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Darbą pradėjo naujos kadencijos Alytaus rajono savivaldybės taryba
Balandžio 16 d. vykusiame
pirmajame 2015–2019 m. kadencijos 8-ojo šaukimo tarybos posėdyje prisiekė visi 25
tarybos nariai, įvyko pirmą
kartą tiesiogiai išrinkto mero Algirdo Vrubliausko inauguracija, patvirtintas naujas
vicemeras, juo tapo Arvydas
Balčiūnas, įregistruotos tarybos frakcijos.
Alytaus rajono savivaldybės
merui A. Vrubliauskui regalijas
įteikė savivaldybės tarybos narė Monika Ražanauskienė. Merą
pasveikino LR Seimo narys Raimundas Markauskas, išrinktasis
Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius, Alytaus dekanato dekanas Arūnas
Užupis, „Sodros“ Alytaus skyriaus direktorius Valerijus Vencius, Alytaus teritorinės Darbo
biržos direktorius Regimantas Mačiulis, Alytaus didžiosios
kunigaikštienės Birutės ulonų
bataliono vadas Darius Bernotas
ir kiti svečiai.
„Myliu savo kraštą ir jo žmones.
Politikoje esu ne naujokas, beveik
du dešimtmečius dirbu savivaldos sistemoje, daug kartų dalyvavau rinkimuose, buvau išrinktas
Lietuvos Respublikos Seimo nariu, visada turėjau žmonių palaikymą ir aukščiausią pasitikėjimą,
tačiau šių rinkimų rezultatus vertinu su ypatingu jauduliu ir atsakomybe“, – savo inauguracinėje
kalboje sakė meras A. Vrubliauskas.
Tarybos nariai pranešė apie
vienijimąsi į frakcijas. Pirmajame posėdyje įregistruotos trys
frakcijos: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijų frakcija, Lietuvos
socialdemokratų partijos frakcija ir frakcija „Už atvirą savivaldą“.
Meras A. Vrubliauskas paskelbė apie susitarimą sudaryti savivaldybės tarybos valdančiąją
daugumą, kurią sudaro Tėvynės
sąjungos-Lietuvos
krikščionių
demokratų ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijų

Darbą pradedančios naujos kadencijos tarybos pirmajame posėdyje prisiekė pirmą kartą žmonių tiesiogiai išrinktas meras A. Vrubliauskas (dešinėje), vicemeras A. Balčiūnas.
frakcija (12 narių) ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija (3
nariai).
Frakcija „Už atvirą savivaldą“
pasiskelbė opozicija. Joje dirbs 8
nariai.
Iš Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pa
reigų atleidus Aurimą Truncę,
šios pareigos, iki į jas bus paskirtas naujai kadencijai ir pradės
dirbti Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius,
pavestos Gintarei Jociunskaitei,
Finansų ir strateginio planavimo
skyriaus vedėjai.
Alytaus
rajono
savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė
savivaldybės mero pavaduotojo
kandidatūrai – slaptu balsavimu
vicemeru patvirtintas socialdemokratas Arvydas Balčiūnas.
Tarybos nariams – LR
Prezidentės, Seimo
Pirmininkės ir Premjero
sveikinimai
Alytaus rajono savivaldybės
merą Algirdą Vrubliauską ir tarybos narius pasveikino Lietu-

vos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė
Loreta Graužinienė ir Ministras
Pirmininkas Algirdas Butkevičius.
„Šiemet pirmą kartą įvykusiuose tiesioginiuose merų rinkimuose pelnėte žmonių pasitikėjimą
ir įgijote teisę atstovauti savivaldybės gyventojų interesams. Tai
įpareigojanti atsakomybė, į kurią
sudėta daug žmonių vilčių ir lūkesčių“, – rašoma Prezidentės D.
Grybauskaitės sveikinime merui.
Prezidentė linki merui telkiančios lyderystės vienijant kolegas Savivaldybės tarybos narius,
vietos bendruomenę ir visus savivaldybės gyventojus, kad gerėtų žmonių gyvenimo kokybė, kad
savivaldybės miestai ir miesteliai
taptų traukos centrais visiems
– būtų įdomūs investuotojams,
kviestų sugrįžti išvykusiuosius, o
svečius – paviešėti.
„Tegu ištarti priesaikos žodžiai
jus lydi kaip įpareigojimas visą kadenciją: gerbiant įstatymus
sąžiningu darbu pateisinti Jums
pateiktą atsakomybę“, – sakoma

Prezidentės sveikinime.
Valstybės vadovė pažymi, kad
kiekvienos savivaldybės veikla –
Lietuvos atspindys.
Prezidentė D. Grybauskaitė merui ir tarybai linki aktyvių, darbščių, rezultatyvių metų.
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė sveikinime pažymi, kad
būti pirmuoju savivaldos istorijoje tiesiogiai rinkėjų valia išrinktu meru yra didelė asmeninė
atsakomybė, reikalaujanti kompetencijos, sąžiningumo, puikių
vadovavimo įgūdžių ir atvirumo
visuomenei. „Tikslas pateisinti
žmonių lūkesčius tebūna geriausia paskata prasmingiems Jūsų
darbams“, – rašoma Seimo Pirmininkės L. Graužinienės sveikinime. Kreipdamasi į savivaldybės
tarybos narius, ji išreiškė tikėjimą, kad visi kryptingai dirbs, kad
jų atstovaujamas Alytaus rajonas
garsėtų racionaliais sprendimais,
kūrybiškais pasiekimais ir inovacijomis, kad rajonas taptų sektinu pavyzdžiu kiekvienai šalies
savivaldybei. „Linkiu sėkmingos
Nukelta į 3 psl.

Išrinkime geriausią pasakotoją

8 psl.

Daugų ugniagesių komanda
įsikūrė atnaujintose
patalpose
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Naujos kadencijos tarybos nariai (iš kairės) Rimas Gecevičius, Ramunė Gaisrienė, Gintaras Chščenavičius ir Honorata Žilinskienė.
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Miroslave pasikeitė kunigai Kadenciją baigusiems tarybos nariams

padėkota už darbą, mintis ir pastabas

Septyniolika metų Miroslavo parapijos klebonu dirbęs kunigas V. A. Matusevičius (ketvirtas iš dešinės) išlydėtas į Šakius.
Miroslavo parapija atsisveikino su kunigu Vytautu Antanu
Matusevičiumi, kuris paskirtas
į kitą parapiją. Jį pakeitė teologijos daktaras kunigas Miroslavas Dovda.
Kunigas V. A. Matusevičius paskirtas Šakių parapijos klebonu ir
Šakių dekanato vicedekanu. Kun.
M. Dovda iki paskyrimo į Miroslavą buvo Alytaus šv. Kazimiero parapijos rezidentu.
Buvęs Alytaus rajono savivaldybės tarybos sekretorius Simas
Salickas rajono mero Algirdo Vrubliausko vardu padėkojo kunigui
V. A. Matusevičiui, įteikė padėkos
raštą, gėlių ir atminimo dovaną
bei pasveikino kunigą M. Dovdą
pradėjus tarnystę Miroslavo parapijoje. „Tikimės, kad kaip ir kunigą
Antaną žmonės jus pamils“, – linkėjo S. Salickas naujam klebonui.
Kunigų pasikeitimo ceremonijoje dalyvavo Alytaus dekanato de-

kanas Arūnas Užupis, Miroslavo
parapijos tikintieji, seniūnas Vytautas Sinkevičius.
Kunigas V. A. Matusevičius Miroslavo parapijos klebonu buvo
17 metų, taip pat ėjo ir Alytaus pataisos namų kapeliono pareigas.
Jo iniciatyva buvo atnaujinti Švč.
Trejybės bažnyčios vargonai, atnaujintas bažnyčios eksterjeras,
parapijoje vykdyta aktyvi labdaringa veikla. 2014 m. V. A. Matusevičius išrinktas Alytaus rajono
savivaldybės konkurso „Metų geriausieji“ Metų dvasininku.
Miroslavo parapijos naujasis
klebonas M. Dovda numatęs nemažai naujovių. Anot jo, vienas
iš svarbių darbų – įvesti bažnyčioje šildymą, jau sukurta parapijos interneto svetainė. Kunigas
planuoja sudaryti sąlygas žmonėms užsakyti mišias elektroniniu paštu ir stebėti pamaldas
internetu.

Naujasis klebonas M. Dovda žada daug naujovių.

Balandžio 2 dieną įvyko paskutinis 2011-2015 m. kadencijos Alytaus rajono savivaldybės
tarybos posėdis, kuriame priimti 55 sprendimai, padėkota už
darbą kadenciją baigusiems tarybos nariams. Meras Algirdas
Vrubliauskas pabrėžė kiekvieno
tarybos nario darbo svarbą ir indėlį į rajono plėtrą.
Tarybos posėdyje patvirtintos
Antikorupcinės komisijos, rajono
įstaigų ir įmonių veiklos ir finansinės 2014 metų ataskaitos, metų
planai ir užduotys, priedai biudžetinių įstaigų vadovams. Taip
pat patvirtintos savivaldybės privatizavimo fondo, komunalinių
atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų prog
ramų ataskaitos ir pastarosios
2015 metų sąmata. Pagal šią programą planuojama įsigyti priemonių Sosnovskio barščiams naikinti
bei vaizdo stebėjimo kamerų, kuriomis būtų stebimos bendro naudojimo konteinerių aikštelės.
Taryba pritarė Socialinės paramos teikimo Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašui, 2015 m.
viešųjų darbų sąrašui ir organizavimo tvarkai, pakeitė bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų
programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti
Alytaus rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo aprašą.
Posėdyje patvirtinti ir su socialiniu būstu susiję sprendimų projektai: socialinio būsto sąrašas,
nuomos tvarkos aprašas, nuomos
mokesčio dydžio apskaičiavimas.
Patvirtintas ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo ir
teikimo tvarkos aprašas bei tvarka, kuria remiantis bus naudojamos nepanaudotos savivaldybės
biudžeto lėšos socialinei paramai
skaičiuoti ir mokėti.
Taryba nutarė skirti Gediminą
Krasauską, laimėjusį konkursą,
į viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
pareigas. G. Krasauskas dirbti įstaigos vadovu pradėjo balandžio
17 d.
Posėdyje pritarta Alytaus rajono
savivaldybės 2015 m. biudžeto pa-

Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas įteikė padėką buvusiam tarybos nariui Algimantui Žemaičiui.
keitimams. Jie padaryti dėl to, kad bės meras Algirdas Vrubliauskas
kultūros ministro įsakymu Aly- padėkojo tarybos nariams už dartaus rajono savivaldybei investicijų bą. „Dirbome, stengėmės, gal ne
projektui, skirtam Daugų kultūros viskas pavyko. Ne visi išrinkti į kitą
centro Butrimonių filialo pastato tarybą, bet gyvenimas tuo nesibairekonstravimui, skirta 231, 7 tūkst. gia. Aš tikiu, kad kiekviena patirtis,
Eur iš valstybės investicijų progra- naujos pažintys su žmonėmis, benmos. Biudžeto keitimas buvo reika- dravimas ir bendrystė su rinkėjais
lingas ir dėl Lietuvos Automobilių kiekvieną iš mūsų praturtino“, –
kelių direkcijos prie Susisiekimo kalbėjo meras. A. Vrubliauskas. Jis
ministerijos skirtų lėšų kelių prie- kiekvienam tarybos nariui padėžiūrai ir plėtrai, rekonstrukcijai ir kojo už išsakytas mintis, pastabas
remontui, saugaus eismo sąlygoms ir kritiką, nors ji, mero nuomone,
užtikrinti. Šiam tikslui Alytaus ra- ne visada buvo pagrįsta.
jono savivaldybei skirta beveik 1
Į naują savivaldybės tarybą išmln. 43 tūkst. Eur.
rinkti ne visi buvusios kadencijos
Atsižvelgdama į UAB „State- tarybos nariai ir tai, pasak meta“ prašymą ir savivaldybės ta- ro, yra tam tikras praradimas. „Kirybos patvirtintą Nekilnojamojo ta vertus, nauji žmonės praturtins
turto mokesčio lengvatų teikimo savo naujomis idėjomis, patirtimi,
tvarkos aprašą, taryba 50 proc. įžvalgomis“, – sakė A. Vrubliauskas.
sumažino įmonei 2014 metais
Kadenciją baigę tarybos nariai
suskaičiuotą nekilnojamojo tur- kartu sugiedojo Lietuvos himto mokestį, kadangi mokestiniais ną. Meras A. Vrubliauskas įteimetais įmonė įkūrė 3 naujas dar- kė padėkas už ilgametį darbą
bo vietas ir įdarbino Alytaus rajo- Alytaus rajono savivaldybės tano gyventojus.
ryboje, svarų indėlį į rajono plėTaryba delegavo savivaldybės trą, savivaldos stiprinimą tarybos
administracijos Architekto sky- nariams, kurie nedirbs kitos kariaus vedėją Audrių Arbačiauską dencijos taryboje: G. Krasauskui,
į Lietuvos Respublikos Ministro 8-erius metus ėjusiam ir vicemePirmininko potvarkiu sudaromą ro pareigas, Arturui Juškauskui,
darbo grupę projekto ,,Dujotie- Sigitui Karlonui, Juozui Staniukių jungtis tarp Lenkijos ir Lietu- liui, Evaldui Dainauskui, Algiui
vos“ dalies Lietuvos Respublikos Žėkui, Algimantui Žemaičiui. Viteritorijoje darbams koordinuoti siems tarybos nariams įteiktos
(projektavimo, planavimo doku- atminimo dovanos – knygos „Liementų derinimo ir statybos įgy- tuva. 101 legendinė vieta“ su įravendinimo klausimais). Jungtis šytu mero palinkėjimu ir bendra
bus tiesiama per kelių rajono se- nuotrauka. Merui įteikta knyga su
niūnijų teritorijas.
visų tarybos narių pavardėmis ir
Posėdžiui pasibaigus savivaldy- parašais.

Balandžio 11 d. Vilniuje LRT
studijoje vyko finalinis Nacio
nalinio diktanto turas. Jame
varžėsi 108 dalyviai, dvi iš jų –
Alytaus rajono gyventojos: Ona
Rutkauskienė, pedagogė pensininkė, gyvenanti Miroslave,
ir Veronika Sadauskienė, socialinio darbo organizatorė iš
Alovės. Nacionalinio konkurso
diktanto finalo dalyviai rašė Sigito Parulskio tekstą „Diena ne
veltui“.
V. Sadauskienė tapo viena nugalėtojų, kuriuos gegužės pradžioje apdovanos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Alytaus rajonui atstovaujanti V. Sadauskienė
Nacionalinio diktanto konkurse

dalyvavo ne pirmą kartą, kelissyk
yra patekusi į antrąjį turą. Apdovanojimą už labai gerai parašytą
diktantą moteris gaus pirmą kartą.
Raštingiausios rajono pilietės
džiaugėsi savivaldybės administracijos suteikta galimybe dalyvauti šiame renginyje ir dėkojo už
skirtą transportą ir parodytą rūpestį. „Nors diktantas ir buvo sunkus, tačiau labai įdomu pabūti tarp
jaunų žmonių, suvažiavusių iš viso pasaulio. Taip pat sužavėjo diktoriaus Marijaus Žiedo, skaičiusio
tekstą, charizmatiška asmenybė bei visa renginio atmosfera“, –
įspūdžiais dalinosi Alytaus rajono
atstovės.

Skirtas finansavimas Butrimonių kultūros
namų rekonstrukcijai ir keliams tvarkyti Nacionalinio diktanto finale dalyvavo dvi Alytaus rajono gyventojos

Alytaus rajono savivaldybė iš Kultūros ministerijos ir
Lietuvos automobilių kelių direkcijos gavo lėšų Butrimonių
kultūros namų rekonstrukcijai
ir vietinės reikšmės keliams bei
gatvėms tvarkyti.
Kultūros ministro įsakymu Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato rekonstrukcijai tęsti
skirta 231 tūkst. 696 Eur iš valstybės investicijų programos. Už
šias lėšas bus apšiltintos dalies
pastato sienos, baigtas keisti stogas. Pirmajame projekto etape suremontuota žiūrovų salė ir scena,
įrengta nauja apšvietimo ir garso
technika, nupirkti nauji baldai.
Automobilių kelių direkcija iš Ke-

lių priežiūros ir plėtros programos
šiais metais Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti,
prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti skyrė 1 mln. 42 tūkst. 758
Eur. Už šias lėšas bus rekonstruotas
Alovės seniūnijos vietinės reikšmės
kelias Poteronys–Skirgailiai, Punios
seniūnijos Punios kaimo Mergelio
gatvė, kapitališkai remontuojamas
Miroslavo seniūnijos vietinės reikšmės kelias Bendrės-Vova, kuris
jungiasi su rajoniniu keliu Miroslavas–Vankiškiai–Varda.
Alytaus rajono savivaldybė iš
2015 m. biudžeto keliams prižiūrėti ir tvarkyti numatė skirti beveik 636 tūkst. Eur.

V. Sadauskienė.
Jau antrus metus iš eilės slenkstis į konkurso finalą – 3 klaidos. 7
dalyviai pirmajame Nacionalinio
diktanto etape nepadarė nė vienos klaidos. Po vieną klaidą diktante padarė 16 žmonių.
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Darbą pradėjo naujos kadencijos
Alytaus rajono savivaldybės taryba

Pirmojo posėdžio metu prisiekė tarybos nariai (iš kairės): J. Overaitytė, G.
Radžiukynas, A. Balčiūnas.
Alytaus rajono savivaldybės mero
A. Vrubliausko kalba pirmajame aštuntojo
šaukimo tarybos posėdyje
Atverčiame naują Alytaus rajono istorijos, kurios kūrėjai esame visi, puslapį. Antikos laikais
tokia proga, kaip šiandien, turbūt būtų kalbama
trumpai: vox populi – vox dei. Tai reiškia: liaudies
valia – Aukščiausiojo valia.
Rinkėjai išreiškė savo valią, pirmą kartą tiesiogiai rinkdami Alytaus rajono savivaldybės merą.
Dėkoju visiems, kurie dalyvavo rinkimuose ir
atidavė savo balsą už mane. Priimu šią valią kaip didelę garbę ir atsakomybę.
Myliu savo kraštą ir jo žmones. Politikoje esu ne naujokas, beveik du
dešimtmečius dirbu savivaldos sistemoje, daug kartų dalyvavau rinkimuose, buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, visada turėjau
žmonių palaikymą ir aukščiausią pasitikėjimą, tačiau šių rinkimų rezultatus vertinu su ypatingu jauduliu ir atsakomybe.
Rinkimų maratone buvo aptariami ne tik kandidatų nuveikti geri darbai, bet ir trūkumai, silpnybės.
Dėkoju rajono žmonėms, kad jie įvertino mano ir kitų savivaldybės tarybos narių, administracijos darbuotojų pastangas, nesureikšmino klaidų ir pasitikėjo mumis. Džiugu, kad į mūsų darbus įsilies naujų tarybos
narių. Tikiu, kad jų idėjos ir pasiūlymai bus vertingi ir įneš naujovių.
Sveikinu ir perrinktus tarybos narius, kurie yra patyrę politikai.
Gyventojai palankiai įvertino jų veiklą, vėl išreikšdami pasitikėjimą,
bei įpareigojo tęsti pradėtus darbus, įgyvendinti naujus projektus. Man
ir toliau išlieka svarbiausiais veiklos prioritetais: dėmesys žmogui, konkurencingas švietimas, verslumas, darbo vietos, komunaliniai reikalai,
bendruomenės, investicijų pritraukimas. Tam negailėsiu energijos, jėgų,
sugebėjimų ir laiko.
Laimėti rinkimai merui nesuteikia ramaus gyvenimo.
Kiekvienas žmogus yra gerbtinas ne dėl valdžios ar užimamos vietos,
bet dėl sąžiningai ir gerai atliekamo darbo.
Darysiu viską, kad žmonės jaustų kompetentingą, ryžtingą, gerai koordinuotą savivaldybės tarybos ir administracijos darbą.
Esate laukiami ištikus bėdai, bet nepamirškit užsukti ir pasidalinti
džiaugsmais.
Todėl šiandien sakau – eikite su manim!
Dirbkime kartu!
Pateisinkime rajono žmonių viltis ir lūkesčius.
Ištesėkime duotus pažadus!
Aš būsiu visų Alytaus rajono žmonių meru.
Tepadeda mums Dievas.

Rajono tarybos opozicija paskelbė susivienijusi į frakciją „Už atvirą savivaldą“.

Atkelta iš 1 psl.
kadencijos ir prasmingos veiklos
Alytaus rajono bei visos Lietuvos
labui“, – Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariams ir merui
palinkėjo Seimo Pirmininkė L.
Graužinienė.
Premjeras Algirdas Butkevičius
sveikinime pažymi, kad LR Konstitucija suteikia savivaldai dideles teises. „Vyriausybės ir rajono
taryba – dvi viena kitai nepavaldžios institucijos, tačiau nuo mūsų sąveikos, bendradarbiavimo,
geranoriškų santykių priklauso žmogaus gyvenimas. Juk gyvename vienoje šalyje, vienoje
Lietuvoje“, – rašoma Premjero
sveikinime rajono merui ir tarybai.
Ministras Pirmininkas atkreipia dėmesį, kad žmonės vertins
ne žodžius, o darbus: „Iš esmės
gauname tą patį pasitikėjimo
mandatą, ir žmonės vertins ne
mūsų žodžius, o darbus. Dažniausiai – mūsų bendrus darbus“.
Vyriausybės vadovas atkreipia
dėmesį, kad nauja savivaldybės
taryba gauna teisę rūpintis rajonu labai svarbiu metu, pažymint
atkurtos valstybės 100-metį. „Garantuoju, kad Vyriausybė rems
visus prasmingus Jūsų darbus,
ir linkiu sėkmės gerinant žmonių gyvenimą“, – sveikinime rašo
Premjeras Algirdas Butkevičius.
Alytaus rajono savivaldybės
tarybą sudaro 25 nariai. Šią kadenciją joje dirbs penkių partijų
atstovai: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos – 11, Darbo partijos –
8, socialdemokratų – 3, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos – 2,
Liberalų sąjūdžio – 1.
***

2015-2019 METŲ
ALYTAUS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOJE
ŠIE TARYBOS NARIAI:
Vytas Arbačiauskas (DP)
Arvydas Balčiūnas (SD)
Vydas Baravykas (SD)
Gintaras Chščenavičius (TS-LKD)
Antanas Damkus (TS-LKD)
Povilas Dzenkus (DP)
Ramunė Gaisrienė (TS-LKD)
Rimas Gecevičius (TS-LKD)
Aloyzas Jaciunskas (SD)
Jonas Juravičius (LV-ŽS)
Zita Lukoševičienė (DP)
Vytautas Mikelionis (DP)
Jūratė Overaitytė (TS-LKD)
Kęstutis Patinskas (DP)
Gintautas Radžiukynas (TS-LKD)
Monika Ražanauskienė (TS-LKD)
Sergej Riabinin (TS-LKD)
Simas Salickas (TS-LKD)
Aurimas Truncė (DP)
Justas Truncė (DP)
Petras Valiūnas (LV-ŽS)
Rasa Vitkauskienė (DP)
Algirdas Vrubliauskas (TS-LKD)
Vytautas Zubrus (LRLS)
Honorata Žilinskienė (TS-LKD)

Prisistatė Alytaus rajono savivaldybės
valdančioji dauguma

Iš kairės: tarybos narys V. Baravykas, vicemeras A. Balčiūnas, meras A.
Vrubliauskas, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas einanti
G. Jociunskaitė, tarybos narys V. Zubras, Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriaus pirmininkė G. Stankevičiūtė-Sidaravičienė.
Alytaus rajono savivaldybės
tarybos valdančioji dauguma
spaudos konferencijoje pristatė programą, kadencijos tikslus ir uždavinius, svarstytinus
pokyčius savivaldybės administracijoje.
Spaudos konferencijoje dalyvavo meras Algirdas Vrubliauskas, vicemeras Arvydas Balčiūnas,
tarybos narys Vytautas Zubras,
tarybos narys, Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus rajono
skyriaus pirmininko pavaduotojas
Vydas Baravykas, Liberalų sąjūdžio Alytaus skyriaus pirmininkė
Gita Stankevičiūtė-Sidaravičienė,
savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas vykdanti savivaldybės administracijos Finansų
ir strateginio planavimo skyriaus
vedėja Gintarė Jociunskaitė.
„Kadencija gali būti tvari, abi
koalicijos partnerės antrajame ture rėmė mane mero rinkimuose“,
– sakė rajono meras A. Vrubliauskas. Rajone iš Tėvynės sąjungosLietuvos krikščionių demokratų,
socialdemokratų ir Liberalų sąjūdžio tarybos narių sudarytos
valdančiosios daugumos pagrindinis tikslas – bendradarbiavimas
su verslu, parama kuriantiems
naujas darbo vietas ir mažinant
nedarbą, švietimo sistemos stiprinimas, parama jaunimui, glaudus
ryšys su gyventojais.
„Reikia įsileisti daugiau verslo,
bendradarbiauti viešos ir privačios partnerystė principu. Manome, kad reikia dar labiau remti
jaunimą, ne tik aukštųjų mokyklų
studentus, bet ir studijuojančius
profesinėse mokyklose ir kolegijose. Sieksime, kad kuo daugiau
savivaldybės paslaugų gyventojai gautų seniūnijose, elektroniniu
būdu, modernių sprendimų, tokių
kaip elekromobilių įkrovimo aikštelių įrengimas. Planuojame peržiūrėti administracijos struktūrą
– galbūt vertėtų stambinti kai kuriuos skyrius, dėl ko sumažėtų
valdymo išlaidos, tačiau „raganų
medžioklės“ nebus, bus vertinama
kompetencija, griežtinama darbo
drausmė“, – spaudos konferencijoje kalbėjo meras A. Vrubliauskas.
Visi koalicijos partneriai mano,
kad bendradarbiaujant bus pasiekta gerų rezultatų. „Galbūt kadencijos pabaigoje Luksnėnuose
atsiras ir vaikų darželis“, – sakė
tarybos narys liberalas V. Zubras,
manantis, kad švietimo tinklą būtina išsaugoti ir stiprinti, kad rajono mokyklose turi dirbti aukštos
kvalifikacijos pedagogai, kad mo-

kyklos būtų konkurencingos.
Tarybos narys socialdemokratas V. Baravykas pabrėžė, kad su
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais nusprendė dirbti karu, nes ankstesnės
tarybos darbe būdavo išklausoma jų nuomonė, atsižvelgiama į
rajono gyventojams aktualius ir
naudingus pasiūlymus. „Sutapo
nuomonės ir sudarant šių metų
savivaldybės biudžetą“, – sakė V.
Baravykas.
„Atėjo laikas ir socialdemokratams ne kritikuoti, o atlikti darbus. Tai gali padaryti būdami
valdančiojoje daugumoje“, – sakė
meras A. Vrubliauskas.
Meras A. Vrubliauskas mano,
kad naujai savivaldybės tarybai
reikia susipažinti su verslo situacija rajone, todėl planuoja šaukti
išvažiuojamąjį posėdį ir aplankyti
rajono įmones. „Galėtų būti įsteigta verslo plėtros taryba, su kuria
nuolat bendradarbiautų savivaldybė, seniūnijos, administracija“,
– merą papildė V. Zubras.
Meras į komandą planuoja pakviesti du patarėjus. Vienas jų
greičiausiai bus buvęs jo patarėju liberalas Ramūnas Bielevičius.
Kam siūlys administracijos direktoriaus pareigas, meras planuoja
pranešti kitą savaitę, tačiau mano,
kad geriau būtų, jeigu administracijai vadovautų asmuo, nepriklausantis politinei partijai, kad
vykdytų savivaldybės tarybos uždavinius, o ne partijos. Laikinai
administracijos direktoriaus pa
reigas eis Finansų ir strateginio
planavimo skyriaus vedėja G. Jociunskaitė. Pareigos skirtos jai,
nes savivaldybėje susiklosčiusi
tradicija, kad direktorių pavaduoja minėto skyriaus vedėjas.
Pagal įstatymą Alytaus rajono savivaldybės meras gali turėti
vieną pavaduotoją, kuriuo taryba
patvirtino socialdemokratą A. Balčiūną. „Sako postai, o aš vadinu atsakomybe“, – apie naujas pareigas
kalbėjo daug metų švietimo sistemoje dirbęs, anglų kalbos mokęs
A. Balčiūnas. Vicemeras yra dirbęs Santaikos pagrindinėje mokykloje, Ąžuolinių pagrindinės
mokyklos direktoriumi, pastaraisiais metais dirbo VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykloje. A.
Balčiūnas savivaldybės taryboje
dirba nuo 1995 metų, yra buvęs
Alytaus apskrities valdytojo patarėju ryšiams su užsieniu.
Ir savivaldybėje viena jo kuruojamų sričių bus ryšiai su užsieniu
ir verslu.
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Naujasis rajono PSPC vadovas Šeimos netekusiam vyrui – parama ir paguodos žodžiai
Alytaus rajono meras Algirpradėjo darbą
das Vrubliauskas susitiko su

Naująjį PSPC vadovą G. Krasauską (dešinėje) kolektyvui pristatė meras A.
Vrubliauskas.
Alytaus rajono savivaldybės kaupęs solidžią vadybinę patirpirminės sveikatos priežiūros tį, visą laiką dirbo vadovaujamose
centro (PSPC) direktoriumi nuo pareigose. „Tai žmogus, išbandybalandžio 17 d. pradėjo dirb- tas valdžia“, – sakė rajono meras.
ti Gediminas Krasauskas. Jį ko- Jis naujajam vadovui palinkėjo
lektyvui pristatė Alytaus rajono sėkmės ir darnaus PSPC darbo.
„Noriu, kad man padėtumėte,
savivaldybės meras Algirdas
kad kalbėtume ir kartu rastume
Vrubliauskas.
G. Krasauskas laimėjo skelbtą geriausius sprendimus“, – susitikonkursą Alytaus rajono savival- kęs su kolektyvu sakė G. Krasausdybės pirminės sveikatos priežiū- kas, trumpai pristatydamas savo
ros centro direktoriaus pareigoms profesinę patirtį: jis yra buvęs seužimti. Prieš tai šiai įstaigai 10 niūnu, vadovaujamas pareigas užmetų vadovavo Antanas Damkus. ėmė Alytaus apskrities viršininko
Dabar jis – Alytaus rajono savival- administracijoje, rajono priešgaisrinėje tarnyboje. Rajono savivaldybės tarybos narys.
Pristatydamas G. Krasauską me- dybėje dirbo kontrolieriumi, dvi
ras A. Vrubliauskas pažymėjo, kad kadencijas – rajono savivaldybės
naujasis įstaigos vadovas turi su- mero pavaduotoju.

Alytaus rajono greitosios medicinos
pagalbos darbas įvertintas teigiamai

Greitosios medicinos pagalbos veikla įvertinta stebėtojų tarybos posėdyje.
Alytaus rajono savivaldybės
greitosios medicinos pagalbos
(GMP) stotyje vyko įstaigos stebėtojų tarybos posėdis, kuriame teigiamai įvertinta 2014
m. stoties direktoriaus veiklos
ataskaita ir finansinė atskaitomybė. Posėdžiui pirmininkavo Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas.
Stebėtojų tarybos posėdyje taip
pat dalyvavo įstaigos direktorius
Aleksandras Bružas, stebėtojų tarybos narės: rajono savivaldybės
tarybos narė Zita Lukoševičienė,
tuo metu Alytaus miesto savivaldybės vicemerės pareigas ėjusi
Nijolė Makštutienė, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Venckuvienė.
Greitosios pagalbos stoties
ataskaitą pristatęs direktorius A.
Bružas pažymėjo, kad svarbiausia naujovė – Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje skubios
medicinos pagalbos paslaugas
nuo praėjusių metų pradžios teikia Alytaus rajono GMP stotis,
prie jos prijungus Lazdijų GMP,
nes pagal Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų skaičių negalėjo

būti užtikrintas dviejų GMP brigadų darbas. Į Alytaus rajono GMP
perėjo dirbti 21 Lazdijų GMP skyriaus darbuotojas. „Atnaujiname
Alytaus rajono GMP stoties Lazdijų skyriaus patalpas. Nupirksime
naujus baldus, reikalingą techniką“, – apie darbuotojų darbo sąlygų pagerinimą kalbėjo A. Bružas.
Praėjusiais metais rajono GMP
įsigijo vieną automobilį su medicinos įranga, kuris perduotas naudotis Lazdijų skyriui. Vienas GMP
tikslų – kasmet atnaujinti bent
vieną automobilį.
Įstaigos direktorius pasidžiaugė, kad GMP darbuotojai nuolat
kelia kvalifikaciją. Skubios medicinos pagalbos paslaugas teikia
kokybiškai ir operatyviai, nes nuo
2013 m. rajono GMP stotyje veikia
centralizuota dispečerinė, aptarnaujanti visas Alytaus apskrities
GMP stotis, veikiančias keturių savivaldybių teritorijoje.
Praėjusiais metais Alytaus rajono GMP gavo vidutiniškai 60
iškvietimų per parą, skubią medicinos pagalbą suteikė daugiau
kaip 21 tūkst. žmonių. Alytaus rajono GMP stotyje dirba 7 brigados.

Miroslavo seniūnijos Mančiūnų
kaime kilusiame gaisre žuvusios moters ir trijų vaikų tėvu
bei giminaičiais.
Nelaimės sukrėstą šeimą į savivaldybę palydėjo Miroslavo seniūnas Vytautas Sinkevičius. Meras A.
Vrubliauskas ir tuo metu vicemeru buvęs Gediminas Krasauskas
pareiškė užuojautą vaikų ir jų motinos netekusiam Raimundui Radvilavičiui ir giminaičiams. Jaunam
vyrui žuvusių devynerių ir ketverių metų dukrų, aštuonerių sūnaus
bei 28-erių jų motinos laidotuvėmis padėjo rūpintis Alytuje gyvenančios žuvusios moters seserys.
Kaip pasakojo skausmo prislėgtas Raimundas, nelaimės dieną jis išvyko iš namų į Alytų dėl
individualios veiklos pažymėjimo, kurį įsigijęs ketino pradėti
dirbti. Pasak jo, užtruko apie pusantros valandos. „Kai pranešė
apie tai, kas įvyko, iš pradžių nepatikėjau“, – kalbėjo jaunas vyras,
kol kas nežinantis, kaip gyvens
netekęs šeimos. Meras A. Vru-

bliauskas palinkėjo vyrui stip
rybės, rasti jėgų gyventi toliau,
pradėti dirbti.
Meras ir buvęs vicemeras finansiškai parėmė šeimą. Jai bus išmokėta ir valstybės skiriama laidojimo
pašalpa. Pasak mero A. Vrubliausko, taip pat bus ieškoma galimybių
išimties tvarka skirti papildomą paramą. Laidojimo paslaugas teikiančios įmonės paskaičiavimu, keturių

žmonių paruošimas laidoti siekia
apie 2300 Eur.
Gaisras, kuriame žuvo motina
ir trys vaikai, Mančiūnų kaime
įvyko šv. Velykų penktadienio vakarą. Į nelaimės vietą atskubėję
ugniagesiai ir medikai bandė padėti nukentėjusiesiems, tačiau nė
vienas iš keturių smalkėmis stipriai apsinuodijusių žmonių taip
ir neatsigavo.

Ketvirtą kartą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kartu su Alytaus rajono
savivaldybe surengtame saugiausios Alytaus rajono seniūnijos konkurse saugiausia 2014
m. išrinkta Miroslavo seniūnija.
Šį pripažinimą miroslaviškiai
pelnė antrą kartą – saugiausia
jų seniūnija pripažinta ir 2011
metais.
Miroslavo seniūną Vytautą Sinkevičių pasveikino buvęs mero
pavaduotojas Gediminas Krasauskas, komisariato Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas Mantas
Struckas, buvęs savivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas, buvę mero patarėjai Vytautas
Mikelionis ir Ramūnas Bielevičius, savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas
Paškevičius, komisariato Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė Odeta Petraitienė.

Seniūnui įteikta komisariato
įsteigta dovana – vaizdo stebėjimo
kamera ir lentelė „Saugiausia Alytaus rajono seniūnija 2014“.
Seniūnas V. Sinkevičius padėkojo
už įvertinimą, pasidžiaugė aktyviomis savo seniūnijos bendruomenėmis. „Dėkingas esu seniūnijos
bendruomenėms, be kurių didelio
darbo ir entuziazmo šio konkurso
nebūtų pavykę laimėti“, – sakė V.
Sinkevičius. Jis pasidžiaugė Miroslavo apylinkės inspektoriumi Vitu
Sujeta, kuris dirba svarbų prevencinį darbą su mokiniais, jaunimu,
šeimomis.
2014-ųjų metų konkurse iš vienuolikos Alytaus rajono seniūnijų
dalyvavo šešios. Renkant saugiausią Alytaus rajono seniūniją, atsižvelgta į seniūnijos įgyvendintas
iniciatyvas dėl gyventojų saugumo, seniūnijos darbuotojų veiklą
prižiūrint ir lankant vienkiemių,
senyvo amžiaus gyventojus, renginius, skirtus seniūnijos gyven-

tojų užimtumui skatinti. Kaip sakė
M. Struckas, vienas svarbiausių
kriterijų buvo policijos rėmėjų ir
jų dirbtų valandų skaičius, saugios kaimynystės grupių buvimas
ir kūrimas, nusikalstamumo mažinimas.
2014 m. saugiausios seniūnijos konkurse antroji vieta atiteko
Daugų, o trečioji – Nemunaičio seniūnijai.
Pasak Viešosios tvarkos skyriaus viršininko M. Stucko, šiais
metais pasikeitė konkurso sąlygos – bus renkama daugiausiai
prie saugumo gerinimo prisidėjusi bendruomenė ir aktyviausias
bendruomenės narys.
Alytaus rajono savivaldybė daug
metų bendradarbiauja su Alytaus
apskrities policijos komisariatu
ir remia saugumui gerinti skirtas
iniciatyvas – pernai iš Visuomenės saugumo rėmimo programos
šioms iniciatyvoms buvo skirta
beveik 5800 eurų.

Šeimos netekusiam vyrui meras palinkėjo tvirtybės.

Miroslavo seniūnija – saugiausia Alytaus rajone

Seniūnui V. Sinkevičiui (antras iš kairės) įteikta komisariato įsteigta dovana – vaizdo stebėjimo kamera ir lentelė
„Saugiausia Alytaus rajono seniūnija 2014“.
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Jaunieji verslininkai stebino idėjomis
Alytaus rajono mero patarėjas Ramūnas Bielevičius
apsilankė pirmą kartą surengtoje Alytaus regiono mokomųjų
moksleivių bendrovių mugėje, kurioje jaunieji verslininkai pristatė savo verslo idėjas
ir sukurtus produktus. R. Bielevičius sveikino iniciatyvius pedagogus, kurie moko jaunimą
verslumo. Jis įsitikinęs, kad
verslumo įgūdžius būtina lavinti ir rajono mokyklose.
Mugę, vykusią prekybos centre
„Maxima“, organizavo Alytaus Putinų gimnazijoje veikianti Socialinio
verslumo mokykla. Joje dalyvavo
daugiau kaip 10 komandų, buvo
galima įsigyti originalių dovanų ir
suvenyrų, rankdarbių, konditerijos
gaminių, išgirsti moksleivių vystomo verslo idėjas ir planus.
Verslininkų ir pedagogų komisija vertino jaunuosius verslininkus, rinko pagrindinių nominacijų
nugalėtojus: geriausias stendas,
geriausias verslo interviu, inovatyviausia verslo idėja, socialiai atsakingas verslas.
Alytaus rajono mero patarėjas
R. Bielevičius pasidžiaugė jauni-

mo iniciatyvomis ir rajone pasirodžiusiais pirmaisiais jaunimo
verslumo daigais. Praėjusių metų pabaigoje savivaldybės iniciatyva pirmą kartą Alytaus rajono
ugdymo įstaigų vyresniųjų klasių mokiniams buvo organizuojamas jaunimo verslumą skatinantis
konkursas „Sukurk verslo idėją
Alytaus rajonui!“ Konkursui mokiniai pateikė 12 verslo idėjų. Trijų

geriausių idėjų autoriai buvo apdovanoti piniginiais prizais, skirtais iš savivaldybės Smuklaus ir
vidutinio verslo rėmimo fondo.
Pasak R. Bielevičiaus, mokyti
jaunimą verslo, skatinti juos verslauti naudinga tiek jiems, tiek visos
šalies ekonomikai, todėl rajono savivaldybė svarsto galimybę organizuoti jaunimo verslumo stovyklas,
remti jaunimo verslo iniciatyvas.

Alytaus rajono savivaldybės
vadovai, tarybos nariai, Tėvynės
sąjungos - Lietuvos krikščionių
demokratų, Socialdemokratų
partijų, Liberalų sąjūdžio atstovai, savivaldybės administracijos darbuotojai, tęsdami
tradiciją ir prisijungdami prie
aplinkos tvarkymo akcijos „Darom“, šiemet tvarkė Kurnėnų
Lauryno Radziukyno mokyklos
(nuotr.) aplinką.
Mokykla yra kultūros paveldo

objektas. „Šiais metais nutarėme
sutvarkyti Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos aplinką, norėdami atkreipti dėmesį į kultūros
paveldo objektą, dedamas dideles pastangas gauti lėšų jam atnaujinti ir pritaikyti visuomenės
reikmėms“, – sakė rajono meras
Algirdas Vrubliauskas.
Kasmet akcijoje „Darom“ dalyvaujanti rajono savivaldybė kviečia
prie aplinkos švarinimo prisidėti ir savivaldybės įmones, įstaigas,

bendruomenes. Šios akcijos metu
ankstesniais metais Alytaus rajone
sutvarkyti piliakalniai, parkai, pasodinta apie 30 tūkst. medelių.

Su savo idėjas ir produktus mokomųjų moksleivių bendrovių mugėje pristačiusiais jaunaisiais verslininkais bendravo mero patarėjas R. Bielevičius.

5psl.
Savivaldybės taryba skyrė
lėšų nepageidaujamiems
augalams naikinti ir
šiukšlintojams sudrausminti
Alytaus rajono savivaldybės taryba patvirtino savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2015 metų
specialiąją programą. Šiais metais
numatyta ne tik vykdyti ekologinį
švietimą, kompensuoti aplinkai padarytą žalą, šalinti teršimo šaltinius,
bet ir įsigyti priemonių invaziniams
ir nepageidaujamiems augalams
naikinti bei įrangos galimiems
aplinkos teršėjams nustatyti.
Kaip teigė savivaldybės Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Zenonas Kareiva, laikinai
vykdantis vedėjo funkcijas, invaziniams ir nepageidaujamiems
augalams naikinti iš savivaldybės
biudžeto skirta 3500 Eur. Iš aplinkos apsaugos rėmimo programos
lėšų taip pat numatyta įrengti kameras prie bendro naudojimo komunalinių atliekų konteinerių.

„Ypač daug nusiskundimų gauname dėl šalia kolektyvinių sodų
esančių atliekų aikštelių. Žmonės
į konteinerius meta ne tik buities,
bet ir žaliąsias, stambiagabarites,
statybines atliekas, jas deda šalia konteinerių. Sodininkai skundžiasi dėl tokios netvarkos, todėl
manome, kad vaizdo stebėjimo
kameros sudrausmintų pažeidėjus“, – sakė Z. Kareiva.
Planuojamai įsigyti mobiliai stebėjimo įrangai numatyta skirti
1430 Eur.
Praėjusiais metais Aplinkos ministerija sugriežtino baudas už
aplinkos teršimą. Už ne vietoje paliktas nepavojingas atliekas numatyta minimali 145 eurų, o už
netinkamą atsikratymą pavojingomis atliekomis – 434 eurų bauda.

Istorinė Kurnėnų mokykla – akcijos „Darom“ objektas

Šių metų pavasaris ypač palankus žolės padegėjams

Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas A. Truncė
(antras iš kairės) paprašė seniūnus prisidėti prie gaisrų prevencijos.
Alytaus rajono ekstremalių
situacijų komisijos posėdyje atkreiptas dėmesys, kad šių metų
pavasaris ypač palankus žolės
padegėjams, kuriuos sudėtinga
sukontroliuoti. Išskirtinai daug
žolės deginimo atvejų užfiksuojama Alytaus, Simno, Daugų seniūnijose. Pastebėta, kad žolė
padegama vakarais, kai yra mažiau kontrolės. Vienas ugniagesių komandos išvažiavimas

kainuoja 125 Eur, gaisras vidutiniškai gesinamas 1-1,15 val., o
per pastaruosius 12 mėn. gaisrams Alytaus rajone gesinti
paišleista apie 14 tūkst. Eur.
Siekiant sudrausminti žolės padegėjus vykdomos prevencinės
priemonės: nustatytiems padegėjams Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sustabdo išmokas,
skiriamos baudos už padarytą žalą gamtai, daug dirbama su moks-

leiviais. Seniūnų prašoma padėti
išaiškinti žemių, kuriose įvyksta
žolės gaisrai, savininkus.
Komisijos posėdyje Alytaus
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas
Bautronis informavo dėl ugniagesių gelbėtojų savanoriškos veik
los, o seniūnų paprašė palaikyti
šią iniciatyvą. Savanoriais ugniagesiais gelbėtojais gali būti asmenys nuo 14 metų.
Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisijos primininkas Aurimas Truncė pakvietė seniūnus
prisidėti prie gaisrų prevencijos.
Posėdyje dalyvavo komisijos
nariai: Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
viršininkas Algirdas Bautronis,
Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas
Romas Černius, Alytaus regiono
aplinkos apsaugos departamento
Alytaus rajono agentūros vedėjas
Romualdas Gavėnas, Vyriausiojo
policijos komisariato atstovas Darius Rukšėnas, rajono visuomenės
sveikatos biuro direktorė Dalia Kitavičienė, savivaldybės Dokumentų ir personalo valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas Gintau-

tas Vėsa.
Taip pat posėdyje dalyvavo
Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas Saulius Mockevičius, Civilinės saugos
skyriaus vedėjas Vygintas Mendeika, rajono seniūnai, švietimo
įstaigų vadovai.
Posėdyje pritarta komisijos nario G. Vėsos pateiktai civilinės saugos veiklos 2014 m. ataskaitai.
Iš numatytos 31 ekstremaliųjų
situacijų prevencinės priemonės
neįvykdyta viena: nebuvo skiepyti rizikos grupių asmenys gripo
sezonine vakcina, nesuorganizuotas savivaldybės darbuotojų
skiepijimas gripo vakcina. Praėjusių metų gruodį buvo surengtos
savivaldybės lygio kompleksinės civilinės saugos pratybos, kuriose dalyvavo miesto ir rajono
savivaldybės. Jų metu buvo inscenizuotas gaisro UAB „Toksika“
likvidavimas, savivaldybių teritorijos pakliuvo į kenksmingų medžiagų išplitimo zoną. Pratybos
buvo įvertintos gerai – aštuoniais
balais iš dešimties.
Vykdant gaisrų ir civilinės saugos prevenciją savivaldybėje su-

rengta 12 susitikimų su seniūnais,
mokyklų direktoriais, mokiniais,
mokyklose vyko prevencinė akcija
„Būk saugus, moksleivi“, išdalinta
500 korinio transliavimo aktyvinimo mobiliuosiuose telefonuose
atmintinių mokiniams, taip pat informaciniai plakatai. Rajone išplatinta 2000 lankstinukų „Saugok
save ir savo namus“.
Alytaus rajone visi 16 kolektyvinės apsaugos statinių pažymėti
specialiu ženklu. Juose galima apgyvendinti daugiau kaip 10 tūkst.
žmonių. Kolektyvinės apsaugos
statiniuose privaloma apgyvendinti ne mažiau kaip 8035.
2014 m. patvirtinti tarpusavio
pagalbos planai. Pagalbos sutartys
pasirašytos su Alytaus rajonu besiribojančiomis savivaldybėmis:
Alytaus miesto, Lazdijų, Marijampolės, Varėnos, Prienų, Trakų ir
Birštono savivaldybe.
2014 metais savivaldybės teritorijoje užfiksuotas 21 ekstremalus įvykis (rasti sprogmenys).
Savivaldybės teritorijoje radus
kritusių šernų ir nustačius afrikinį
kiaulių marą paskelbta ekstremali
situacija, kuri nebuvo atšaukta iki
2014 m. pabaigos.
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Butrimonių gimnazijos merginų choras – tarp stipriausių Lietuvoje

Alytaus rajono mero A. Vrubliausko padėkomis
kovo mėnesį apdovanoti
Romualdas Gavėnas, Alytaus
regiono aplinkos apsaugos departamento Alytaus rajono agentūros
vedėjas, 60-mečio proga už profesionalų darbą ir atsakingą požiūrį
į aplinkosaugos problemas Alytaus rajone.
Stasė Gramauskienė, Butrimonių gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė, 60-ties metų

sukakties proga už ilgametį nuoširdų ir atsakingą darbą, aktyvią,
kūrybingą metodinę ir visuomeninę veiklą.
Vytautas Antanas Matusevičius, Miroslavo parapijos kunigas,
už ganytojišką globą ir tarnystę Miroslavo parapijos ir Alytaus rajono
žmonėms, bendruomenės telkimą
ir labdaringą veiklą.

Romualdas Gelažauskas, Miroslavo gimnazijos direktorius,
55-mečio proga už profesionalų darbą, atsakingą, kūrybišką ir
šiuolaikišką požiūrį į vaikų ugdymą.
Jonas Braškys, aktorius, Simno
specialiosios mokyklos teatro studijos „Runa“ globėjas, už jaunosios
kartos meninį ugdymą, nuoširdų
bendradarbiavimą su Simno specialiosios mokyklos bendruomene.
Larisa Kalpokaitė, aktorė, Simno specialiosios mokyklos teatro
studijos „Runa“ globėja, už dėme-

singumą ir žmogišką jautrumą
Simno specialiosios mokyklos mokiniams.
Robertas Šarknickas, režisierius, Simno specialiosios mokyklos teatro studijos „Runa“
kūrybinis įkvėpėjas, už dėmesingumą ir žmogišką jautrumą
Simno specialiosios mokyklos mokiniams.
Alvydas Bernatavičius, Punios seniūnijos Žagarių seniūnaitijos seniūnaitis, 50-mečio proga
už prasmingą ir aktyvią visuomeninę veiklą, seniūnaitijos gyventojų telkimą.

Alytaus rajono mero A. Vrubliausko padėkomis
balandžio mėnesį apdovanoti

Butrimonių choristės chorų festivalio-konkurso „Mes – Lietuvos vaikai“ regioniniame ture laimėjo I laipsnio
diplomą.
Butrimonių gimnazijos mer
ginų choras (vadovė muzikos
mokytoja metodininkė Neringa
Valvonienė) Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso
„Mes – Lietuvos vaikai“ regioniniame ture, vykusiame Marijampolėje, atstovavo Alytaus rajonui
ir laimėjo aukščiausią apdovanojimą – I laipsnio diplomą.

Choras pakviestas į antrąjį turą,
kuris vyks birželio mėnesį Klaipėdoje. Į šį konkursą kvietimus
gavo tik keturi stipriausi merginų
chorai iš visų dalyvavusių pirmajame ture, tad merginų laukia ilgos ir kūrybingos repeticijos, nes
konkuruoti teks su stipriausiais
šalies chorais.

Konkursas
organizuojamas
rengiantis 2016 metais vyksiančiai Lietuvos moksleivių dainų
šventei, siekiant tęsti ir puoselėti
Lietuvos chorinio dainavimo tradicijas, aktyvinti chorinį judėjimą
bendrojo lavinimo, muzikos, meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose ir chorų studijose.

Simno specialiosios mokyklos mokinių spektakliai
sulaukia ir profesionalų susidomėjimo

Padėka Miroslavo gimnazijos direktoriui

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas
skyrė padėką Miroslavo gimnazijos direktoriui Romualdui
Gelažauskui už profesionalų darbą, atsakingą, kūrybišką ir
šiuolaikišką požiūrį į
vaikų ugdymą.
R. Gelažauską pasveikino (iš kairės): meras A.
55-erių metų jubi- Vrubliauskas, buvę mero pavaduotojas Gediliejinį gimtadienį šven- minas Krasauskas, administracijos direktorius
čiančiam
mokyklos Aurimas Truncė, jo pavaduotoja Rasa Vitkausvadovui meras palin- kienė, mero patarėjas Ramūnas Bielevičius, sakėjo prasmingų darbų, vivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas ir
sveikatos ir optimizmo. mero patarėjas Vytautas Mikelionis.
Rajono meras A. VruR. Geležauskas švietimo sistebliauskas pastebėjo, kad R. Gele- moje dirba daug metų, gimnazijai
žauskas yra turtingiausias rajono vadovauja 20 metų. Jam dirbant
mokyklos direktorius, nes Miros- mokykla keitėsi, atlikta pastato
lavo gimnazija turi ir pradinio ug- rekonstrukcija, suformuotas geras
dymo skyrių, ir vaikų darželį.
kolektyvas.

Žagarių seniūnaičiui – padėka ir sveikinimo žodžiai

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas skyrė
padėką Punios seniūnijos Žagarių seniūnaičiui
Alvydui Bernatavičiui.
50-mečio proga meras
padėkojo seniūnaičiui
už prasmingą ir aktyvią visuomeninę veiklą,
seniūnaitijos gyventojų Iš kairės: Alytaus rajono mero pavaduotojas A.
telkimą, palinkėjo svei- Balčiūnas, seniūnaitis A. Bernatavičius, savivalkatos, sėkmės ir ener- dybės tarybos narys G. Chščenavičius, Punios
seniūnas G. Laukaitis.
gijos.
„Tegul Jūsų darbai puošia kraštą Balčiūnas ir savivaldybės tarybos
ir džiugina žmones“, – linkima sa- narys Gintaras Chščenavičius. Sevivaldybės mero padėkoje.
niūnaitį pasveikino Punios seniūPadėką ir sveikinimo žodžius nas Gintaras Laukaitis, seniūnijos
seniūnaičiui A. Bernatavičiui per- socialinės paramos skyrimo komidavė mero pavaduotojas Alvydas sijos nariai.

Spektaklį lydėjo sveikinimai ir padėkos, kurias įteikė tuomet tarybos sekretoriaus pareigas ėjęs S. Salickas.
Jau dvidešimt pirmąjį kartą
Simno specialiosios mokyklos
mokiniai, vadovaujami mokytojo, mokyklos teatro studijos
„Runa“ vadovo Arūno Narausko, pakvietė į spektaklio pagal
Oskaro Vaildo pasaką „Laimingasis princas“ premjerą. Spektaklis ne tik sulaukė Simno
miesto bendruomenės susidomėjimo, bet ir garsių Lietuvos
kino bei teatro aktorių Larisos
Kalpokaitės ir Jono Braškio, režisieriaus Roberto Šarknicko
dėmesio.
Susirinkusiuosius pasveikinęs
S. Salickas rajono mero Algirdo
Vrubliausko padėkomis už dėmesingumą ir žmogišką jautrumą Simno specialiosios mokyklos
mokiniams apdovanojo aktorę,
Simno specialiosios mokyklos teatro studijos „Runa“ globėją, Larisą Kalpokaitę ir režisierių, Simno
specialiosios mokyklos teatro studijos „Runa“ kūrybinį įkvėpėją,

Robertą Šarknicką. Už jaunosios
kartos meninį ugdymą, nuoširdų bendradarbiavimą su Simno
specialiosios mokyklos bendruomene mero padėka apdovanotas
aktorius, Simno specialiosios mokyklos teatro studijos „Runa“ globėjas, Jonas Braškys.
Aktoriai pasidžiaugė, kad su
mokykla bendrauja jau ne vienerius metus. „Džiugu, kad per
tuos metus atsirado bendrumo jausmas, užsimezgė graži
draugystė, kad turime galimybę
pamatyti jūsų mokyklos spektaklius. Jie ypatingi“, – sakė L. Kalpokaitė.
Mokyklos mokinius ir teatro studijos vadovą A. Narauską taip pat
pasveikino Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Jūratė Overaitytė, mokyklos direktorė Janina
Žeimienė, režisierius R. Šarknickas su šeima, Simno II seniūnaitijos seniūnaitė Dovilė Blaževičiūtė,
seniūnas Vytautas Viršilas, dar-

želio vadovė Marytė Runtienė,
gimnazijos direktorius Evaldas
Jakubavičius, kultūros centro direktorė Irena Pranckienė, šeimos
nariai, draugai, bičiuliai. Mokiniams jie dovanojo saldžių dovanų.
„Oskaras Vaildas – anglų rašytojas, kurio kūriniai žinomi visame pasaulyje, pagal juos kuriami
animaciniai filmai. Tai rašytojas,
kuris visada žavėjosi gerais darbais ir gražiais poelgiais. Apie tai
buvo mūsų spektaklis, kurio pagrindiniai veikėjai laimingasis
princas ir kregždutė pasiaukojo
dėl kitų“, – po spektaklio sakė teatro studijos vadovas A. Narauskas. Jis padėkojo susirinkusiems
už jų skirtą dėmesį vaikams, nuolatinei spektaklių rėmėjai J. Overaitytei, rėmėjui UAB „Kretingos
maistas“.
Svečiai po spektaklio išėjo ne tik
kupini įspūdžių, bet ir nešini vaikų
iš vytelių pagamintomis gėlėmis.
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Išrinkime geriausią pasakotoją

Alytaus rajono savivaldybė
kviečia rajono pasakotojus dalyvauti Lietuvos liaudies kultūros ir Druskininkų kultūros
centrų paskelbtame konkurse „Žodzis žodzį gena“. Geriausiais Alytaus rajone pripažinti
pasakotojai varžysis respublikiniame konkurso ture Drus-

kininkuose. Nugalėtojai bus
apdovanoti piniginiais prizais.
Konkursas skirtas Etnografinių regionų metams paminėti.
Bus surengti du pasakotojų varžytuvių etapai: rajoninis ir respublikinis. Dalyvauti gali įvairių
Lietuvos regionų nemokyklinio
amžiaus pasakotojai, kurie bus

skirstomi į dvi kategorijas: tradiciją perėmę savo aplinkoje, t.y.
šeimoje, bendruomenėje, ir asmenys, pasakoti išmokę šiuolaikinėje kultūros terpėje: folkloro
ansambliuose, iš leidinių ir kt.
Konkurso dalyvių repertuarą turės sudaryti vienas ar keli tautosakos tekstai: pasaka, sakmė,
padavimas, pasakojimas ir glaustas prisistatymas. Prisistatoma
ir pasakojama tarmiškai. Bendra
pasirodymo trukmė neturi viršyti 5 min.
Dalyvio anketą ir konkurso
nuostatus rasite Alytaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.arsa.lt/skelbimai.
Užpildytą anketą prašome pateikti Kultūros ir viešųjų ryšių
skyriui iki šių metų gegužės 4
d. adresu Pulko g. 21, Alytus, LT62135. Daugiau informacijos
telefonais (8 315) 69 006 ir (8
315) 55 544.

Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių
susitikimas su Maltos ordino vadovais

Pivašiūnų gimnazijoje lankėsi Lietuvos Maltos ordino generalinis sekretorius Eitvydas Bingelis, savanorių koordinatorė Irena Bražinskienė, programų direktorė Rasa Stukienė ir jaunųjų maltiečių vadovas Vaidas Tumėnas.
Svečiai kartu su gimnazijos vadovais pasidžiaugė suorganizuotais pirmaisiais mokinių savanorystės renginiais
Pivašiūnuose, aptarė ateities planus ir lūkesčius. Pivašiūnų gimnazijoje yra 10 savanorių mokinių, kurie yra
pasiruošę dalyvauti savanoriškoje maltiečių veikloje.

Dauguose skambėjo lyriškos lopšinės
Jau 7-ąjį kartą Alytaus rajono
meno ir sporto mokykla sukvietė į respublikinį jaunųjų atlikėjų
lopšinių ir lyrinių pjesių konkursą „Pavasariniai žiedai-2015“,
kurio dalyvius svetingai priėmė
Daugų kultūros centras.
Į konkursą atvyko atlikėjai iš visos Lietuvos: Druskininkų, Kauno
ir Kauno rajono, Lazdijų, Elektrėnų, Kalvarijos, Vilkaviškio, Marijampolės, Alytaus muzikos
mokyklų auklėtiniai.
Mokiniai dainavo lopšines, jaut
riai griežė smuikais, grojo kanklėmis, gitaromis, akordeonais.
Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, o geriausiai
pasirodę – diplomais, laureatų
diplomais, atminimo dovanėlėmis
bei saldžiais prizais ir rėmėjų dovanomis.
Diplomais ir atminimo dovanomis apdovanoti ir geriausiai
pasirodę Alytaus rajono meno
ir sporto mokyklos auklėtiniai:
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Gegužės mėnesio renginiai
Alytaus rajone
Data ir
valanda

1 d. 18 val.

Renginys

Vieta

ŠVENTĖS, POPIETĖS, PARODOS

Koncertas Motinos dienai „Augink mane, Mama...“

Punios mokykla-daugiafunkcis centras
1 d. 19 val.
Gegužinių maldų pradžios vakaras – Mergelės Marijos Ro- SKC Vankiškių kultūros nažinis
mai, Miroslavo filialas
1-31 d. 20 val.
Gegužinių maldų vakarai „Mojinės”
SKC Vankiškių kultūros namai,
Miroslavo filialas
2 d. 12 val.
Aldonos Černauskienės rankdarbių parodos „Iš močiutės ARSVB Ūdrijos filialas
skrynios“ pristatymas
2 d. 13 val.
Literatūros kompozicija, skirta Motinos dienai „Mamyte, tu ARSVB Mikalavo filialas
kaip saulė man viena“
2 d. 14.30 val.
Popietė, skirta Motinos dienai „Dėkojame už tai, kad tu esi“ ARSVB Verebiejų filialas
3 d. 11.30 val.
Motinos dienos šventė „Tu esi saulė man viena pasauly”
SKC Luksnėnų filialas
3 d. 16 val.
Koncertas ,,Motula, širdela“
DKC Butrimonių filialo Eičiūnų
laisvalaikio salė
5 d. 13 val.
Popietė „Teskamba žodis kaip giesmė, kaip Šventas Raš- Makniūnų mokykla-daugiatas“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai ir Lie- funkcis centras
tuvos etnografinių regionų metams
5 d. 14 val.
Gamtininko Sauliaus Jasionio paskaita „Gamtinė žemdir- DKC Butrimonių filialo Eičiūnų
bystė“
laisvalaikio salė
6 d. 19 val.
Cirko šou 3 D iš Ukrainos „Paslapčių kambarys“ (Renginys SKC Vytauto g. 38 Simnas
mokamas. Iš anksto perkant bilietą – 4 Eur, pasirodymo dieną – 5 Eur, vaikams iki 4 m. nemokamai.)
7 d. 12 val.
Popietė „Tas lietuviškas žodis“, skirta Spaudos atgavimo, ARSVB Miroslavo filialas
kalbos ir knygos dienai
8 d. 14 val.
Popietė „Kai pavasaris beldžiasi į širdis“, skirta Lietuvos etno- Daugų bendruomenės namai,
grafinių regionų metams
Pergalės g. 6 Daugai
8 d. 15 val.
Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio ir dainos festivalis „Pava- SKC Vytauto g. 38, Simnas
sarinis šėlsmas 2015“
8 d. 19 val.
Koncertas „Pavasario žiedai“
SKC Krokialaukio filialas
9 d. 18 val.
Poezijos šventė „Pavasario šaukliai“
Venciūnų vaikų darželio salė,
Venciūnai
14 d. 11 val.
Popietė „Aš paprašysiu Dievulį“
DKC Pivašiūnų amatų centras, Trakų g. 33, Pivašiūnai
14 d. 19 val.
Filmas „Būsime švarūs“ (režisierius Robertas Šarknickas)
DKC, Ežero g. 30, Daugai
15 d. 11.30 val. Netradicinio ugdymo diena „Šeimų šventė”
SKC Vytauto g. 38, Simnas
15 d. 12.30 val. Šventė-subuvimas „Šeimos delne“
DKC Alovės filialas
15 d. 17 val.
Popietė šeimos dienai
Makniūnų mokykla-daugiafunkcis centras
16 d. 19 val.
Šeimos dienai skirtas koncertas „Laimės uostas” (renginys SKC Vytauto g. 38 Simnas
nemokamas)
16 d. 11 val.
Kalniškės mūšio minėjimas
SKC Vytauto g. 38, Simnas
17 d. 13 val.
Šventė, skirta Tarptautinei šeimos dienai „Jūs mūsų pradžių SKC Ūdrijos kultūros namai,
pradžia…”
Krokialaukio filialas
18-31 d.
Piešinių paroda „Gamtos stebuklai”
Krokialaukio Tomo Noraus8-19 val.
Naruševičiaus vidurinės mokyklos skyrius-daugiafunkcis
centras
22 d. 19 val.
Linksmosios šeimų varžytuvės „Mano šeima gali“
SKC Santaikos kultūros namai, Krokialaukio filialas
22 d. 19 val.
Sekminės – bendruomeniškumo šventė
Butrimonių miestelio aikštė
23 d. 14 val.
Sekminių šventė
ARSVB Verebiejų filialas
23 d. 19 val.
Spektaklio premjera „Penkios mylimos arba kaip rasti šei- Parėčėnų bendruomenės samos laimę”
lė, Sodybų g. 66 Parėčėnų
kaimas, Miroslavo seniūnija
28 d. 13 val. (da- Poezijos šventė „Poezijos posme gyvi“. Dalyvauja Alytaus ARSVB Alovės filialas
ta gali keistis)
apskrities literatai
29 d. 19 val.
Tradicinis gaspadinių klubo vakaras „Gamtos prieglobstyje“ DKC Pivašiūnų amatų centras, Trakų g. 33, Pivašiūnai
29 d. 19 val.
18-oji respublikinė humoro grupių šventė Alytaus rajono ir SKC Luksnėnų filialas
Alytaus miesto savivaldybių įsteigtoms premijoms laimėti
„Sprigtas 2015”

DISKOTEKOS JAUNIMUI

1 d., 8 d., 15 d., 22 d., 29 d. nuo 21 val.
5 d., 9 d., 16 d. nuo 21 val.
8 d., 15 d., 22 d., 29 d. nuo 21 val.
8 d. 21 val. diskoteka jaunimui
22 d. 21 val. poilsio vakaras

Simno kultūros centras (SKC)
DKC Butrimonių filialas, Vytauto g. 30, Butrimonys,
DKC, Ežero g. 30, Daugai
Santaikos kultūros namai
Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinės mokyklos
skyrius-daugiafunkcis centras

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

Žygimantas
Daugirda nusileido
tik čempionui
Lopšinių konkursas smagiai
nuteikė ir organizatorius, ir
dalyvius.
Kristina Chaškauskaitė (vyr. mokytoja Rasa Babarskienė), Roberta Ragauskaitė (mokytojas
metodininkas Algirdas Glovickis)
ir gitaristų kvintetas: Aida Kašėtaitė, Greta Chaškauskaitė, Gabija Zapolskaitė, Goda Strimaitytė,

Lukas Zapolskas (mokytojas Gintautas Pikūnas).
Mokyklos direktorė Irena Abromavičienė dėkojo Alytaus rajono
savivaldybei už suteiktą galimybę organizuoti respublikinio lygio
konkursus.

Šiauliuose vykusiame jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų dziudo čempionate jaunimo amžiaus grupėje
dalyvavo Alytaus rajono meno ir
sporto mokyklos sportininkas Žygimantas Daugirda. Jis visas kovas
laimėjo įtikinančiomis pergalėmis
ir finale susitiko su Lietuvos daugkartiniu čempionu, prizininku iš Šilutės, kuriam teko nusileisti. Svorio
kategorijoje iki 66 kg Žygimantas
iškovojo antrąją vietą.
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Daugų ugniagesių komanda įsikūrė Butrimonyse – saugios
atnaujintose patalpose
kaimynystės iniciatyva

Simbolinę patalpų atidarymo juostelę perkirpo (iš kairės): viceministras
A. Norkevičius, meras A. Vrubliauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius R. Baniulis.
Dauguose baigtas rekonstruoti pastatas, kuriame įsikūrė Alytaus rajono savivaldybės
priešgaisrinės apsaugos tarnybos Daugų ugniagesių komanda. Naujų patalpų simbolinę
atidarymo juostelę perkirpo
Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas,
LR vidaus reikalų ministerijos
viceministras Artūras Norkevičius ir Priešgaisrinės apsau-

gos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius, vidaus tarnybos
generolas Remigijus Baniulis.
Patalpas pašventino Daugų Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Vidas Jelinskas.
Meras A. Vrubliauskas padėkojo prisidėjusiems prie pastato rekonstrukcijos, pasidžiaugė, kad tai
pirmasis Alytaus rajone gaisrinės
pastatas, atstatytas už Europos

Sąjungos lėšas. „Linkiu, kad naujoji gaisrinė tarnautų žmonėms“, –
sakė A. Vrubliauskas.
Viceministras A. Norkevičius
perdavė Vidaus reikalų ministro
Sauliaus Skvernelio sveikinimus,
ugniagesiams palinkėjo gero darbo.
Vidaus tarnybos generolas R. Baniulis pažymėjo, kad Daugų gaisrinės atidarymas yra visos Lietuvos
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
šventė. Jis padėkojo rajono merui
už investicijas į priešgaisrinę apsaugą. Merą A. Vrubliauską apdovanojo Vidaus reikalų ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“.
Atidarymo renginyje dalyvavęs
Seimo narys Raimundas Markauskas pasidžiaugė, kad buvę kolegos
įsikūrė jaukiose ir moderniose patalpose, palinkėjo jiems sėkmingo
darbo.
Atidarymo šventėje dalyvavo Alytaus rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Alytaus
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, vidaus
tarnybos pulkininkas Algirdas
Bautronis, Daugų seniūnas Vydas Raudonis, rajono savivaldybės
tarybos nariai ir Alytaus rajono
ugniagesiai.
Gaisrinės pastatas atnaujintas Alytaus rajono savivaldybei
įgyvendinus projektą „Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato rekonstrukcija Daugų mieste“.
Projekto vertė – daugiau kaip
215 tūkst. eurų. Darbus atliko
UAB „Scandi house“. Jos direktorius Egidijus Blažauskas simbolinį raktą perdavė Alytaus rajono
priešgaisrinės apsaugos tarnybos
direktoriui Romui Kisleravičiui.
Po atidarymo ceremonijos svečiai apžiūrėjo atnaujintas priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
patalpas.

Daugų ugniagesiai džiaugiasi nauju pastatu, kurį
pašventino Daugų parapijos klebonas V. Jelinskas.

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.

Alytaus rajono savivaldybės
informacinis biuletenis

ISSN 2029-8536

Platinamas nemokamai.
Tiražas 8 000 egz.

Butrimonių seniūnijos policijos rėmėjo V. Valvonio (antras iš dešinės) iniciatyva miestelio Aušros gatvėje įrengtas saugios kaiminystės stendas.
Vieningi ir budrūs kaimynai
gyvena saugiau. Saugi kaimynystė – tai kaimynų bendradarbiavimas, padedant policijai ir
kitoms institucijoms bei stiprinant saugumą žmonių gyvenamojoje vietovėje.
Svarbiausias ir esminis saugios kaimynystės iniciatyvos sėkmės veiksnys yra pačių žmonių
požiūris, kad ne kas nors kitas, o
jie patys yra savo gyvenamosios
teritorijos šeimininkai. Geriausi
pavyzdžiai – kai bendruomenės
pačios įsirengia saugios kaimynystės stendus, atbaidančius įtartinos reputacijos asmenis.
Tokios iniciatyvos ėmėsi ir But
rimonių seniūnijos policijos rėmėjas, Butrimonių gimnazijos
direktorius Valdas Valvonis. Užsukusius į Aušros gatvę Butrimonyse
pasitinka apie saugią kaimynystę
informuojantis stendas. Kiekvie-

nas potencialus nusikaltėlis, vien
matydamas tokį ženklą žino, kad
čia veikia stipri saugios kaimynystės grupė, kad kiekvienas jo žingsnis yra stebimas ir apie kiekvieną
nusikalstamą veiką yra nedelsiant
informuojami policijos pareigūnai.
Siekiant ugdyti prevencinius įgūdžius, užsiimti kryptinga, prevencine veikla, Butrimonių seniūnijos
policijos rėmėjas bendruomenės
narius kviečia kiekvieną pirmadienį 16 val. atvykti į Butrimonių
gimnazijos sporto bazę, kur galima ne tik daugiau sužinoti apie
saugios kaimynystės grupių veiklą, jų kūrimą, bet ir dalyvauti
aktyvioje, sveikatą ugdančioje veikloje – šiaurietiškame ėjime. Užsiėmimus veda šiaurietiško ėjimo
ekspertė – Alytaus rajono Visuomenės sveikatos biuro direktorė
Dalia Kitavičienė. Dalyvio mokestis – plati šypsena.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios
tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistas Donatas Kat
lauskas ragina gyventojus burtis į saugios kaimynystės grupes.
Aštuoni darbai, kuriuos Jūs ir Jūsų kaimynai gali padaryti, kad
sukurtumėte saugios kaimynystės grupę ir gyventumėte saugiai:
• Susipažinkite su savo kaimynais ir sušaukite susirinkimą, į kurį pasikvieskite Jūsų teritoriją aptarnaujantį apylinkės inspektorių.
• Su kaimynais pasikeiskite telefonų numeriais, kad prireikus galėtumėte nesunkiai juos surasti.
• Užpildydami policijos pareigūno ar saugią kaimynystę inicijuojančio asmens pasiūlytą testą, aptarkite jį su kaimynais. Pasirašykite
saugios kaimynystės protokolą, kurį pasiūlys pareigūnas.
• Siekdami padidinti namo (kiemo) saugumą, kartu aptarkite ir sudarykite priemonių planą, kurį norėtumėte įgyvendinti kartu su policijos bei seniūnijos ar kitų institucijų darbuotojais.
• Skatinkite savo kaimynus nebūti abejingais ir kreiptis į policiją pamačius nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą, pasirūpinkite, kad
jaunimas Jūsų gyvenamoje teritorijoje turėtų kuo užsiimti.
• Išvalykite savo kaimyniją! Į šią veiklą įtraukite visus – vaikus, paauglius, pagyvenusius žmones. Grafitai, šiukšlės, apgriuvę pastatai,
apleisti automobiliai praneša potencialiems nusikaltėliams, kad jūs
nesirūpinate savo gyvenamosios aplinkos saugumu, sudarote sąlygas
kilti nusikaltimams.
• Kreipkitės į seniūną ar tam tikrą savivaldybės padalinį, prašydami jų pagalbos sprendžiant šias problemas. Pasikonsultuokite su
policijos, seniūnijos ar draudimo specialistais apie priemones, padėsiančias padidinti gyvenamosios aplinkos saugumą ir inicijuokite jų
įgyvendinimą.
• Suderinkite su kaimynais, parinkite vietą ir pakabinkite stendą su
aktualia prevencine informacija apie apsaugos nuo nusikaltimų būdus, saugią kaimynystę ir kitas priemones.

