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Padėkota šauniems 
tėveliams

Tėčiai Algirdas Grybauskas ir Marius Balčiūnas

Diana Grybėnienė, jos dukra Goda su mylima ,,Vaikystės dvaro“ 
mokytoja Kristina Kerteniene

Laima KMELIAUSKIENĖ
Kaip rašėme ,,Kaišiadorių aiduose“ 

(Nr.47), neseniai Žiežmariuose nau-
jomis spalvomis nušvito požeminė 
perėja, kuriuo mokyklos-darželio 
,,Vaikystės dvaras“ bendruomenės 
nariai gali saugiai patekti į įstaigą. 
Toks pats spalvingas buvo ir rengi-
nys, kuriame džiaugtasi jungtinėmis 
pajėgomis įgyvendinus Žiežmarių 

kultūros centro edukacinį projektą 
,,Gatvės menas“.

Šventėje Žiežmarių mokyklos-dar-
želio ,,Vaikystės dvaras“ direktorė 
Eglė Raudeliūnienė nepraleido pro-
gos padėkoti ir šauniems ugdytinių 
tėveliams, įstaigos bendruomenės 
vardu įteikdama padėkas ir ryškias-
palvių gėlių vazonėlius.

Diana Grybėnienė buvo apdovano-
ta ,,už nuoširdžiai ištiestą pagalbos 

ranką, empatiją, rūpestį, palaiky-
mą žodžiais ir veiksmais. Už kartu 
su vaikais saldžiai ištartą ,,AČIŪ, 
MOKYTOJAU“, už nuolatinį rū-
pestį ,,Vaikystės dvaru“, už šiltas, 
darbščias rankas ir gardžius pietus 
požeminės perėjos, tapusios tiltu tarp 
bendruomenių, projekto įgyvendini-
mo dalyviams.“

Nuoširdus dėmesys buvo skirtas 
ir Algirdui Grybauskui bei Mariui 

Balčiūnui – tokiems pat šauniems, 
aktyviems kaip ir Diana. Jie palaiko 
ne tik žodžiais. Štai Algirdas ,,Vai-
kystės dvaro“ ,,Varpelio“ skyriui pa-
dovanojo spalvingą iškabą, o Marius 
– nukaldintą varpą.

Diana Grybėnienė, Algirdas Gry-
bauskas ir Marius Balčiūnas yra 
,,Vaikystės dvaro“ mokyklos tary-
bos nariai.

Laimos Kmeliauskienės nuotr.

Vėtra užvertė 
medžius ant kelio 

*Ankstų birželio 12-osios rytą gau-
tas pranešimas, kad kelio Kruonis 
– Žiežmariai 13-ajame kilometre 
nuvirtęs medis blokuoja vieną eis-
mo juostą, trukdo pravažiuoti. Medis 
supjaustytas ir pašalintas nuo važiuo-
jamosios kelio dalies. 

*Birželio 14 d 11.02 val. pranešta, 
kad. Dovainonių kaime ant pagrindi-
nės Rumšiškių  gatvės guli užvirtęs 
medis. Medis supjaustytas ir patrauk-
tas, nušluota kelio danga. 

Girtas prieš girtesnę...
Birželio 16 d. apie 17 val. neblaivus 

(2,45 prom.) Kaišiadorių apylinkės 
seniūnijos gyventojas, gimęs1985 
metais, smurtavo prieš neblaivią 
(2,77 prom.) moterį, gimusią 1973 
metais.

Kauno apskrities VPK ir
 PGV inf. 

Baigtas įgyvendinti Žaslių pagrindinės 
mokyklos dienos centro sporto aikštyno 

atnaujinimo projektas
 Edita LEVANSAVIČIŪTĖ 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 
Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracija ir Nacionalinė mo-
kėjimo agentūra 2018 m. kovo mė-
nesį pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemo-
nės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veik-
los sričių „Parama investicijoms į 
visų rūšių mažos apimties infras-
truktūrą“ paramos sutartį Nr. 20K1-
KK17-1-02245-PR001. Projekto 
tikslas – atnaujinti Žaslių pagrindi-
nės mokyklos dienos centro sporto 
aikštyną, teikiant dienos socialinės 
priežiūros ir ugdymo paslaugas vai-
kui ir jo šeimos nariams. 

Projektu skatinama labiausiai pa-
žeidžiamų visuomenės grupių socia-
linė įtrauktis – įgyvendinant projektą 
nėra numatyta projekto apribojimų, 
kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo dėl ly-
ties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitiki-
nimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, 
lytinės orientacijos, etninės priklau-
somybės, religijos, todėl projekto 
rezultatais turės galimybę naudotis 
gyvenvietės gyventojų vaikai ir su-
augusieji, kuriems reikalinga tokia 
paslauga. 

Projekto metu atnaujintas Žaslių 
pagrindinės mokyklos dienos cen-
tro sporto aikštynas: įrengtos nau-
jos krepšinio ir paplūdimio tinklinio 
aikštelės, įrengtas futbolo aikštynas 
ir bėgimo takai, vaikų žaidimo aikš-
telė ir sporto įrenginiai. Aikštynas 
aptvertas saugia tvora, įrengti lauko 
šviestuvai, dviračių stovai, suoliukai 
bei kiti mažosios architektūros ele-
mentai. Patekti į atnaujintą sporto 
aikštyną pritaikyta ir neįgaliesiems. 

Simbolinę sporto aikštyno ati-
darymo juostelę perkirpo Savi-
valdybės meras Vytenis Tomkus, 

Administracijos direktoriaus pava-
duotojas Voldemaras Maziliauskas, 
Žaslių pagrindinės mokyklos direk-
torė Asta Malakauskienė ir rangovo 
UAB „Kėdainių melioracija“ direk-
torius Kęstutis Merfeldas.

Bendra projekto vertė – 200 tūkst. 
Eur, skirtas 160 tūkst. Eur fi nansavi-
mas, prie projekto įgyvendinimo 40 
tūkst. Eur Kaišiadorių rajono savi-
valdybė prisidėjo biudžeto lėšomis.

Autorės nuotr. 

Šilti orai vilioja gyventojus prie 
vandens telkinių. Kad neįvyktų skau-
di nelaimė, nesimaudykite nežino-
mose, nuošaliose vietose, nestovėkite 
ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai 
įkristi į vandenį. Taip pat neplaukio-
kite ant pripučiamų čiužinių, padan-
gų kamerų, savadarbių plaustų ar ki-
tų priemonių. Neišdykaukite valtyje, 
nes valtis gali apvirsti. Prižiūrėkite 
savo vaikus, kad jie nebristų į van-
denį vieni, be suaugusiųjų priežiūros. 
Pamatę skęstantį žmogų, kvieskite 
gelbėjimo tarnybas skubiuoju pagal-
bos telefonu 112.

Būkite atsargūs 
prie vandens 

telkinių 
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Iškilminga akimirka: perkerpama simbolinė sporto aikštyno atida-
rymo juostelė

Projekto metu atnaujintas Žaslių pagrindinės mokyklos dienos centro sporto aikštynas

Prasidėjus šiltajam sezonui Kauno 
apskr. VPK pareigūnai, atsižvelg-
dami į oro prognozes ir poilsiau-
tojų įpročius, siekiant užkardyti 
viešosios tvarkos pažeidimus ir 
saugaus elgesio prie vandens tel-
kinių reikalavimų laikymąsi, tik-
rina paplūdimius ir poilsiauto-
jų lankytinus vandens telkinius.
Primename, kad pagal LR adminis-
tracinių nusižengimų kodekso 484 
str. (Alkoholinių gėrimų gėrimas bei 
neblaivaus asmens pasirodymas vie-
šosiose vietose) numatyta bauda nuo 
dvidešimt iki vieno šimto eurų. Už 
vairavimą, vartojus alkoholio, ga-
li grėsti tiek administracinė, tiek ir 
baudžiamoji atsakomybė.

Kauno apskrities PGV inf. ir 
nuotr. 

Tikrina 
paplūdimius 




