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Meras Algirdas Vrubliauskas:
„Turiu daug gerų naujienų“

Tuos, kam geros žinios – ne prastesnė dovana nei
brangus daiktas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas turi kuo nudžiuginti. Pasiteiravus, kokiomis
geromis naujienomis, metams baigiantis, galėtų pasidalinti, meras tik pasitikslino: nuo kurios pradėti? Ir
ėmė vardinti: ar nuo tos, kad savivaldybės reitingai
šoktelėjo 33 pozicijomis aukščiau, ar, kad savivaldybei
padedant rajone įkurta daugiau kaip 100 naujų darbo
vietų, ar, kad idėja tėvų globos netekusiems rajono vaikams surasti globėjus skinasi kelią, ar...
Pradėkime tuomet nuo pačios naujausios žinios – Algirdo Vrubliausko labdaros ir paramos fondo. Esate vienintelis Dzūkijos regiono meras, turintis tokį fondą. Kodėl nusprendėte jį įsteigti?
Fondą įsteigė ne meras, o fizinis asmuo Algirdas Vrub
liauskas kartu su dalininkais: Jolanta Kručkauskaite, Arvydu Balčiūnu, kunigu, Alytaus rajono garbės piliečiu Stanislovu Stankevičiumi, verslininku Vaclovu Karalevičiumi.
Fondą įsteigėme, norėdami, kad parama pasiektų tuos,
kam jos labiausiai reikia, o ne tik tuos, kas jos garsiau ir atkakliau prašo.
Tačiau teikti paramą galima ir dalyvaujant įvairiose
labdaros akcijose, kurių, regis, yra labai daug?
Fondas – tai ne akcija. Tai ne momentinė, proginė, o nuolatinė veikla, kai parama teikiama įvertinant konkrečią situaciją. Ne kartą yra buvę tokių atvejų, kai staiga prireikia pagalbos neįgaliam žmogui, sunkiai sergančiam vaikui.

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti,
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa.
Ir kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai dangaus ir žemės šventei.

Šv. Kalėdų palaima telydi
Jus ir Jūsų šeimos narius
per visus 2016 metus.
Alytaus rajono savivaldybės meras
Algirdas Vrubliauskas
Kiekvieną kartą akcijų nesurengsi, o fondo lėšomis tokią pagalbą tikrai būtų galima suteikti.
Juk galbūt tam, kuris nedrįsta jos
garsiai paprašyti, tos pagalbos labiausiai ir reikia. Neretai, tik pamatę neįgalų, likimo nuskriaustą
žmogų ir susipažinę su jo problemomis, susimąstome, kokie patys
esame turtingi ir laimingi, būdami
sveiki. Todėl ir įkūrėme fondą, kurio lėšas skirstys valdyba, o rėmėjais gali būti visi geros valios žmonės.
Į geros valios žmones neabejotinai yra orientuota ir kita didžiulio susidomėjimo sulaukusi

Jūsų idėja – surasti globėjus visiems tėvų globos netekusiems
rajono vaikams. Kas paskatino
imtis tokios iniciatyvos?
Jau ne pirmus metus esu Lietuvos savivaldybių asociacijos Socia
linių reikalų komiteto pirmininkas
ir man gerai žinomos su globos namais susijusios problemos, apie
kurias jau senokai kalbama ir kurias vis ruošiamasi spręsti valstybiniu lygiu, tačiau realių poslinkių
vis dar nėra.
Mano įsitikinimu, šioje srityje jokio dviračio išradinėti nereikia – vaikui niekur nebus geriau
nei šeimoje, tai tos globos šeimoNukelta į 3 psl.

Žmonių gerumas padeda skleistis žydinčiai vilčiai
duliuojantis renginys nepaliko abejingų. Gausiai į Simno kultūros centrą
iš viso Alytaus rajono susirinkę žmonės aukojo Algirdo
Vrubliausko labdaros ir paramos fondui. Iš viso renginio
metu buvo suaukota
1865,72 eurų.

Gerumas įkvepia
Meras A. Vrubliauskas labdaros renginyje kalbėjo su jauduliu.
Jis prisiminė seną istoriją, kuri jo atmintyje liko visam gyAlytaus rajono garbės pilietė vienuolė D. K. Sabo- venimui. „Prieš vieniūtė (dešinėje) kartu su kitomis seserimis išaugi- nas Kalėdas stovėjau eilėje parduotuno 28 našlaičius.
vėje. Prieš mane buvo
„Kai lankau sergančius ir jauna mama išsikrovusi savo prevargstančius mūsų rajono gy- kes ir ji pritrūko pinigų. Pagelbėventojus, jų akyse matau didelį jau. Kaip gerai, kai galime duoti kinorą gyventi. Tokiomis akimir- tam ir kaip sunku prašyti. Juk kiekomis supranti, kiek daug mes kvienas galime padėti“, – kalbėjo
turime. Ryte atsibundame, mato- A. Vrubliauskas, pridurdamas, kad
me saulę, einame savo kojomis, globėjų reikia ir vienišiems rajono
jaučiame draugą, mes mylime,“ vaikams, augantiems valdiškuose
– sakė Alytaus rajono savivaldy- namuose.
bės meras Algirdas VrubliausMeras taip pat kalbėjo apie fonkas gruodžio 11 d. vykusiame do įkūrimo idėją, pristatė jo dalilabdaros renginyje „Žydinti vil- ninkus: Algirdą Vrubliauską, satis“. Gerumu ir jautrumu spin- vivaldybės mero pavaduotoją Ar-

Labdaros renginys Simne „Žydinti viltis“ nepaliko abejingų.
vydą Balčiūną, administracijos direktorę Jolantą Kručkauskaitę, kunigą, Alytaus rajono garbės pilietį
Stanislovą Stankevičių, verslininką
Vaclovą Karalevičių. „Labai tikiuosi, kad šis fondas ir jo veikla nebus
suprastas kaip politikavimas. To
tikrai nebus. Jo veikloje yra ir partinių, ir nepartinių žmonių, dvasininkas“, – kalbėjo rajono meras,
linkėdamas gražaus ir prasmingo
vakaro.

Jėgų suteikė viltis
Į susirinkusiuosius kreipėsi niekados vilties ir tikėjimo savo gyvenime nepraradusi sesuo Danutė
Konstancija Saboniūtė, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolė, kartu su kitomis seserimis išauginusi 28 našlaičius, šiuo
metu globojanti jų 13. Likimas taip
lėmė, kad seseriai Danutei teko patirti ir nepriteklių, ir nelengvą gy-

venimą. „Tačiau visada turėjau gyvą tikėjimą ir viltį,“ – sakė vienuolė. Susirinkusiems ji linkėjo niekada neprarasti vilties ir dalintis.
Vienuolė taip pat papasakojo
apie laimingiausią savo gyvenimo
dieną – apie pagalbą vargstančiai
moteriai. „Nuo to laiko mano gyvenimas pasikeitė, aš galėjau duoti kitiems, paguosti kenčiančius, ligonius. Kai mane paskyrė į RumNukelta į 8 psl.
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Ministras pažadėjo didesnius
atlyginimus ir reformas

Kultūros reikalus meras A. Vrubliauskas aptarė (iš dešinės) su Seimo nariu R. Markausku, kultūros ministru Š. Biručiu ir europarlamentaru V.
Mazuroniu.
Alytaus rajono meras Algirdas
Vrubliauskas priėmė kultūros ministrą Šarūną Birutį, europarlamentarą Valentiną Mazuronį, Seimo narį Raimundą Markauską.
Svečiai susitiko su rajono kultūros
darbuotojais, bibliotekininkais,
savivaldybės darbuotojais.
Kultūros ministras Š. Birutis,
sveikindamasis su Alytaus rajono
kultūros darbuotojais, bibliotekininkais, pabrėžė kultūros svarbą
valstybei. Ministras sakė, kad nuo
jos prasideda valstybė ir kad kultūra turi būti suprantama plačiau,
tai ne vien tik menas. Š. Birutis padėkojo kultūros darbuotojams už
darbą, kuris, jo pastebėjimu, kartais būna neįvertintas, daug žmonių dirba iš idėjos.
Kultūros ministras kultūros darbuotojus ir bibliotekininkus nudžiugino žinia, kad ateinančiais
metais didės atlyginimai. Taip pat,
anot jo, numatyta ne tik daugiau
investicijų skirti infrastruktūrai,
asignavimų bibliotekoms, tačiau
bus reformų teatruose, koncertinėse įstaigose, muziejuose.

Ministras įvardijo tris ateinančių metų prioritetus – tai kultūros
edukacija, kultūra regionuose, pilietiškumo ugdymas.
Š. Birutis pasidžiaugė restauruojamais kultūros objektais šalyje, atnaujinamais ir plečiamais Alytaus
rajono Butrimonių kultūros namais.
Kalbėdamas apie bibliotekas ministras akcentavo, kad jos turi būti
ne knygų išdavimo punktai, o edukacijų, informacinių technologijų,
susitikimų, laisvalaikio praleidimo
vieta. Kultūros ministro pastebėjimu, jeigu kaime ar mieste nebus
laisvalaikio praleidimo vietų, jei
nebus jis organizuojamas, žmonės
juose negyvens.
Rajono meras A. Vrubliauskas
perduodamas žodį europarlamentarui V. Mazuroniui, pastebėjo, kad
valstybei yra svarbi kultūra, tačiau
ne mažiau svarbios ir kitos sritys.
Jam pritarė ir europarlamentaras.
Bibliotekų darbuotojus domino
ne tik atlyginimai, bet ir informacinių technologijų bei įrangos plėt
ra ir atnaujinimas, projektų finansavimas.

Valdiškuose automobiliuose diegiama GPS

Įdiegta stebėjimo ir kontrolės sistema užtikrins, kad automobiliai būtų
naudojami ekonomiškai ir racionaliai.
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos ir savivaldybei
pavaldžių įstaigų tarnybiniuose
lengvuosiuose automobiliuose
bus įdiegta GPS automobilių stebėjimo ir kontrolės sistema. Tokiam sprendimui lapkričio 5 d.
savivaldybės tarybos posėdyje
pritarė dauguma tarybos narių.
Pasak savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Kurčkauskaitės, GPS sistema leis matyti automobilio važiavimo maršrutą, nuvažiuotus kilometrus, sunaudotą degalų kiekį, sustojimus. „Tai padės
užtikrinti, kad administracijos ir įstaigų automobiliai būtų naudojami
ekonomiškai ir racionaliai“, – pažymėjo administracijos direktorė.

GPS įrangą savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų
tarnybiniuose automobiliuose numatoma sumontuoti artimiausiu
metu.
Tarybos posėdyje patvirtintos
tarnybinių lengvųjų automobilių
įsigijimo, nuomos, naudojimo Alytaus rajono savivaldybės įstaigose
ir netarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės, kurios taip pat reglamentuoja
savivaldybės administracijos ir jai
pavaldžių įstaigų tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo bei kompensacijos mokėjimo už netarnybinio
automobilio naudojimą tarnybos
reikmėms tvarką.

ALYTAUS RAJONO ŽINIOS NR. 31

Atnaujintose Simno ambulatorijos patalpose
pacientus pasitiks ir atjaunėjęs kolektyvas
Alytaus rajono savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros
centro (PSPC) Simno ambulatorijos pacientų jau laukia atnaujinta gydymo įstaiga. Simbolinę
jos atidarymo juostelę perkirpo
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Seimo narys
Raimundas Markauskas.
Meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė ne tik atnaujintomis patalpomis, kuriose bus jaukiau pacien
tams gydytis, o medikams dirbti,
bet ir atjaunėjusiu kolektyvu, modernia stomatologine įranga.
„Džiaugiuosi susipažinusi su šios
ambulatorijos medikų siela – gydytoja Jūrate Overaityte. Senokai pažįstu ir jūsų merą, su kuriuo daug
kartų teko kalbėtis dėl Alytaus rajono medicinos reikalų. A. Vrub
liauskas puikiai tvarkosi, yra ryžtingas“, – sakė sveikatos apsaugos
ministrė R. Šalaševičiūtė. Ji ambulatorijos kolektyvui padovanojo
angelą, linkėdama sėkmės, kantrybės ir pacientų dėkingumo.
Septyniolika metų Simne dirbanti padalinio vedėja, šeimos gydytoja, rajono tarybos narė J. Overaitytė
pasidžiaugė, kad ambulatorija tapo jauki ir erdvi. „Remontas buvo
būtinas“, – sakė gydytoja. „Ir rajone gali būti aukšto lygio medicinos
įstaiga ir paslaugos, tik reikia noro
ir užsispyrimo“, – tęsė J. Overaitytė.
Simno ambulatorijos bendruo-

Atnaujinta Simno ambulatorija – įrodymas, kad ir rajone gali būti aukšto
lygio medicinos įstaiga ir paslaugos, tik reikia noro ir užsispyrimo.
menę pasveikino ir mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, dovanodamas darbuotojoms po keraminę, kaip pats sakė, „kantrybės“
gėlę. Šventės proga sveikinimo
žodžius tarė Seimo nariai R. Markauskas ir J. Sabatauskas, šventėje dalyvavo tarybos nariai, rajono
savivaldybių įmonių ir įstaigų vadovai.
Darbus vykdžiusios UAB „Expolita“ direktorius Vytas Arbačiauskas merui A. Vrubliauskui įteikė
simbolinį raktą, o šis jį perdavė
ambulatorijos vedėjai J. Overaitytei. Atnaujintas ambulatorijos patalpas pašventino Simno parapijos
klebonas Raimundas Žukauskas.
Svečiai apžiūrėjo suremontuotas
ambulatorijos patalpas: gydyto-

jų, slaugos, procedūrų kabinetus ir
naują stomatologinę įrangą. Išgražėjusioje ambulatorijoje dirbs dvi
šeimos gydytojos – vedėja J. Overaitytė ir kasdien iš Kauno į Simną
važinėjanti gydytoja Laima Pėtničienė, turinti septynerių metų darbo patirtį. Čia dirbanti odontologė
Eglė Urbanavičiūtė yra gražus pavyzdys, kaip jaunimas baigęs studijas sugrįžta į gimtąjį kraštą. „Esu
kilusi iš Verebiejų. Galima sakyti,
kad čia mano ambulatorija nuo gimimo“, – kalbėjo medikės kelią pradėjusi dantų gydytoja.
Vos spėjus atidaryti atnaujintas
ambulatorijos patalpas, prie jų jau
būriavosi pacientai.
Simno ambulatorijoje yra prisirašę daugiau kaip 3 tūkst. pacientų.

Meno ir sporto mokykla nušvito naujomis spalvomis
Baigta renovuoti Alytaus rajono meno ir sporto mokykla Dauguose. Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas tai pavadino
investicija į ateitį ir pasidžiaugė,
kad atnaujintas pastatas papuošė Daugus. Fasadas atnaujintas,
atsižvelgiant į gyventojų nuomonę – prieš ruošiant projektą buvo
atlikta jų apklausa.
Modernizuoto pastato atidaryme dalyvavo meras Algirdas Vrubliauskas, savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktorius
Virginijus Šmigelskas, statybų bendrovės „VA statyba“ direktorius Virginijus Almanaitis, savivaldybės tarybos narys Albinas Venčkauskas,
Daugų seniūnas Vydas Raudonis,
savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mantas Ludavičius.
Sveikindamas Meno ir sporto mokyklos bendruomenę rajono
meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė įgyvendintu projektu ir užsiminė apie kitus planus Dauguose. „Tikiuosi LAAIF fondas Dauguose apsistos ilgam. Mokyklos modernizavimas yra investicija į ateitį, be
to, puošia miestą“, – modernizuotos meno mokyklos iškilmėse kalbėjo rajono meras ir padėkojo prisidėjusiems prie mokyklos atnaujinimo, taip pat savivaldybės tarybai,
skyrusiai projektui dalį pinigų.
Pasak LAAIF direktoriaus V.
Šmigelsko, nors Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos pastato modernizavimo projektas nedidelis,
tačiau labai svarbus dėl energijos
taupymo. Direktorius pasidžiaugė,

Perkirpta modernizuotos Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos simbolinė atidarymo juostelė.
kad darbai įgyvendinti labai greitai – maždaug per pusantrų metų.
„Tai labai svarbu, nes yra projektų, įstrigusių nuo 2011 metų. Todėl
darau išvadą, kad čia valdžia dirba gana energingai“, – sakė V. Šmigelskas, pridurdamas, kad mokyklos atidarymo dieną vykdytos dar
dviejų objektų – Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus ir Miroslavo gimnazijų katilinių atnaujinimo projektų – galutinės patikros.
Meno ir sporto mokyklos modernizavimo darbus vykdžiusios „VA
statyba“ direktorius V. Almanaitis
priminė, kad ruošiant fasado atnaujinimo projektą rajono mero A.
Vrubliausko iniciatyva buvo atlikta Daugų gyventojų apklausa, atsižvelgta į jų nuomonę. Jis įteikė merui simbolinį mokyklos atidarymo
raktą, kuris buvo perduotas direktorei Irenai Abromavičienei.
Rajono meras A. Vrubliauskas,
LAAIF direktorius V. Šmigelskas,
savivaldybės administracijos direktorė J. Kručkauskaitė, „VA staty-

ba“ direktorius V. Almanaitis perkirpo simbolinę modernizuotos
mokyklos atidarymo juostelę.
Įgyvendinus „Alytaus r. meno ir
sporto mokyklos pastato modernizavimo“ projektą pakeisti mokyklos langai, apšiltintos išorinės
sienos ir stogo perdanga, pamatai,
modernizuota šildymo sistema. Savivaldybės lėšomis sutvarkyti mokyklos laiptai ir aikštelė prie pastato, dalis vidaus koridoriaus, taip
pat suremontuota žiūrovų salė ir
sanitarinis mazgas.
Mokyklos modernizavimui 178
tūkst. 862 eurus skyrė Aplinkos
ministerija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF),
rajono savivaldybė skyrė daugiau
kaip 25 tūkst. eurų.
Rajono vadovai su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriumi V. Šmigelsku apsilankė
ir Daugų irklavimo bazėje, apžiūrėjo
Daugų gimnazijos ir daugiabučio namo katilines, aptarė geoterminio šildymo galimybes Dauguose.
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Meras Algirdas Vrubliauskas: „Turiu daug gerų naujienų“
Nukelta į 3 psl.
je jam ir reikia ieškoti, dirbti su
savo bendruomenės šeimomis,
jas skatinti. Aš tvirtai tikiu, kad
tos kelios dešimtys mūsų rajono
vaikų, šiuo metu augančių globos
namuose, tikrai gali rasti tėvišką
šilumą ir namų jaukumą globėjų
šeimose.
Mūsų rajone yra labai gražių globos pavyzdžių. Tuo įsitikinau šiemet lankydamas vaikus jau globojančias rajono šeimas. Šie susitikimai leido į problemą pažvelgti kitomis akimis, ją ne tik suprasti, bet
ir pajausti. Visi globėjai nusipelno
didžiausios pagarbos, o viena jų –
vienuolė Danutė Konstancija Saboniūtė, kurios globėjiškos šilumos
sulaukė trys dešimtys vaikų, – šiais
metais paskelbta Alytaus rajono
garbės piliete.
Savivaldybė, suvokdama vaiko
poreikius, numato skirti po 160
eurų per mėnesį kiekvienam naujai vaiką globoti paėmusiam gyventojui. Tačiau neabejoju, kad šeimos vaikus globoti ima tikrai ne
dėl pinigų.
Tai lemia žmonių gerumas, supratimas, atjauta ir atsakomybė.
Esu įsitikinęs, kad tokioje nedidelėje, bet susitelkusioje savivaldybėje, kaip mūsų, neturinčioje savo globos namų, vaikai tikrai gali
rasti prieglobstį šeimose ir jų ne-

reikės išvežti į kitų savivaldybių
globos įstaigas.
Ar pats ryžtumėtės paimti globoti vaiką?
Tokios galimybės tikrai neatmetu, bet tai negali būti mano vieno
sprendimas. Reikėtų tartis su šeima ir visų jos narių nuomones labai atsakingai įvertinti.

O kaip sekasi tartis su naujos
šių metų pavasarį suformuotos
koalicijos partneriais?
Galiu tik pasidžiaugti tarpusavio
sutarimu. Smagu, kad sutampa požiūriai į daugelį rimtų dalykų, – galime konstruktyviai dirbti, neužsiimame populizmu, nebijome atsakomybės ir nevengiame priimti konkrečių, nors kartais socialiai
jautrių ir sudėtingų, sprendimų.
Nuo pat kadencijos pradžios
nuolat girdime apie pokyčius
Alytaus rajono savivaldybėje ir
jos įstaigose: administracijos patalpose uždrausta rūkyti, valdiškuose automobiliuose diegiama
kontrolės ir stebėjimo sistema,
įstaigoms centralizuotai perkamas kuras. Kas padiktavo tokius,
sakyčiau, griežtus sprendimus?
Pasaulį visuomet reikia pradėti
tvarkyti nuo savęs. Tai ypač tinka
kalbant apie tvarką savivaldybės

administracijos patalpose ir įstaigose. Jos tikrai nėra tinkamos vietos šventėms švęsti ar žalingiems
įpročiams toleruoti. Savivaldybės
tarnautojai, galima sakyti, turi įgaliojimus kelti reikalavimus kitiems,
todėl jie ir patys turi būti tinkamu
pavyzdžiu.
Kontrolės ir stebėjimo sistemos
įdiegimas automobiliuose – tai siekis, kiek galima racionaliau naudoti savivaldybės turtą, ir galimybė
išvengti žmonių priekaištų bei pasipiktinimo, kad savivaldybės mašinomis važinėja kas kur nori. Gal
tokie priekaištai ne visada būna
pagrįsti, bet geriau, kad jiems nebūtų jokio pagrindo.
Centralizuotai savivaldybės įstaigų šildymui perkamas kuras –
vėlgi galimybė sutaupyti lėšų, nes
didelis kiekis iš karto nuperkamas pigiau, kita vertus, ir tinkamam viešųjų pirkimui organizavimui reikalingi kompetentingi specialistai, o jų ne kiekvienoje įstaigoje yra. Tokiu būdu pirkdami kurą šildymui jau sutaupėme beveik
20 000 eurų.
Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame tyrime Alytaus rajono savivaldybė įvertinta daug
geriau nei pernai: ji aplenkė 33
savivaldybes ir užima 21 vietą
tarp 54 mažųjų šalies savivaldy-

bių? Kokios priežastys nulėmė tokį savivaldybės įvertinimą?
Geras įvertinimas visuomet malonus. Manau, kad tai lemia ne atskiri sprendimai, o veiksmų ir sprendimų visuma.
Šiame reitinge mūsų savivaldybė buvo gerai įvertinta transporto,
biudžeto, viešųjų pirkimų, valdymo srityse. Tai leidžia manyti, kad
tokiam įvertinimui įtakos galėjo
turėti racionalūs sprendimai.
Didelę įtaką reitingams turėjo ir
tai, kad su korupcija kovojančios
organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyrius 2015
metais paskelbė, jog Alytaus rajono savivaldybė yra atskaitingiausia ir skaidriausia savivaldybė Lietuvoje.
Manau, kad pro vertintojų akis
neprasprūdo ir kiti dalykai: investicijos į rajono kelių sutvarkymą,
gatvių asfaltavimas (rajono keliuose įrengti 35 greičio mažinimo kalneliai, jų bus įrengiama ir daugiau),
visuomeninės paskirties pastatų
tvarkymas – atnaujintomis patalpomis džiaugiasi Simno ambulatorijos medikai ir pacientai, atnaujinta Alytaus r. meno ir sporto mokykla, erdviai ir jaukiai įrengti Pivašiūnų globos namai, gražiai tvarkosi rajono bendruomenės, įrengtos naujos mokyklų katilinės, yra ir
daug kitų gražių pavyzdžių.

Žiūrint į ateitį matyti, kad Alytaus rajonas negali gyventi be iššūkių: nuo naujų metų savivaldybė
kartu su dar keturiomis pilotinėmis šalies savivaldybėmis išbandys klasės krepšelio modelį. Kodėl
ryžotės šiam eksperimentui?
Žiūrėdami į perspektyvą ir tikėdamiesi gero rezultato – mokyklų
išsaugojimo. Nedidelėms mūsų rajono mokykloms mokinio krepšelio lėšų neužtenka, o, taikant klasės krepšelio metodiką, finansavimas būtų skaičiuojamas ne tik
pagal mokinių, bet ir pagal klasių
skaičių. Puikiai suprantame, kad
Finansų ir investicijų skyriui bus
daugiau darbo, bet šis eksperimentas mums teikia daug vilčių.
Su kokiomis dar viltimis Alytaus rajonas įžengs į 2016-uosius?
Šiandien turbūt didžiausia visų viltis, kad pasaulyje būtų taika
ir ramybė, nes tai yra žmogaus gyvenimo ir kūrybos pagrindas. Todėl pirmiausia ir kviečiu visus pasidžiaugti gerais mūsų rajono pasiekimais, aukštais žmonių pastangų ir darbo įvertinimais, gražėjančia aplinka, atnaujintais pastatais
ir draugiškais, kūrybingais, gerais
žmonėmis. Jiems nuoširdžiai dėkoju ir linkiu sveikatos, susitelkimo,
džiaugsmo bei stiprybės.

Alytaus rajono ūkininkai aukojo A. Vrubliausko Alytaus rajonas – be vaikų globos
namuose augančių vaikų
paramos ir labdaros fondui

„Alytaus rajono savivaldybės siekis,
kad vaikai augtų šeimose, o ne valdiškuose namuose“, – konferencijoje
Vilniuje sakė vicemeras A. Balčiūnas.

Renginyje apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai.
Daugų kultūros centre Alytaus
rajono ūkininkai kartu su šeimomis gausiai rinkosi į tradicinę ūkininkų pagerbimo ir apdovanojimo šventę. Renginio metu prasidėjo ir Alytaus rajono
savivaldybės vadovų labdaros
iniciatyva „Žydinti viltis“.
Vakaro metu ūkininkai labdaringai veiklai paaukojo 567 eurus. Paaukoti lėšų buvo galima įsigyjant
simbolinę „Žydinčios vilties“ gėlę,
kurios kaina nuo 5 eurų, arba pervedant pinigus į neseniai įkurtą Algirdo Vrubliausko labdaros ir paramos fondą.
Sveikindamas ūkininkus meras
A. Vrubliauskas atkreipė dėmesį į
tai, kad pastariesiems būdingas altruizmas, pagalba artimam, jautrumas. „Todėl ši kilni paramos misija prasidėjo jūsų, ūkininkai, renginiu“, – sakė rajono vadovas.
Meras priminė, kad žemdirbiai
daug nusipelnė Lietuvai, puoselė-

dami lietuvybę: kalbą, kultūrą, papročius. Jis padėkojo naujajam Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriaus
„Dzūkijos ūkininkas“ pirmininkui
Mariui Gudaičiui už rajono ūkininkų telkimą ir organizuotumą.
Meras A. Vrubliauskas padėkomis apdovanojo rajono ūkininkus,
konkurse „Metų ūkis 2015“ užėmusius prizines vietas. Pirmąją
vietą už gyvulininkystės modernizavimą ir plėtrą pelnė Nijolė ir Kęstus Žeimiai iš Butrimonių seniūnijos. Simno seniūnijos ūkininkams
Zitai ir Juozui Naruševičiams atiteko garbinga antroji vieta už gyvulininkystės ūkio modernizavimą ir
plėtrą. Treti – Miroslavo seniūnijos
ūkininkai Vaida ir Karlas Siegfreidas Peteraičiai, padėka jiems skirta už gyvulininkystės ūkio modernizavimą ir plėtrą. Ūkininkai taip
pat buvo apdovanoti rėmėjų dovanomis.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pir-

mininkas Jonas Talmantas, sveikindamas rajono ūkininkus, pasidžiaugė jų darbštumu. „Ko mums reikia?
Kad Dievas padėtų ir valdžia netrukdytų. Jeigu taip būtų, gyventume labai gerai. Dabar gyvename pasiturinčiai“, – taip ūkininkų situaciją apibūdino J. Talmantas. M. Gudaičiui už pastangas vienijant rajono
ūkininkus ir ūkininkavimo tradicijų
puoselėjimą jis įteikė padėką.
Gražius palinkėjimus, sveikinimus ir dovanas ūkininkams atvežė
svečiai: LR Seimo nariai Raimundas Markauskas ir Paulius Saudargas, politologas Laurynas Kasčiūnas. LR Seimo Aplinkos apsaugos
komiteto padėką Alytaus seniūnijos ūkininkams Daivai ir Dainiui
Makštučiams už ekologinį ūkininkavimą įteikė šio komiteto vicepirmininkas P. Saudargas.
Ūkininkams koncertavo Lietuvos estrados dainininkas Ovidijus
Vyšniauskas.

Lietuvoje vykdoma vaikų globos namų pertvarka, kuriai pritaria ir Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Ją įgyvendinus didelių vaikų globos namų neliks, tačiau Alytaus
rajono savivaldybė, nelaukdama
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų, jau šiandien imasi konkrečių veiksmų,
kad padėtų be tėvų globos likusiems vaikams.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai pritarė mero Algirdo
Vrubliausko iniciatyvai finansiškai
padėti šeimoms, paėmusioms globoti vaiką. Globėjams iš savivaldybės biudžeto kas mėnesį bus skiriama ne mažiau kaip 160 eurų
vienam vaikui.
Šiuo metu valstybė globėjui skiria 152 eurus. Bendra rajono savivaldybės ir valstybės parama galėtų siekti daugiau kaip 300 eurų per
mėnesį už vieną globotinį.
„Labai kviesčiau apie vaikų globą rimtai pagalvoti tuos žmones,
kuriems likimas jų nepadovanojo,

taip pat neturinčius darbo, bet mylinčius vaikus,“ – pažymėjo A. Vrubliauskas. Pasak jo, Alytaus rajono
savivaldybės administracijos ir tarybos bendras siekis, kad nė vienas rajono vaikas neaugtų globos
namuose. „Kviečiame žmones susimąstyti, ar negalime sau prisiimti
atsakomybės, kad globos namuose
augančių vaikų neliktų?“ – klausia
Alytaus rajono savivaldybės meras
A. Vrubliauskas, kviesdamas likimo nuskriaustus vaikus į savo šeimą priimti ne tik Alytaus rajono,
bet ir visos Lietuvos gyventojus.
Be finansinės paramos, globojančioms vaikus šeimoms pagal poreikį būtų teikiama įvairių specialistų:
psichologų, psichiatrų, socialinių
darbuotojų, gydytojų ir kt., pagalba.
Alytaus rajono savivaldybė neturi vaikų globos namų, rajono vaikai
priglaudžiami kaimyninių savivaldybių vaikų globos namuose, kuriuose šiuo metu gyvena 55 rajono vaikai. 91 rajono vaikas globojamas šeimose ir šeimynose.
Alytaus rajono savivaldybės vaikų globos iniciatyva pristatyta Vilniuje vykusioje konferencijoje
„Efektyvios alternatyvos vaikų institucinei globai iššūkiai ir galimybės“. Iniciatyvą pristatė Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas.
A. Balčiūnas padėkojo VO „Gelbėkit vaikus“ už gražų bendradarbiavimą, bendrus projektus ir pagalbą įgyvendinant savivaldybės
socialinę iniciatyvą.
VO „Gelbėkit vaikus“ direktorė
Rasa Dičpetrienė Alytaus rajoną išskyrė kaip vieną iniciatyviausių ir
aktyviausių, sprendžiant vaikų globos problemas.
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90-metį atšventusi Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka diktuoja madas kitiems

Tradicinė Alytaus rajono Kultūros darbuotojų diena suburia kultūros srityje dirbančius žmones.
Šiais metais Alytaus rajono Kultūros darbuotojų diena sutapo su Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 90-mečio veiklos jubiliejumi. Gražūs sveikinimai, padėkos
žodžiai buvo skirti ne tik rajono
bibliotekoje dirbantiems ir dirbusiems, bet ir visiems Alytaus
rajono kultūros darbuotojams.
„Keičiantis laikui, modernėjant,
mūsų darbuotojai išlieka reikalingi
ir žmogui, ir kaimui. Būti reikalingiems – didelis pasiekimas“, – sakė
rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.
Sveikindamas bibliotekos bendruomenę, meras A. Vrubliauskas
pabrėžė: „Jūs drąsiai priimdavo-

te visus iššūkius, niekados nėjote
iš paskos, bet diktavote madas kitiems, esate veiklus ir ambicingas
kolektyvas“. Meras asmeniškai padėkojo rajono viešosios bibliotekos
direktorei Bronei Balionienei už
darbo metus, atiduotus bibliotekai.
Šventėje tradiciškai padėkomis
ir piniginėmis premijomis apdovanoti geriausi kultūros darbuotojai. Meras A. Vrubliauskas padėkas
įteikė Simno kultūros centro Kumečių kultūros namų renginių organizatoriui Juozui Kavaliauskui
už asmeninį indėlį suburiant kaimo žmones kultūrinei veiklai, kūrybiškumą ir muzikinius pasirodymus, Daugų kultūros centro Butrimonių filialo choreografei Živi-

lei Patinskaitei už choreografijos
žanro puoselėjimą, aktyvią ir kūrybingą kultūrinę veiklą, savivaldybės viešosios bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Laimutei
Ramaškevičienei už ilgametį nuoširdų darbą, profesionalų skaitytojų aptarnavimą, skaitymo kultūros
puoselėjimą, viešosios bibliotekos
Ūkio skyriaus vedėjui Jonui Turčinavičiui už iniciatyvumą ir pareigingai atliekamą darbą bibliotekos
ūkio srityje.
Piniginės 266 eurų premijos rajono savivaldybės tarybos sprendimu skirtos Pivašiūnų amatų centro kultūrinių renginių organizatorei Stasei Čižauskienei, viešosios
bibliotekos direktorei B. Balionienei ir viešosios bibliotekos inžinieriui bibliotekiniams procesams automatizuoti Andriui Kuzmauskui.
Bibliotekos istorijos vingius apžvelgė jos direktorė B. Balionienė. „Tai seniausia Pietų Lietuvos
biblioteka, įkurta 1925 m. ir tuo
metu pavadinta „knyginėliu“. Pirmasis skaitytojas užregistruotas
lapkričio 5 d.“, – apie pradžią kalbėjo direktorė. Ji pasidžiaugė, kad
biblioteka sugebėjo prisitaikyti
prie laikmečio pokyčių, įgyvendindama projektus, diegdama informacinių technologijų sprendimus,
gyventojams pasiūlydama įvairių
paslaugų bibliotekoje ir jos filialuose, kurių yra 32.
LR kultūros ministerija skyrė
dvi padėkas: Alytaus rajono savi-

Bibliotekos direktorė B. Balionienė padėkojo rajono merui A. Vrubliauskui
ir savivaldybei už dėmesingumą ir gražų bendradarbiavimą.
valdybės viešosios bibliotekos kolektyvui už svarų indėlį į Lietuvos bibliotekininkystės raidą, ilgametę aktyvią bibliotekinę edukacinę veiklą, nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimą ir skaidą,
bendruomenės telkimą visuomeninei kultūrinei veiklai ir direktorei B. Balionienei už svarų indėlį į
Lietuvos bibliotekininkystės raidą, Dzūkijos krašto tradicinės kultūros puoselėjimą, inovatyvių idėjų ir paslaugų diegimą.
Alytaus rajono Kultūros darbuotojų dienos proga bibliotekininkus
ir kultūros darbuotojus pasveikino
Seimo narys Raimundas Markauskas, bibliotekos direktorei padovanojęs Seimo medalį, bibliotekai –

tris knygas ir Seimo saldainių.
Šventėje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, tarybos nariai Vytautas Mikelionis ir Monika
Ražanauskienė, kuri sveikindama
biblioteką, padėkojo jai už bendrus
projektus ir idėjų palaikymą.
Daugiau kaip 10 metų rajono
viešojoje bibliotekoje direktorės
pareigas ėjo rajono savivaldybės
administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Virginija
Mačiulienė. Ji, sveikindama kultūros darbuotojus, prisiminė ir darbo metus bibliotekoje, iškilusius
iššūkius, tuo metu įdiegtas technologines naujoves bei įgyvendintus
projektus.

Nauja Nemunaičio stovyklos Alytaus rajono gimnazijos – tarp geriausiųjų Lietuvoje
Alytaus rajono gimnazijos
vizija: šeimų ir užsieniečių poilsis yraDvivienos
geriausiųjų Lietuvo-

Nemunaičio stovyklos ateitį aptarė (iš dešinės) meras A. Vrubliauskas,
administracijos direktorė J. Kručkauskaitė, kunigas V. Striokas, asociacijos „Nemunaičio stovykla“ direktorė I. Motūzienė, kunigas D. Vasiliauskas.
„Nemunaičio stovykla turėtų būti kitokia, su krikščioniška
dvasia, pritaikyta ne tik aktyviam
vaikų, bet ir šeimų poilsiui“, – pasiūlė Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas, susitikęs su Alytaus Šv. Kazimiero
parapijos klebonu Dariumi Vasiliausku, asociacijos „Nemunaičio
stovykla” direktore Irena Motūziene, asociacijos tarybos nariu,
kunigu Vidmantu Strioku.
Glaudesniu Nemunaičio stovyklos vadovų bendradarbiavimu su
rajono savivaldybe, bendrų projektų rengimu, galimomis naujomis
stovyklos veiklomis, jų finansavimu domėjosi pasitarime dalyvavusi ir savivaldybės administracijos
direktorė Jolanta Kručkauskaitė.
Pasak kunigo D. Vasiliausko, lėšų
stovyklos remontui būtų ieškoma iš
ES fondų, bendradarbiaujant su Alytaus rajono savivaldybe ir partneriais iš užsienio šalių.
Pasitarimo dalyviai diskutavo,
kad savivaldybės pastatai: Nemu-

naičio kultūros namai, mokykla,
galėtų būti panaudoti atvykstančiųjų stovyklauti ne tik iš Lietuvos,
bet užsienio šalių poreikiams. „Stovykloje be vasaros vaikų poilsio
galėtų vykti suaugusiųjų švietimo
kursai, seminarai“, – kalbėjo asociacijos „Nemunaičio stovykla” tarybos narys V. Striokas.
Pagrindinė stovyklos teritorija: nameliai, salė, sporto bazė, užima 15 ha.
Nameliai ir kiti statiniai pastatyti 1982 m. ir nuo to laiko nebuvo
tinkamai remontuoti. „Katalikiškų
fondų lėšomis suremontuota valgykla, užsiėmimų salė, sanitariniai
mazgai“, – dabartinę stovyklos būklę pristatė I. Motūzienė.
Vasaros metu Nemunaičio stovyk
loje pailsi maždaug 700–800 vaikų,
vienoje pamainoje būna 100 stovyklautojų.
„Kartu galime nuveikti daug gerų
bendrų darbų“, – sakė A. Vrubliauskas, įsitikinęs, kad Nemunaičio stovyklą galima prikelti naujam gyvenimui.

je. Tai parodė žurnalo „Reitingai“ atliktas dalykinis gimnazijų
reitingas, kuris atskleidžia, kad
stiprių mokyklų ir mokytojų yra
ne tik didmiesčiuose, bet ir mažuose miestuose bei kaimuose.
Dalykinis gimnazijų reitingas sudarytas remiantis moksleivių 2015
m. laikytų valstybinių brandos egzaminų rezultatų vidurkiu. Jame išskirtos 50 gimnazijų, kurios mokinius geriausiai parengia lietuvių
kalbos ir literatūros, užsienio kalbų,
istorijos, geografijos, matematikos,
fizikos, chemijos, biologijos valstybiniams brandos egzaminams.
Gimnazijas vertinant pagal atskirų dalykų mokymą, tarp geriausių yra Alytaus rajono Daugų Vlado
Mirono bei Pivašiūnų gimnazijos.
Daugų gimnazija išskirta už labai gerą matematikos mokymą, Pi-

Alytaus rajono Pivašiūnų gimnazija įvertinta už gerą istorijos, lietuvių
kalbos ir literatūros, matematikos ir geografijos mokymą.
vašiūnų – už keturių dalykų gerą
parengimą egzaminams. Šioje gimnazijoje labai gerai mokoma lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos,
matematikos ir geografijos.
Tarp geriausių 50 šalies gimnazi-

jų Daugų gimnazija vertinant parengimą matematikos egzaminui yra 17
vietoje. Pivašiūnų gimnazija pagal istorijos mokymą yra 11, lietuvių kalbos ir literatūros 14, matematikos
29–30, geografijos 32 vietose.

RAJONO BIUDŽETAS BUS APTARIAMAS SU GYVENTOJAIS
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas
kviečia gyventojus į susitikimus dėl ateinančių metų savivaldybės biudžeto. Žmonės ne tik susipažins su savivaldybės planais,
bet ir patys galės pateikti konkrečių pasiūlymų ir idėjų.
Pirmieji aptarti savivaldybės biudžetą buvo pakviesti Simno
seniūnijos gyventojai.
„Lankysimės visose rajono seniūnijose, su žmonėmis tarsimės, kaip gyvensime 2016 metais. Didžiausią biudžeto lėšų dalį
numatoma skirti švietimui, socialinei paramai ir komunaliniam
ūkiui. Kalbantis apie biudžetą naujiems metams su gyventojais
vyksta diskusijos, įsiklausoma į jų nuomonę ir pasiūlymus. Yra
ne vienas atvejis, kai žmonių idėjos, pageidavimai tampa realybe, įtraukiami į formuojamą savivaldybės biudžetą“, – sakė A. Vrubliauskas.
Susitikimai vyks visose Alytaus rajono seniūnijose. Juose dalyvaus mero pavaduotojas Arvydas
Balčiūnas, administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, savivaldybės padalinių vadovai.
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Alytaus rajone bus išbandomas klasės krepšelis Daugai tapo universitetiniu miestu

Pagal naująją metodiką ugdymo lėšos skaičiuojamos klasei, o ne kiekvienam mokiniui.
Švietimo ir mokslo ministerija
paskelbė, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. klasės krepšelio metodika bus išbandoma Alytaus, Jonavos, Telšių, Raseinių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių mokyklose. Eksperimento dalyves iš
visų savivaldybių, kurios pareiškė tokį norą, atrinko Švietimo ir
mokslo ministerija. Pagal naująją metodiką ugdymo lėšos skaičiuojamos klasei, o ne kiekvienam mokiniui. Eksperimentui
įgyvendinti nuo kitų metų skiriama 3,75 mln. eurų.
Klasės krepšelio įvedimas padėtų išsaugoti mažas rajono moky-

klas, kurioms dėl mažo mokinių
skaičiaus trūksta lėšų, skiriamų
pagal mokinio krepšelio metodiką.
Kaip sakė Alytaus rajono savivaldybės Finansų ir investicijų
skyriaus vedėja Gintarė Jociunskaitė, savivaldybės administracija norėtų, kad į eksperimentą pakliūtų visos rajono mokyklos. „Bus
skaičiuojamas kiekvienos mokyklos klasės krepšelis. Jeigu klasės
krepšelis bus didesnis negu mokinio krepšelis, tose mokyklose ir
bus išbandoma nauja mokyklų finansavimo metodika. Jeigu mokyklos mokinio krepšelis didesnis, jai
skirtumas bus finansuojamas iš sa-

vivaldybės perskirstomos klasės
krepšelio lėšų dalies.
Galėsime skirti daugiau lėšų ugdymo planui įgyvendinti, nes dabar daugiausia lėšų naudojama
mokytojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, mažiau lėšų skiriama jų kvalifikacijos kėlimui, mokinių pažintinei veiklai, informacinėms ir komunikacinėms
technologijoms diegti ir naudoti
bei kitoms su ugdymu susijusioms
veikloms“,– sakė G. Jociunskaitė.
Atsižvelgus į tai, kaip atrinktose
savivaldybėse pavyks eksperimentas, kokie jo rezultatai, bus sprendžiama dėl naujos metodikos taikymo visoms šalies mokykloms.
Klasės krepšeliu grįsta metodika
pagerintų mažų mokyklų finansavimą. Mokyklos turėtų gauti didesnį finansavimą, kadangi taikant eksperimentinę metodiką būtų siekiama užtikrinti adekvatų klasės ugdymo finansavimą, t. y. būtų stabilesnis ugdymo proceso aprūpinimas.
Pavyzdžiui, finansuojant ugdymą
pagal dabartinę metodiką, sumažėjus kiekvienoje klasėje po kelis mokinius, mokinio krepšelio lėšos gali
gerokai sumažėti, nors klasių komplektų skaičius ir nekistų.

Pivašiūnų gimnazijoje atidengta garbės galerijos lenta
Pivašiūnų gimnazija skaičiuoja 110 metų.
Tai viena seniausių Alytaus rajono mokyklų.
Jubiliejaus šventės metu buvo atidengta Pivašiūnų gimnazijos garbės galerijos lenta, kurioje įrašytos labiausiai gimnaziją garsinusių
buvusių mokinių pavardės.
„Gimnazija išugdė daug gabių, talentingų ir gerų žmonių, kuriais šiandien galima džiaugtis. Šią
mokyklą baigė ir Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Šiaulių dramos teatro
aktorius Sigitas Jakubauskas, kiti žinomi žmonės“, – kalbėjo gimnazijos direktorius Pranas Jauneika. Jis taip pat pasidžiaugė mokinių akademiniais pasiekimais. Praėjusiais mokslo metais dvi
gimnazijos abiturientės valstybinius egzaminus
išlaikė šimtukais.
Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas perdavė šventėje negalėjusio dalyvauti mero A. Vrubliausko sveikinimą su
palinkėjimu: „Eikite keliu, kuris veda į didžiausią
sėkmę, būkite smalsūs, išradingi, kupini troškimų.“
Už glaudų bendradarbiavimą su seniūnija, seniūnijos vaikų ugdymą padėkojo ir Pivašiūnų seniūnė Rima Čelkonienė.
Seimo narys Raimundas Markauskas palinkėjo,

Jubiliejaus proga gimnazijoje vyko šventinis koncertas.
kad mokyklos istorija dar ilgai tęstųsi, o gimnazijai jubiliejaus
proga perdavė Švietimo ir mokslo ministerijos sveikinimą.
Alytaus rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo darbo grupės narys, socialinių mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas, Pivašiūnų gimnazijoje lankęsis jau ne vieną kartą, pasidžiaugė,
kad gimnazija rūpinasi mokinių pilietiškumo ugdymu. Mokyklai jis padovanojo angelą, kad ją saugotų.
Buvę mokiniai susidomėję apžiūrinėjo parodą, kino juostoje pristatytą mokyklos istoriją ir dabartį menančias fotografijas.

Daugiškiai žinių galės semtis Trečiojo amžiaus universitete.
Trečiojo amžiaus universitetas Alytaus rajone pradėjo veiklą Dauguose. Jo įkūrėjus, būsimus klausytojus, daugiškius pasveikino rajono meras Algirdas
Vrubliauskas.
Universiteto pradžios Dauguose
šventėje taip pat dalyvavo vicemeras Arvydas Balčiūnas, Daugų seniūnas Vydas Raudonis, gimnazijos
direktorius Almantas Jakimavičius,
klebonas Vidas Jalinskas, kultūros
centro direktorė Eglė Sereičikienė,
Daugų krašto bendruomenės pirmininkė Raimonda Šilalienė.
Dauguose įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas yra 56 Lietuvoje, jo iniciatorius ir direktorius Žilvinas Riškevičius.
Direktorius palinkėjo, kad universitetas lankytojams būtų įdomaus, kūrybiško mokymosi, gerų
draugų susitikimo vieta, visus kvietė bendradarbiauti. „Vienybė lems
ilgą ir prasmingą universiteto veiklą“, – kalbėjo Ž. Riškevičius ir kvietė įvairaus amžiaus, profesijų ir išsilavinimo žmones studijuoti Daugų
Trečiojo amžiaus universitete.
Alytaus rajono meras A. Vrub
liauskas sveikindamas Trečiojo
amžiaus universiteto dalyvius Daugus pavadino universitetiniu miestu. Jis prisiminė, kad iki universiteto atsiradimo nueitas netrumpas
kelias, pasidžiaugė, kad gali dalyvauti jo atidaryme. Meras atkreipė
dėmesį, kad, tapdami Trečiojo amžiaus universiteto studentais, daugiškiai įprasmina žodžius, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Anot jo,
mokantis ne tik plečiamos žinios,

bet ir pasitraukia į šalį negandos.
„Kiekvienas gyvenimo laikotarpis
yra gražus, prasmingas, bet labai
daug priklauso nuo to, kiek tu pats
įdedi į tą laiką. Iš visos širdies jums
linkiu, kad paskaitos būtų įdomios,
kad su nekantrumu lauktumėte susitikimų su savo dėstytojais, profesoriais. Pagaliau ir vienas kitam atnešite žinių“, – kalbėjo rajono meras A. Vrubliauskas.
Savivaldybės vadovas tikisi, kad
graži žinia apie universitetą Dauguose pasklis po rajoną ir jį lankys
ir kitų seniūnijų gyventojai.
Anot mero, žodis studentas yra
užburiantis, grąžinantis į jaunystę ir primenantis pirmuosius studentavimo laikus. „Ir jūs šiandien
vėl studentai – argi tai ne mažas
stebuklas? Visada matykim gražius stebuklus ir nepamirškim būti optimistais, skleisti gėrį, šilumą,
grožį. To reikia ir patiems, ir šalia
esantiems“, – kalbėjo rajono meras
Daugų Trečiojo amžiaus universiteto dalyviams ir palinkėjo jiems
sėkmės.
Trečiojo amžiaus universiteto įstei
gimo proga Alytaus rajoną sveikino Nacionalinės trečiojo amžiaus
universitetų asociacijos pirmininkė Zita Žebrauskienė, Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto direktorė Janina Ingelevičienė.
Šventiniame universiteto atida
ryme teko visiems ir pasimankštinti, vadovaujant Alytaus miesto Trečiojo amžiaus universiteto
dalyvei. Būsimiems universiteto
studentams buvo skirtas koncer
tas.

taus rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems, ne vyresniems kaip 24-erių metų studentams ar profesinių mokyklų
mokiniams, kurių dviejų semestrų
(pusmečių) egzaminų įvertinimo
vidurkis ne mažesnis kaip 8,5 balo.
Pirmenybė gauti paramą teikiama
aukštesnį balą turintiems studentams ir mokiniams.
Studentai ir mokiniai turi teisę į
paramą, kai šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui per
mėnesį, yra ne didesnės kaip Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) ir jei atitinka
bent vieną iš šių sąlygų: yra neįgalūs, yra iš daugiavaikių šeimų, jei
šeimoje yra 2 ir daugiau studentų
ar mokinių, yra iš šeimų, kurios turi teisę gauti socialinę pašalpą pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą, turi tik vieną

iš tėvų, vienas iš jų miręs ar tėvai išsituokę, jei abu ar vienas iš tėvų yra
neįgalūs arba sulaukę pensinio amžiaus, jei studentai ar mokiniai sukūrę šeimą (turi vaikų).
Likus nepanaudotų Fondo lėšų,
jos gali būti skiriamos gerai besimokantiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose
mokyklose pagal pirmos pakopos
universitetinių studijų programos
nuolatinę studijų formą, jei jų dviejų semestrų (pusmečių) egzaminų įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 9,5 balo, neatsižvelgiant į
šeimos pajamas ir kitas nuostatuose numatytas sąlygas.
Fondo tarybai suteikta teisė
skirti paramą ir nustatyti paramos dydį, bet ne didesnį nei nustatyta nuostatuose, neviršijant Fondo metinių išlaidų, ir kitais nuostatuose nenumatytais išimtiniais
atvejais.

Alytaus rajono studentams ir profesinių mokyklų mokiniams – savivaldybės parama
Jau šiais metais Alytaus rajono
savivaldybė rems ne tik universitetuose, bet ir kolegijose bei
profesinėse mokyklose gerai besimokančius rajono jaunuolius.
Savivaldybės taryba pritarė tokiam sprendimui.
Alytaus rajono savivaldybės studijų rėmimo fondas veikia jau daugiau kaip 10 metų. Savivaldybė kartą per metus skiria paramą pažangiai besimokantiems Lietuvos universitetinėse mokyklose rajono gyventojams iki 24-erių metų. Kasmet
savivaldybė studentams paremti
numato maždaug 8,7 tūkst. eurų.
Šiais metais savivaldybės tarybai nusprendus remti ir kolegijose
bei profesinėse mokyklose studijuojančius rajono gyventojus, fondas papildytas 2000 eurų. Papildyti Studijų rėmimo fondo nuostatus
nutarta norint skatinti rajono jaunuolius mokytis profesijų kolegijo-

se bei profesinės mokyklose.
Parama studentams skiriama atsižvelgiant į Studijų rėmimo fondo
tarybos sprendimą. Fondo pirmininkas yra rajono meras Algirdas
Vrubliauskas, nariai: mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, savivaldybės tarybos nariai Jonas Juravičius, Kęstutis Patinskas, Gintautas Radžiukynas, Vytautas Zubras,
mero patarėjas Sergejus Riabininas, savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Burlinskienė, Finansų ir
strateginio planavimo skyriaus vedėja Gintarė Jociunskaitė.
Studijų rėmimo fondą sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, fizinių ir
juridinių asmenų, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dovanotos (aukotos) lėšos, kitos teisėtai įgytos lėšos. 40 procentų visų patvirtintų Fondo lėšų skiriama studentams, studijuojantiems

aukštosiose mokyklose pagal pirmos pakopos universitetinių studijų programas, po 30 procentų studentams, studijuojantiems aukštosiose mokyklose pagal pirmos pakopos koleginių studijų programas
ir mokiniams, besimokantiems profesinio mokymo įstaigose, remti.
Skiriamos paramos dydis nustatomas bazinės socialinės išmokos
(BSI), patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir galiojančios
sprendimo dėl paramos skyrimo
priėmimo dieną, dydžiais: universitetų ir kolegijų studentams – iki
1 bazinės socialinės išmokos (BSI)
dydžio per mėnesį, profesinio mokymo įstaigų mokiniams – iki 0,5
bazinės socialinės išmokos (BSI)
dydžio per mėnesį. Parama skiriama vieneriems mokslo metams
(10 mėnesių) vieną kartą per kalendorinius metus.
Parama gali būti skiriama Aly-
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Alytaus rajono mero
A. Vrubliausko
padėkomis lapkričiogruodžio mėnesiais
apdovanoti:

Nijolė Ivanauskienė, Miroslavo gimnazijos rusų kalbos mokytoja, už ilgametę pedagoginę veiklą, sąžiningą, kruopštų ir atsakingą darbą.
Tautvydas Zikaras, Kauno apskrities priklausomybės ligų centro direktorius, ir centro
koletyvas už pagalbą vykdant Alytaus rajono
priklausomybių mažinimo programą, suteiktas konsultacijas, sudaromas sąlygas rajono
gyventojams gauti reikiamą gydymą.
Rimantas Avižienis, Nemunaičio seniūnas, už atsakingą, aktyvų ir nuoširdų darbą
įgyvendinant Alytaus rajono savivaldybės priklausomybių mažinimo programą, iniciatyvumą ir besigydančių seniūnijos gyventojų palaikymą ir motyvavimą.
Vytautas Viršilas, Simno seniūnas, už atsakingą, aktyvų ir nuoširdų darbą įgyvendinant
Alytaus rajono savivaldybės priklausomybių
mažinimo programą, atkaklų priklausomybę
turinčių seniūnijos gyventojų motyvavimą gydytis, įvairių sričių specialistų subūrimą bei jų
paslaugų priartinimą kuo arčiau žmogaus.
Rita Daugirdaitė, Krokialaukio seniūnijos
socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizi-

kos šeimomis, už atsakingą, aktyvų ir nuoširdų darbą įgyvendinant Alytaus rajono savivaldybės priklausomybių mažinimo programą,
besigydančių asmenų globą, atjautą jiems,
įsiklausymą ir jautrumą jų problemoms.
Jūratė Juškauskienė, Alytaus seniūnijos
socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis, už atsakingą, aktyvų ir nuoširdų darbą įgyvendinant Alytaus rajono savivaldybės priklausomybių mažinimo programą, seniūnijos gyventojų motyvavimą gydytis
priklausomybės ligas, besigydančių asmenų
globą, jų įtraukimą į socialinį gyvenimą.
Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriaus „Dzūkijos ūkininkas“ organizuoto konkurso „Metų
ūkis 2015“ dalyviai už gyvulininkystės modernizavimą ir plėtrą:
Nijolė ir Kęstas Žeimiai, Butrimonių seniūnijos ūkininkai, konkurse užėmę pirmą vietą.
Zita ir Juozas Naruševičiai, Simno seniūnijos ūkininkai, konkurse užėmę antrą vietą.
Vaida ir Karlas Siegfreidas Peteraičiai,
Miroslavo seniūnijos ūkininkai, konkurse užėmę trečią vietą.

Sutvarkytas bendruomenės pastato stogas

Išasfaltuota gatvė – geriausia šv. Kalėdų dovana
Alytaus rajono Miklusėnų gyvenvietės gyventojams nebereikės saugotis balų ir purvo, norint pereiti ar pervažiuoti Žemaitės gatvę. Savivaldybės
rūpesčiu ji buvo išasfaltuota.
Atidarymo dieną šį įvykį gyventojai vadino geriausia savivaldybės kalėdine dovana.
Sekmadienį vykusiame gatvės
atidaryme rajono meras Algirdas
Vrubliauskas pasveikino Miklusėnų gyventojus, padėkojo bendruomenės „Miklusėnai“ pirmininkei
Danutei Truskienei už nuolatinį
rūpestį kelio tiesimo darbais, juos
vykdžiusios įmonės „Alkesta“ atstovams.
Meras pasidžiaugė gražiu miklusėniškių bendravimu ir bendradarbiavimu su kelininkais, atkreipė
dėmesį, kad gatvės išasfaltavimo ir
aplinkos sutvarkymo darbai atlikti gražiai, gyventojams prisidėjus,
įrengti įvažiavimai į namų kiemus.
„Tikiuosi, kad gatvė tarnaus ilgai“,
– sakė meras.
Kelininkams atstovaujantis Egidijus Baranauskas padėkojo bendruomenės pirmininkei D. Truskienei už rūpestį gatvę tvarkiusiais
darbininkais. „Daug gatvių ir kelių nutiesėme, bet kad būtume vaišinami kava ir net cepelinais – Miklusėnuose tai įvyko pirmą kartą“,
– sakė jis.
Miklusėnų gyventojus taip pat
pasveikino mero pavaduotojas Ar-

Išasfaltuota gatve džiaugiasi ir rajono savivaldybės vadovai, ir miklusėniškiai.
vydas Balčiūnas. Anot jo, tokia gra- išasfaltuota Piliakalnio gatvė Praži gatvės atidarymo šventė, ko ge- niūnuose. „Džiugu, kad seniūnijoro, pirmoji ne tik rajone ir Lietuvo- je vyksta gražūs darbai, gerinama ir
je, bet ir visoje Europoje. Viceme- gražinama jos aplinka“, – kalbėjo seras palinkėjo visiems sveikatos, o niūnas.
Žemaitės gatvei ilgaamžiškumo.
Miklusėnuose išasfaltuotos Že
Gatvės atidarymo šventėje taip maitės gatvės atidarymo dalypat dalyvavo savivaldybės admi- viams buvo įsegti atminimo žennistracijos direktoriaus pavaduo- kliukai su užrašu „Žemaitės gatvė“,
tojas Virgilijus Pranskevičius, Aly- į dangų paleisti balionai, kelinintaus seniūnijos seniūnas Visvaldas kams įteikti atvirukų rinkiniai apie
Dumbliauskas, savivaldybės tary- Alytaus rajoną ir gėlių puokštės,
bos narys Aloyzas Jaciunskas.
surengtos vaišės.
Seniūnas V. Dumbliauskas sakė,
Lėšas Žemaitės gatvei asfaltuokad savivaldybė skiria daug dėme- ti skyrė Alytaus rajono savivaldysio seniūnijai: išasfaltuotos beveik bė iš Lietuvos automobilių kelių
visos Miklusėnų ir Luksnėnų ga- direkcijos Kelių priežiūros ir plėtvės, prieš kelias dienas pasidžiaug- tros programos lėšų, naudojamų
ta suremontuotu bendruomenės vietinės reikšmės keliams ir ga„Užubalių gojus“ patalpų stogu, ne- tvėms tiesti. Išasfaltuotos gatvės
seniai baigti Radžiūnų Lakštinga- ilgis 630 metrų, skirtos lėšos –
lų gatvės asfaltavimo darbai, pernai 130 000 Eur.

Tolesnės bendradarbiavimo galimybės aptartos Birštone
Simbolinę juostelę perkirpo Alytaus r. savivaldybės administracijos direktorė J. Kručkauskaitė ir Alytaus seniūnas V. Dumbliauskas.
Užubalių kaimo bendruomenė „Užubalių gojus“ žiemą pasitiks šiltai – pakeistas bendruomenės pastato stogas, sutvirtinta jo konstrukcija. Bendruomenės įgyvendintu projektu pasidžiaugė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė
Jolanta Kručkauskaitė, perkirpusi simbolinę atidarymo juostelę.
Bendruomenės renginyje dalyvavo Alytaus seniūnas Visvaldas Dumbliauskas, savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mantas
Ludavičius, bendruomenės nariai.
Kad naujas stogas būtų tvirtas, jį ir
visas bendruomenės patalpas pašventino Alytaus Švč. Mergelė Mari-

jos Krikščionių Pagalbos bažnyčios
klebonas Leonas Jakimavičius.
Kaip sakė bendruomenės pirmininkė Filomena Lazauskienė, patalpas iš rajono savivaldybės bendruomenė gavo 1992 m. „Tačiau tik nuo
praėjusių metų, Alytaus rajono savivaldybei tarpininkaujant, gavome
ir antrą aukštą. Įsirengėme kambarį ir daugiau nieko negalėjome daryti, nes nuo stogo bėgo vanduo.
Nusprendėme jį remontuoti. Dėl lėšų kreipėmės į savivaldybę“, – kalbėjo F. Lazauskienė. Pirmininkė padėkojo savivaldybės vadovams už stogo remontui skirtus beveik 15 tūkst.
eurų. Už šiuos pinigus buvo ne tik
nauja danga uždengtas stogas, bet ir
sutvirtinta jo konstrukcija.

Kartu su rajono vadovais Birštone lankėsi ir rajono bendruomenių pirmininkai.
Alytaus rajono savivaldybės ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės (VVG) delegacija darbinio vizito lankėsi Birštono savivaldybėje. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas,
Alytaus rajono VVG pirmininkė Vida Vrubliauskienė, rajono bendruomenių pirmininkai su Birštono savivaldybės vadovais aptarė tolesnes bendradarbiavimo galimybes, pasidalino patirtimi įgyvendinant VVG ir savivaldybių projektus.
„Turime išaugti iš savo parapijų rėmų, bendrauti, dalintis
gerąją patirtimi. Manau, kad esame unikalus pavyzdys Lietuvai, kaip galima susitarti ir dirbti kartu, nes retai kada skirtin-

Rajono verslininkams skirta trečdaliu didesnė parama

Su Alytaus rajono verslininkais, gavusiais paramą iš rajono savivaldybės
Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondo, pasirašytos finansinės paramos sutartys. Verslininkams išdalinta 52
tūkst. 702,30 eurų, tai trečdaliu daugiau
nei praėjusiais metais.
Sutartis su daugiau kaip puse atvykusių
rajono verslininkų pasirašė Alytaus rajono
savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, kuri yra ir savivaldybės
verslo plėtros komisijos narė. Iš viso parama
skirta 40 verslo subjektų. Pasirašyme taip
pat dalyvavo savivaldybės verslo plėtros komisijos pirmininkas, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas ir nariai: Ekonomikos skyriaus vedėja Jolita Gruzinskienė, tarybos narys Gintautas Radžiukynas.

Komisijos pirmininkas A. Balčiūnas pažymėjo, kad komisija, svarstydama pateiktus
prašymus, pirmenybę teikė naujai sukurtoms
darbo vietoms. Daugiausiai jų sukurta statybų sektoriuje ir paslaugų aptarnavimo sferoje. „Pareiškėjai per paskutinius 12 mėnesių
įkūrė 149 darbo vietas“, – sakė A. Balčiūnas.
Dėl finansinės paramos skyrimo iš Alytaus rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo šiais metais kreipėsi 41 verslo subjektas, pateikęs 75 prašymus: 34 dėl naujų darbo vietų išlaidų kompensavimo, 18 dėl naujos įmonės steigimo
išlaidų kompensavimo, 20 dėl naujų interneto svetainių kūrimo arba nuomos išlaidų
kompensavimo ir 3 dėl dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų padengimo.

Alytaus rajono savivaldybė šiais metais
skyrė piniginį prizą Alytaus rajono mokinių
komandai, geriausiai pasirodžiusiai verslumo skatinimo projekto „Sėkmingo verslo asistentas“ konkurse „Skrydis verslo klase“. Mero Algirdo Vrubliausko 290 eurų dydžio vertės piniginiu čekiu apdovanota Butrimonių gimnazija. „Taip pat šiais metais savivaldybė SVV fondo lėšomis prisidėjo prie
nemokamų konsultacijų teikimo pradedantiems verslą asmenims, mokinių ir mokytojų verslumo įgūdžių skatinimo mokyklose“, –
tęsė A. Balčiūnas.
Rajono verslininkai iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo remiami nuo 1999
metų. Fondo lėšos naudojamos skatinti rajono gyventojų verslumą bei įmonių konkurencingumą, naujų darbo vietų steigimą, se-

gų savivaldybių VVG tai geba“, – sakė A. Vrubliauskas.
Birštono merė Nijolė Dirginčienė pristatė Birštono savivaldybės vykdytus plėtros ir
planuojamus investicinius projektus.
Konstruktyviu bendradarbiavimu su
Birštono savivaldybe pasidžiaugė ir Alytaus rajono VVG pirmininkė V. Vrubliauskienė. „Labai svarbus teigiamas vietos valdžių:
Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių požiūris, kuris ir leido dviem VVG susivienyti. Esame pirmieji Lietuvoje, sujungę dviejų
skirtingų savivaldybių VVG“, – sakė ji. Lietuvoje panašiu principu yra susijungusios tik
Rietavo ir Telšių VVG.
Birštone Alytaus rajono delegacija apžiūrėjo objektus, atnaujintus ES lėšomis, apsilankė
restauruotoje Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčioje, kurios sutvarkymui finansavimas buvo gautas iš Europos ekonominės
erdvės finansinio mechanizmo ir valstybės
biudžeto, taip pat domėjosi Nemajūnų dienos
centro veikla, kuriame po vienu stogu įsikūrę vaikų dienos ir socialinių paslaugų centrai,
medicinos punktas ir biblioteka.

Sutartis su daugiau kaip puse atvykusių rajono verslininkų pasirašė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Kručkauskaitė (antra iš dešinės).
nų darbo vietų išsaugojimą, naujų prekių ir
paslaugų kūrimą, pažangių technologijų diegimą.
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Aptarti ekstremalūs klausimai, nutarta organizuoti pratybas Gruodžio mėnesio renginiai Alytaus rajone

Ekstremalių situacijų komisijos posėdžiui pirmininkavo savivaldybės
administracijos direktorė J. Kručkauskaitė.
Alytaus rajono savivaldybėje
vyko savivaldybės ekstremalių
situacijų komisijos posėdis, kuriame dar kartą aptartas pasirengimas šaltajam metų perio
dui bei galimai gripo epidemijai, kalbėta apie afrikinį kiaulių
marą, kibernetines atakas, mig
rantus.

Kelininkai žiemai pasiruošę
Posėdžiui pirmininkavusi savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė pažymėjo, kad šaltajam metų periodui Alytaus rajono savivaldybė, jos įmonės ir įstaigos pasiruošusios. „Kai
kurios įstaigos šildymą pradėjo įsigijusios naujus katilus. Nauji granuliniai automatiniai katilai nupirkti Krokialaukio, Miroslavo, Pivašiūnų gimnazijoms“, – sakė direktorė.
Ji priminė, kad Alytaus rajono
kelių priežiūrą savivaldybės meras
Algirdas Vrubliauskas ne kartą yra
aptaręs su VĮ „Alytaus regiono keliai“ vadovu, įstaigos specialistais,
seniūnais. Vietinės reikšmės keliai,
priklausantys Alytaus rajono savivaldybei, valomi ir barstomi pagal
seniūnų prašymus, pateiktus savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriui, taip pat atsižvelgiant į oro sąlygas ir savivaldybės
turimas lėšas.

Skiepytis nuo gripo dar nevėlu
Savivaldybės gydytoja Dovilė Lynykienė pažymėjo, kad Valstybės
lėšomis asmens sveikatos priežiūros įstaigoms buvo nupirktos gripo vakcinos ir skirti antivirusiniai
vaistai. „Iš viso Alytaus rajono sveikatos priežiūros įstaigoms skirta
765 gripo vakcinos, kurios jau sunaudotos. Nemokamai paskiepyti gyventojai, patenkantys į rizikos
grupes: 65 metų ir vyresni, nėščiosios, gyvenantys socialinės globos
ir slaugos įstaigose, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų, metabolinėmis, navikinėmis ir kitomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojai“, – sakė D. Lynykienė.
Anot jos, dar nevėlu pasiskiepyti nuo gripo.

Laikantis biosaugos
reikalavimų, kiaules laikyti
galima ir buferinėje zonoje
Afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvoje, kaimyninėse šalyse
ir Alytaus rajone pristatė Alytaus
valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos viršininkas Romas Černius.
Šiais metais rajone nustatyti 5
afrikinio kiaulių maro atvejai.
Nuo šių metų lapkričio 1 dienos medžiotojams mokamos išmokos už sumedžiotas šernų pateles:

už daugiau kaip vienerių metų amžiaus – 50 eurų, už daugiau kaip
dvejų metų – 100 eurų. „Išmokos
bus mokamos iki 2016 m. gruodžio
mėnesio, kad būtų sumažinta šernų populiacija“, – sakė R. Černius.
Buferinėje zonoje, kurioje draudžiama laikyti kiaules, išlieka 7
Alytaus rajono seniūnijos. „Panaikinti buferinę zoną galima praėjus dvylikai mėnesių nuo paskutinio atvejo,“ – pažymėjo R. Černius,
teigdamas, kad atsiranda žmonių,
kurie slaptai laiko kiaules. Pasak
jo, kiaules laikyti galima ir buferinėje zonoje, jeigu būtų įgyvendinti visi biosaugos reikalavimai. „Tačiau biosaugos reikalavimus verta įgyvendinti laikant daugiau kaip
100 kiaulių“, – pabrėžė R. Černius.

Patarė, kaip apsisaugoti nuo
kibernetinių atakų
Apie galimas kibernetines atakas kalbėjo savivaldybės Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Sakalauskas. Jis patarė gyventojams neatidarinėti neaiškių elektroninių laiškų, dažnai
keisti slaptažodžius, atsinaujinti
antivirusines programas, domėtis
naujovėmis.
Specialistas, kalbėdamas apie
Alytaus rajono savivaldybės duomenų apsaugą, atkreipė dėmesį,
kad jie tinkamai apsaugoti, nors
bandymų pažeisti apsaugą būna.

Alytaus miestas ir rajonas –
tranzitui
Migrantų judėjimo klausimą Alytaus mieste ir rajone pristatė Vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Darius Rukšėnas. Šiuo metu Alytaus mieste ir rajone gyvena
374 užsieniečiai: 140 – laikinai, 175
– nuolatinai. Posėdžio dalyviai taip
pat nutarė organizuoti pratybas,
kurių metu būtų patikrintas įvairių
įstaigų bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas, imituojant ekstremalią situaciją.

Data ir
valanda

18 d. 17 val.

Renginys

Vieta

ŠVENTĖS, POPIETĖS, PARODOS

Tarptautinė arbatos diena

Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras
Pivašiūnų amatų centras, Trakų g.
33, Pivašiūnai
ARSVB Praniūnų filialas
ARSVB Mergalaukio filialas
SKC, Vytauto g. 38, Simnas

18 d. 18.30 val. Tradicinis gaspadinių klubo vakaras. Programoje – kulinarinio paveldo tradicijų puoselėjimas
19 d. 12 val.
Edukacinė popietė „Kuriame kalėdinę eglutę“
19 d. 12 val.
Popietė vaikams „Kalėdų stebuklo belaukiant“
18 d. 19 val.
Bardų vakaras „Ilgi žiemos vakarai“. Dainuojamąją poeziją atliks Rasa Benedikienė, Juozas Kavaliauskas, Deimantė Nedzinskaitė, Ieva Marcinonienė, Irena Norkūnienė, Vaida Peteraitis
19 d. 19 val.
Netradicinė šv. Kūčių vakarienė „Rodo kelią žvaigždė“.
DKC Alovės filialas
Prie apeigų stalo – tikrosios Kūčių tradicijos, papročiai,
Kalėdų Senelio sveikinimas
20 d. 14 val.
Popietė „Su knyga per gyvenimo labirintus“
ARSVB Miroslavo filialas
21 d. 12 val.
Kalėdinis renginys „Kalėdinė pasaka“
Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras
23 d. 12 val.
Advento popietė „Kalėdų stebuklo belaukiant“
Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras
23 d. 17.30 – Kalėdų eglės žiburių įžiebimo šventė Punioje. Muzikinis Punios mokykla-daugiafunkcis
19 val.
spektaklis „Miško koncertas“, skirtas Punios mokykloscentras
daugiafunkcio centro moksleiviams
25 d. 20 val.
Šokių vakaras „Visiems be išimties”
SKC Krokialaukio filialo Santaikos
kultūros namai
26 d. 16 val.
Kalėdų šventė vaikams ir jaunimui „Už girių, girių ugne- Eičiūnų kaimo koplyčia, Butrimolė dega“
nių sen.
26 d. 21 val.
Karaokės vakaras jaunimui
DKC Butrimonių filialas, Vytauto g.
30, Butrimonys
29 d. 19 val.
Naujametis koncertas „Senuosius palydint”. Programoje SKC, Vytauto g. 38, Simnas
– SKC meno mėgėjų kolektyvų „Aitvarai”, „Credo”, Vivo”,
„Susukcinis”, „Bossa nova fan klub” koncertas.
30 d. 18 val.
Kalėdinis padėkos vakaras. Programoje – Santaikos kul- SKC Krokialaukio filialo Santaikos
tūros namų meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai, nomi- kultūros namai
nacijų įteikimas Santaikos bendruomenės nariams už
nuopelnus bendruomenei
25 d. 20 val.
25 d. 20 val.

DISKOTEKOS JAUNIMUI

Šokių vakaras „Visiems be išimties” (Santaikos kultūros namai)
Kalėdinė diskoteka (Luksnėnų filialas)

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 viešojoje bibliotekoje (ARSVB), Naujoji g. 48, Alytus, tel. (8 315) 51 451
• Krokialaukio daugiafunkciame centre, Vytauto g. 1, Krokialaukio mstl., tel. (8 315) 68 286

Kariuomenės dienos proga kariams
linkėta budrumo

Ar Pivašiūnuose atvers duris atnaujinti pastatai
maldininkams ir bendruomenei?

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso tolesniam sutvarkymui reikia maždaug 900
tūkst. eurų. Lėšų atnaujinimui
bus prašoma iš Kultūros ministerijos.
Projekto finansavimo ir pastatų funkcionalumo klausimus Pivašiūnuose aptarė Alytaus rajono savivaldybės vicemeras Arvydas Balčiūnas susitikęs su Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir
kontrolės departamento direktore
Egle Saudargaite, ministerijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus
vedėju Šarūnu Šoblinsku, Europos
Sąjungos paramos skyriaus vyriausiuoju specialistu Andriumi Jautakiu, architektu Rimu Grigu, Kaišiadorių vyskupo generalvikaru Algirdu Jurevičiumi, Pivašiūnų parapijos klebonu ir piligrimų centro vadovu Vincu Baubliu.
„Pivašiūnai – vienas didžiausių
turistų ir maldininkų traukos centrų, lankomų ne tik atlaidų metu,
bet ištisus metus“, – sakė A. Balčiūnas. Anot jo, Kultūros ministerijai skyrus lėšų ir Alytaus rajono savivaldybė ieškotų finansinių gali-

Gėles Daugų miesto kapinėse prie memorialų Lietuvos partizanams ir
savanoriams, žuvusiems 1919–1920 m., padėjo R. Bielevičius (pirmas iš
kairės) ir L. Kasčiūnas. Žuvusių savanorių ir partizanų atminimą pagerbė
P. Saudargas (centre).

Senuose bažnyčios komplekso statiniuose numatoma įrengti konferencijų
sales, aptarnavimo patalpas bei kambarius apgyvendinimui.
mybių, kaip prisidėti prie šio komplekso sutvarkymo. Jau eilę metų savivaldybė skiria maždaug 9
tūkst. eurų Pivašiūnų bažnyčios
pastatui tvarkyti.
Architektas R. Grigas pristatė,
kaip būtų galima sutvarkyti bažnyčiai priklausančius 5 statinius:
koplyčią, svirną ir ūkinius pastatus. „Senuose bažnyčios komplekso statiniuose numatoma įrengti dvi konferencijų sales, aptarnavimo patalpas bei keturis kambarius trumpalaikiam apgyvendinimui, o statinius jungiančią erdvę
pritaikyti renginiams, jaunimo
stovykloms organizuoti“, – sakė
architektas.

„Šiuo metu pagal paskirtį nenaudojamą koplyčią irgi planuojama atnaujinti. Apšiltinti, pakeisti lubas, grindis, langus. „Objektui
vėl norime suteikti sakralinę funkciją“, – pažymėjo generalvikaras A.
Jurevičius. Ateityje prieš koplyčią
numatoma pastatyti paminklą popiežiui Jonui Pauliui II.
Paraišką dėl Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso tolesnio atnaujinimo Kultūros ministerijai teiks VšĮ „Pivašiūnų piligrimų
centras“, kurio dalininkai yra Alytaus rajono savivaldybė ir Pivašiūnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
parapija.

Lietuvos kariuomenės diena iškilmingai paminėta Alytuje
prie Laisvės angelo. Rikiuotėje
stovinčius karius, šaulius ir savanorius pasveikino Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir palinkėjo
jiems būti budriems ir atsidavusiems savo šaliai.
Renginyje dalyvavo mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas.
A. Vrubliauskas pasidžiaugė
glaudžiu Alytaus rajono savivaldybės bendradarbiavimu su Alytaus
didžiosios kunigaikštienė Birutės
ulonų batalionu.
Pasižymėjusiems kariams buvo
įteikti apdovanojimai ir padėkos
raštai.
Lietuvos kariuomenės diena tradiciškai minima ir Dauguose. Šiais
metais šventės išvakarėse ne tik
buvo padėtos gėlės ant Lietuvos
karių ir partizanų kapų, bet ir parodytas filmas „Nematomas fron-

tas“, kurį daugiškiams padovanojo
Alytaus rajono savivaldybės mero
potvarkiu sudarytos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo darbo grupės narys, socialinių mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas. Jis
taip pat pasidalijo įžvalgomis apie
istorinę ir geopolitinę Lietuvos bei
kaimyninių valstybių situaciją.
Lietuvos kariuomenės dienos
proga daugiškiams Alytaus rajono
savivaldybės mero Algirdo Vrub
liausko sveikinimus ir linkėjimus
perdavė jo patarėjas Ramūnas
Bielevičius.
Renginyje dalyvavo Daugų seniūno pavaduotojas Algirdas Marčiukonis, tarybos narė, gydytoja Ramunė Gaisrienė, taip pat Viečiūnų
kaime Daugų seniūnijoje gyvenantis partizano Juozo-Lukšos Daumanto, apie kurį sukurtas filmas
„Nematomas frontas“, sesers Marijos sūnus Algis Tutlys su žmona,
Seimo narys Paulius Saudargas.
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Žmonių gerumas padeda
Kalėdų eglučių žiburiai –
skleistis žydinčiai vilčiai kiekvienoje Alytaus rajono seniūnijoje

Simno specialiosios mokyklos kolektyvas, pardavęs mokinių darbelius,
labdaros ir paramos fondą papildė 160 eurų.

Aukoti galima nuolat
Prie Simne vykusio labdaros renginio „Žydinti viltis“ prisidėjo rajono gyventojai aukodami nuo 5 eurų ir įsigydami simbolinę „Žydinčios vilties“ gėlę, kurią pagamino
ir dovanojo Kančėnų kaimo bendruomenė „Dėmesio centras“. Aukoti fondo labdaringai veiklai galima nuolat, pervedant pinigus į Algirdo Vrubliausko labdaros ir paramos fondą (sąskaitos numeris
LT697300010145298509, kodas

304148985, bankas „Swedbank“,
banko kodas 73000).
Renginio metu paaukotus pinigus atsakingai suskaičiavo valdybos nariai A. Balčiūnas ir J. Kručkauskaitė. Stikliniame obuolyje
buvo surinkta 1605,72 eurų. Dar
160 eurų fondui atidavė Simno
specialioji mokykla už prieš renginį vykusioje mugėje parduotus
mokinių darbelius. Fondo valdybos narius renginio metu pasiekė žinia, kad fondo veiklai vienas
sostinės gyventojas paaukojo 100
eurų.
Savo darbelius mugėje taip pat
pristatė ir Simno neįgaliųjų centro
lankytojai.
Nuoširdžius muzikinius kūrinius
dovanojo Alytaus rajono meno ir
sporto, Alovės pagrindinės mokyklų mokiniai, Simno ir Daugų kultūros centrų kolektyvai.
Šis labdaros renginys įrodė, kad
kartu tikrai galime įžiebti viltį Alytaus rajono žmonių širdyse!

Kaip prasmingai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, įamžinti labiausiai nusipelniusius valstybingumui rajono žmones, ką daryti su sovietinio palikimo monumentais, buvo sprendžiama Alytaus rajono savivaldybės mero Algirdo
Vrubliausko potvarkiu sudarytos Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečio minėjimo darbo grupės pirmajame posėdyje.
Posėdžiui pirmininkavo meras
A. Vrubliauskas, dalyvavo mero
ir darbo grupės pirmininko pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, tarybos narys Jonas Juravičius, seniūnai, savivaldybės Komunikacijos
skyriaus vedėja Virginija Mačiulienė, Komunalinio ūkio skyriaus vyr.
specialistas Vytenis Skendelis, LR
Ministro Pirmininko patarėjas Vilius Kavaliauskas, socialinių mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas,
LR užsienio reikalų ministerijos atstovas Žygimantas Pavilionis.
Valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programą reikia parengti iki kitų metų liepos mėnesio. „Yra
programos priemonių įgyvendinimo projektas. Numatyta pilietinių
akcijų, iniciatyvų, kultūros, leidybinių projektų, tačiau, kaip minė-

sime šimtmetį ir pagerbsime nusipelniusius valstybingumui žmones, turime galutinai apsispręsti“, –
sakė A. Vrubliauskas.
Kaip įprasminti Valstybės šimtmetį kiekvienoje seniūnijoje, artimiausiu metu bus tariamasi su gyventojais, bendruomenių atstovais,
seniūnaičiais.
„Labai norėtųsi, kad šimtmetis
būtų žmonių šventė, kad bendruomenės pasirūpintų savo krašto savanorių, gynėjų, Vyčio kryžiaus kavalierių ir kitų nusipelniusių asmenų įamžinimu prisidedami ir piniginėmis lėšomis“, – sakė premjero
patarėjas V. Kavaliauskas, atkreipęs dėmesį, kad atminimo lentas
ar paminklus galėtų sukurti vietos
menininkai.
Socialinių mokslų daktaras L.
Kasčiūnas pažymėjo, kad Dzūkijos kraštas valstybingumui davė labai daug: Nepriklausomybės kovas,
aktyvų partizaninį judėjimą. „Labai svarbu įamžinti nusipelniusius
valstybingumui, bet taip pat svarbu ieškoti būdų, kaip perteikti pačią valstybės šimtmečio idėją jaunimui“, – sakė L. Kasčiūnas.
Darbo grupės dalyviai taip pat
diskutavo, ką daryti su sovietiniais
monumentais.

Atkelta iš 1 psl.
bonis, kartu su kitomis seserimis
nusprendėme globoti našlaičius“,
– sakė sesuo Danutė, pakviesdama
salėje sėdinčius nebijoti ir į savo
namus priimti našlaičius. „Koks didelis džiaugsmas būna Kūčių vakarą, kai visi sugrįžta. Kalėdaičiu dalinamės ir su seneliais, ir ne vieno
stalo reikia, kad visi susėstume“, –
apie meilę artimam kalbėjo Rumbonių vienuolė.

Alytaus rajonas ruošiasi Lietuvos
valstybės šimtmečiui

Kalėdų laukimo džiaugsmas neaplenkė nė vieno.

Punios mokykloje-daugiafunkciame centre sušvito Žinių eglutė.

Alytaus rajone šv. Kalėdų
laukimo džiaugsmas neaplenkė nė vieno, nes mero Algirdo
Vrubliausko iniciatyva pirmą
kartą visose seniūnijose bus
įžiebti eglučių žiburiai. Pirmoji
sužibo prie savivaldybės administracijos pastato Alytuje gruodžio 3 dieną.
Vien tik savivaldybės iniciatyva rajone kalėdiniais žiburiais nušvis dvylika eglučių, vienuolikoje
seniūnijų centrų ir prie savivaldybės pastato. Čia įžiebta aukščiausia
eglė visame Alytuje.
Alytaus rajono kalėdinei puošybai ir eglučių įžiebimo šventėms
savivaldybė skyrė daugiau kaip
7000 eurų. Prisidėjo bendruomenės ir verslininkai. Savivaldybė dėkoja kiekvienam už darbą, idėjas ir
lėšas, skirtas, kad rajono gyventojai, ypač vaikai, jaustų šv. Kalėdų
nuotaiką.
Originali eglutė šiemet įžiebta
Punios mokykloje-daugiafunkciame centre. Čia sušvito Žinių eglutė.
Netradicinę Kalėdų eglutę mokyk
loje papuošti pasiūlė mokinių tarybos pirmininkė Rytenė Morkūnaitė.
Skelbimų lentoje ji patalpino
skelbimą, raginantį mokinius atnešti eglutės gamybai nors po keletą knygų. Jų eglutei nepagailė-

Algirdas Vrubliauskas. Meras vaikučiams palinkėjo sulaukti daug
kalėdinių dovanų, gerų pažymių
besimokantiems ir, žinoma, dideliam mažųjų džiaugsmui sulaukti
balto sniego.
Ramybės, susikaupimo ir gražių
švenčių šeimoms palinkėjo socialinių mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas.
Uždegus Kalėdų eglės žiburius,
dangų nušvietė šventinis fejerverkas. Kalėdų Senelis kartu su nykštukais mažiesiems mūsų draugams
dovanojo saldainius.

jo ir kaimo biblioteka bei mokytojai iš savo kabinetų. Sunešus reikiamą kiekį knygų vyresnieji mokiniai
ėmėsi darbo. Kad eglutė taptų dar
gražesnė, ją papuošė girliandomis.
Rezultatas visus nudžiugino ir
sužavėjo.
Daugų miesto aikštėje įžiebiant
Kalėdų eglutę kalėdiniu džiaugsmu kartu su vaikučiais dalijosi personažai Kakė Makė ir Netvarkos
Nykštukas.
Su artėjančiomis šventėmis visus susirinkusiuosius pasveikino
Alytaus rajono savivaldybės meras

Simno vaikai džiaugėsi susitikimu su Kalėdų Seneliu.

Verslo liudijimai – vienas euras

Atsižvelgdama į didelį bedarbių skaičių Alytaus rajone, savivaldybės taryba 45 nepopuliarioms veikloms nustatė minimalų metinį 1 euro fiksuotą pajamų mokesčio dydį.
Alytaus rajono savivaldybės taryba nustatė fiksuotus pajamų mokesčių dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais, vykdomai veiklai dydžius. Jie įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 dienos.
Savivaldybės taryba pasinaudojo jai suteikta teise ir 45 veikloms, vykdomoms Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, ir veikloms, vykdomoms visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus
miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, nustatė
minimalų metinį 1 euro fiksuotą pajamų mokesčio dydį. 31 veiklai nustatytas 60 eurų, 8 veikloms – 90 eurų ir 5 veikloms – 150
eurų metinis fiksuotas pajamų mokesčio dydis. Be to, taryba nustatė 50 proc. lengvatą verslo liudijimams, išduodamiems bedarbiams, daugiavaikėms šeimoms, vieniems auginantiems vaiką (-us) tėvams, neįgaliesiems, asmenims, turintiems tradicinio
amatininko statusą, moksleiviams ir studentams. Tikimasi, kad nedideli mokesčiai už verslo liudijimus paskatins rajono gyventojų užimtumą, daugiau jų užsiims individualiu verslu, sumažės savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms.
Per pirmuosius dešimt 2015 metų mėnesių Alytaus rajone išduotas 831 verslo liudijimas už 26,5 tūkst. eurų. Iš jų 455 liudijimai buvo išduoti asmenims, kuriems taikoma lengvata. Daugiausia tai prekyba, su statybos sektoriumi susijusios veiklos, variklinių transporto
priemonių techninė apžiūra ir remontas, apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugų teikimas, aplinkos tvarkymas.
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