
Atvelykio popietė „Atvelykis – mažosios vaikučių Ve- DKC Pivašiūnų amatų cenlykėlės“
tras, Trakų g. 33
9 d. 19 val.
Atvelykio koncertas „Pavasario garsai“
SKC Vytauto g.38, Simnas
10 d. 19 val.
Atvelykio koncertas „Su paukščiais, su Saule...“
DKC Butrimonių filialas, Vytauto g. 30, Butrimonys
10 d. 19 val.
Atvelykio koncertas
SKC Luksnėnų filialas
11 d. 13 val.
Popietė-konkursas „Mano spalvingiausias margutis“. SKC Miroslavo filialo VankišVelykinių margučių parodos „Pavasario spalvos“ ap- kių kultūros namai
tarimas
12 d. 13 val.
Atvelykio šventė Rumbonyse“, skirta Lietuvos etno- SVB Praniūnų filialas
grafinių regionų metams
12 d. 13.30 val. Atvelykio šventė „Pavasario linksmybės“
SKC Miroslavo filialas
12 d. 15 val.
Atvelykio vakaronė
DKC Nemunaičio filialas
15 d. 19 val.
Alytaus Šaulių namų mėgėjų teatro spektaklis pagal DKC Ežero g. 30, Daugai
Daivos Čepauskaitės pjesę „Duobė“. Režisierė Alma
Purvinytė. Spektaklis skirtas Pasaulinei kultūros dienai
18 d. 19 val.
Koncertas. Genovaitės Švabienės kompaktinės SKC Krokialaukio filialo Sanplokštelės „Gražiausios dainos“ pristatymas
taikos kultūros namai
23 d. 14 val.
Jurginių šventė Kumečiuose
SKC Miroslavo filialo Kumečių kultūros namai
23 d. 19 val.
Tradicinis gaspadinių klubo vakaras
DKC Pivašiūnų amatų centras, Trakų g. 33, Pivašiūnai
23 d. 8 -17 val.
VVG verslumo konferencija
SKC Vytauto g.38, Simnas
23 d. 15 val.
Jurginių šventė
SKC Krokialaukio filialas
25 d. 8-20 val.
Lietuvos jėgos trikovės čempionatas
SKC Vytauto g.38, Simnas
26 d. 12.30 val. Tradicinė Jurginių šventė „Jurgi, Jurgeli“
DKC Alovės filialas
04.28-05.08 d.
Piešinių paroda „Mano mamos portretas“
Krokialaukio Tomo No8–19 val.
raus-Naruševičiaus gimnazijos skyrius-daugiafunkcis
centras
30 d. 13 val.
Šventinis koncertas „Tau, mano Mamyte“
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos skyrius-daugiafunkcis
centras
30 d. 17 val.
Koncertas, skirtas motinos dienai „Dainuoju Tau“
SKC Vytauto g.38, Simnas
30 d. 18 val.
Vakaras Motinos dienai „Tau pavasariai gėlių žiedais DKC Ežero g. 30, Daugai
pražysta“
5 d., 24 d. nuo 21 val.
5 d., 10 d., 17 d., 24 d. nuo 21 val.
10 d. 20 val.-22 val.

DISKOTEKOS JAUNIMUI

10 d., 17 d., 24 d. nuo 21 val. diskoteka jaunimui.
10 d., 24 d. nuo 21 val.
18 d., 25 d. nuo 21 val.

SKC, Krokialaukio filialo Santaikos kultūros namai
SKC Vytauto g.38, Simnas
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos skyrius-daugiafunkcis centras
DKC, Ežero g. 30, Daugai
SKC Luksnėnų filialas
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
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Pavasaris į Alytaus rajoną ateina per Simną!

Šventinės eisesiekis prisiimti atsakomybę ne tik
nos dalyviai pauž save, bet ir už kitus žmones,
traukė į Simno
su kuriais kartu gyvename šiame
istorinę aikštę.
miestelyje, rajone, krašte, visoje
šalyje. Neturint tų stiprių šaknų,
visas valstybės augimas, užklupus
sunkesniems išbandymams, ga„Džiaugiuosi, kad mes galime švęsti ir galime tai daryti jau 25 metus laisli labai greitai sustoti, net sugriūvoje Lietuvoje“, – šventėje kalbėjo meras A. Vrubliauskas.
ti“, – kalbėjo vyskupas R. Norvila ir
Alytaus rajonas Lietuvos nepri- mintingai. Vyskupas kvietė Lietu- pabrėžė, kad Lietuvos nepriklauklausomybės atkūrimo 25-metį vos nepriklausomybės atkūrimo somybės šventė primena valdanpaminėjo iškilmingomis mišio- dieną prisiminti vertybes. „Nesi- čiųjų politikų priedermę siekti
mis ir minėjimu Simno Švč. Mer- nori žvelgti į tolimą praeitį. Nori- bendro gėrio, piliečio atsakomybę
gelės ėmimo į Dangų bažnyčioje si daugiau dalintis viltimi ir tuo, rūpintis savo šalimi.
Vyskupas R. Norvila linkėjo, kad
bei gausiu kermošiumi miesto is- kas yra gera, prisimenant tai,
kas mus augina, kas mus drąsi- būtų stiprinami gerieji polėkiai,
torinėje aikštėje.
Į mišias besirenkantiems žmo- na, tai, kas mus stiprina, kas prieš bendra atsakomybė. Valstybę vysnėms buvo įsegtos trispalvės 25-erius metus telkė į bendrystę kupas palygino su šeima. Anot jo,
juostelės, užrištos trispalvės apy- mūsų tautoje ir valstybėje“, – kal- jeigu joje vaikas nuolat baramas,
rankės, tautiniais rūbais apsiren- bėjo vyskupas ir kvietė melstis už sunku tikėtis, kad jis taps geru
gę rajono žmonės laikė Lietuvos kraštą ir jo žmones, už šalies atei- žmogumi. „Yra momentų, kai reivėliavas. Šv. Mišias aukojo Vilka- tį, Alytaus kraštą, parapiją ir para- kia auklėti, reikia pasakyti tiesą į
akis, bet yra akimirkų, kai reikia
viškio vyskupas Rimantas Norvila, pijiečius.
Vyskupas prieš mišias atidarytų padėkoti už tai, kas padaryta geAlytaus dekanato dekanas Arūnas
parapijos namų statybą sugretino ro, ir pasidžiaugti tuo, kas nuveikUžupis ir kiti kunigai.
Mišiose dalyvavo rajono savi- su visos valstybės statyba. Jis ragi- ta, pasiekta. Tokie momentai visus
valdybės vadovai: meras Algirdas no, kalbant apie šalies ekonomiką, mus skatina būti geresniais.“
Vyskupas kvietė pasidžiaugti
Vrubliauskas, vicemeras Gedimi- finansus, socialinius dalykus, netuo,
kas pasiekta per 25-erius menas Krasauskas, administracijos pamiršti, kad tikėjimas, vertybės,
direktorius Aurimas Truncė, Sei- sveikas ir brandus patriotišku- tus, įtvirtinant valstybingumą ir
mo narys Raimundas Markauskas, mas, bendražmogiškas solidaru- rūpinantis žmonių gerove. Pasak
savivaldybės tarybos nariai, Sim- mas yra tarsi pamatai, reikšmingi jo, situacija šalyje atrodo stabili ir
statant šalies rūmą, stiprinant užtikrinta, bet yra ir susirūpinimo
no seniūnas Vytautas Viršilas.
Vyskupas R. Norvila į mišias su- valstybę, gerinant visų žmonių gy- bei minčių, kad reikia susitelkti,
budėti, stebėti ir daryti viską, kas
sirinkusius žmones pasveikino venimą.
„Šie dalykai yra tarsi šaknys, nuo kiekvieno priklauso, kad būtų
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga, palinkėjo iš kurių išauga atskirų valstybės išsaugota valstybė.
Anot vyskupo R. Norvilos, šalies
laisve naudotis atsakingai ir iš- narių pilietiškumas, solidarumas,

Su gera nuotaika ir verbomis rankose (iš dešinės): administracijos direktorius A. Truncė, Seimo narys R. Markauskas, savivaldybės vicemeras G.Krasauskas.

Smagus jaunimas šventėje šaukė pavasarį.
dabartis ir ateitis priklauso ir nuo
visuomenės moralės, tikėjimo, pasitikėjimo kitais. Jis kvietė susitarti ir politikoje, ir kitose srityse,
neišsigąsti iššūkių.
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio proga sveikinimo žodžius taręs Alytaus rajono
meras A. Vrubliauskas priminė,
kad sovietiniais laikais bažnyčioje galima buvo išgirsti laisvą
žodį, joje išsaugotos tradicijos,
patriotiškumas, Simno bažnyčioje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva buvo pradėta
leisti Lietuvos katalikų bažnyčios
kronika. „Laivės siekį įprasminome prieš 25-erius metus Lietuvos
Nepriklausomybės Atkūrimo Aktu. Kai ištinka tikras iššūkis, mes
susitelkiame, surandame drąsos
ir vienybės. Viliuosi, kad ir dabar, jeigu būtų toks poreikis, mes
būtume vieningi ir susitelkę, drąsūs ir ryžtingi. Turime būti pasiruošę“, – kalbėjo rajono meras

A. Vrubliauskas.
Bažnyčioje sugiedojus Lietuvos
himną šventinė eisena nužygiavo
į Simno istorinę aikštę, kurioje jau
šurmuliavo kermošius.
Pradėdamas mugę meras palinkėjo visiems geros nuotaikos,
sėkmingos prekybos, nešykštėti
gero žodžio ir supratimo. „Sakiau
ir sakysiu, kad pavasaris į Alytaus
rajoną ateina per Simną. Džiaugiuosi, kad mes čia galime švęsti ir
galime tai daryti jau 25 metus laisvoje Lietuvoje. Linkiu, kad, kaip ir
prieš 25-erius metus, taip ir dabar būtumėme susitelkę, vieningi
ir drąsūs. Ir ryžtingi, jeigu Lietuvai
to reikės“, – susirinkusiuosius su
pavasariu ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švente sveikino
A. Vrubliauskas.
Kermošiaus dalyvius linksmino
liaudiškos muzikos kapelos „Simnyčia“, „Savi“, Marijampolės kultūros pučiamųjų orkestras, Arvydas
Vilčinskas, grupė „DAR“.

Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Alytaus dekanato dekanas Arūnas Užupis ir kiti kunigai.
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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