
 

Renginio organizatoriai:  
Alytaus rajono vietos veiklos grupė, tel. 8 609 98317 

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 8 315 51451  
Punios kaimo visuomeninė organizacija „Punios ainiai”, 8 611 27243 

 
“Vietos bendruomenių ir bibliotek ų metams besibaigiant arba naujos galimybės 

visiems“  
(Projekto „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijos 

2015 - 2020 metams“ viešinimo ir aktyvinimo renginys bei Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto “Alytaus 

rajono kultūros darbuotojo diena” pristatymas) 

2016 m. lapkričio 23 d., 10.00 val.  

 Punios daugiafunkcio centro aktų salė, Kauno g.3, Punios k., Punios sen., Alytaus r.  

Programa 

10.00 - 11.40 Renginio dalyvių registracija. Alytaus rajono vietos veiklos grupės, Punios 

kaimo visuomeninės organizacijos “Punios ainiai”, Alytaus rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Punios filialo, Alytaus rajono savivaldybės įgyvendintų 

projektų lankymas ir apžiūra. 

11.40 -12.00 Kavos pertrauka Punios kaimo visuomeninė organizacijos „Punios ainiai” 
„Dzūko pirkioje”. 

12.00 - 12.10 Oficialus renginio atidarymas. Renginio svečių sveikinimai Punios aktų salėje. 

12.10 -12.20 Alytaus rajono savivaldybės administracijos investicijos bendruomenių plėtrai bei jų 

poveikis bibliotekų veiklai / Alytaus rajono savivaldybės administracijos Finansų ir 

investicijų skyriaus vedėja Gintarė Jociunskaitė  

12.20 -12.35 Galimybės visiems - „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  

bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 - 2020  

metams“ įgyvendinimo prioritetų, priemonių, plano bei vietos projektų pavyzdžių  

pristatymas/ Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos Viešųjų 

ryšių specialistas Ignas Čekanauskas. 

12.35 – 12.50 Mažai naudojamas tautinio paveldo resursas  – linai – idėjos verslui kaimo 

vietovėse/ „UAB Aloteksa“ direktorė, parduotuvės  Birštone „Gaminiai iš lino ir 

medžio“ savininkė, Lietuvių lino tradicijų puoselėtojų draugijos pirmininkė Onutė 

Velykienė. 

12.50 -13.10 Vietos valdžios institucijų  ir bendruomenių įtaka  jaunų žmonių užimtumo 

didinimui/Druskininkų savivaldybės tarybos narys, VPS administravimo vadovas 

ir Viešųjų ryšių specialistas Artūras Skausmenis  

13.10 - 13.30 Mažųjų kultūros sostinių idėjos įgyvendinimas ir įtaka kultūriniam turizmui / 

Varėnos savivaldybės Merkinės seniūnijos seniūnas, Varėnos krašto vietos veiklos 

grupės tarybos pirmininkas Gintautas Tebėra 

13.30 -13.40 Punia - 2017 m. mažoji  kultūros sostinė - galimybės  verslui,  

bendruomenėms, krašto kultūrai, turizmui bei tinklaveikai/ Punios seniūnijos 

seniūnas Gintautas Laukaitis. 

13.40 -13.50 Punios bendruomenės ir bibliotekos  bendradarbiavimo įtaka Punios krašto 

pridedamosios vertės kūrimui/ Punios kaimo visuomeninės organizacijos “Punios 

ainiai” Linas Nedzinskas   

13.50 – 14.10 Lietuvos kaimo bibliotekų veiklos įtaka kaimo vietovių vystymuisi ir plėtrai 
(geroji patirtis) / Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos  
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direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininko pavaduotojas 
Petras Zurlys. 

14.10 - 14.40 Vietos bendruomenių ir Bibliotekų metų vaisiai /Alytaus rajono vietos veiklos 

grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė ir Alytaus rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas. 

14.40 - 15.00 Kavos pertrauka Punios kaimo visuomeninės organizacijos „Punios ainiai” 
„Dzūko pirkioje”. 

15.00- 16.00 Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto “Alytaus rajono 

kultūros darbuotojo diena - Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje” 

pristatymas. 

Geriausieji Alytaus rajono kultūros projektų ir veikliausių darbuotojų pavyzdžiai  

bei  jų apdovanojimai. 

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono 

savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Alytaus rajono savivaldybės 

administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė.  

16.00 - 16.40 Muzikinė dovana renginio dalyviams. 

16.40 –  
 
18.00 

Vakarienė, neformalus bendravimas (Punios daugiafunkcio centro sporto 
salė).  
Renginio pabaiga.  

 


