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„Europos burės“ –
geriausiems 2013-ųjų projektams
 Jurgis Ambrazas

Pasitelkus privatų kapitalą Raudondvario dvare pavyko atnaujinti XIX a. grafų Tiškevičių statytą oranžeriją

Sausio 30-ąją į Vilniaus teatro areną sugužėję svečiai sušilo
ne vien todėl, kad atsidūrė šildomoje patalpoje. „Europos burių
2013“ laimėtojų apdovanojimo ceremoniją „kaitino“ ir žymūs
Lietuvos scenos meistrai.
„Europos burių“ rinkimuose siekiama įvertinti didžiausios naudos žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei duodančius projektus,
kurie vykdomi ES struktūrinių fondų lėšomis. Finansų ministerija
šiuos rinkimus rengia septintus metus.
Pernai vertinimui buvo pateikti 129 projektai. Vertinimo komisija atrinko 27 projektus – po tris kiekvienai iš devynių nominacijų.
Įspūdinga komisijos sudėtis: Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos pacientų organizacijų, Lietuvos verslo dienraščio „Verslo žinios“ leidžiamo žurnalo
„Verslo klasė“, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos
inovacijų centro, Centrinės projektų valdymo agentūros, Europos
socialinio fondo agentūros, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos
verslo paramos agentūros, Transporto investicijų direkcijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ir Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“ atstovai.
Galutinį žodį tarė internautai – tai jų balsavimu
(iš viso 35430 balsų) išrinkti devynių nominacijų laimėtojai:
Už inovacijas
Inovacinis saulės elementų gamybos projektas.
Vykdytoja – UAB „Baltic Solar Energy“.
Už pažangų verslą
„Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“.
Vykdytoja – AB „Šiaulių energija“.
Už galimybes tobulėti
„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“.
Vykdytoja – Lietuvos meno kūrėjų asociacija.
Už galimybę dirbti jaunimui
„Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“.
Vykdytojas – Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centras.
Už jaukią aplinką
„Druskininkų kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė
plėtra“. Vykdytoja – Druskininkų savivaldybės administracija.
Už suteiktas e. galimybes
„Lietuvos dokumentinis kinas internete (e. kinas)“.
Vykdytojas – Lietuvos centrinis valstybės archyvas.



Už efektyviausią komunikaciją
„Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra. Study in Lithuania“.
Vykdytojas – Švietimo mainų paramos fondas.
Už turiningą laisvalaikį
„Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas pritaikymas
turizmo reikmėms“. Vykdytoja – Kauno rajono
savivaldybės administracija.
Už atvertus kelius
„Mano guru: verslo ir socialinių iniciatyvų derinimas suteikiant
naujas galimybes darbo rinkoje“.
Vykdytoja – VšĮ „Socialiniai paramos projektai“.
Keturi laimėję projektai vienaip ar kitaip susiję su
savivaldybėmis: Druskininkų, Kauno r., Pagėgių, Šiaulių m.

Rimta vila „Linksma“

Druskininkų savivaldybės projektas „Kurorto kultūros infrastruktūros kompleksinė plėtra“ nusitaikė į vilą „Linksma“, kurioje
įsikūręs muziejus, skirtas Druskininkams ir jų apylinkėms. Bloga
būklė: byrantis tinkas, drėgmė, šaltis, apleista ir nepatraukli aplinka, pasenusi ir susidėvėjusi įranga – neleidžia šio pastato kuo
geriau panaudoti moksleivių, vietos menininkų, kitų miestelėnų
ir miesto svečių laisvalaikiui. O atnaujintose patalpose galimi
muzikos festivaliai, parodos, konferencijos, paskaitos ir diskusijos,
seminarai, knygų pristatymai, kūrybos vakarai, poezijos festivaliai,
susitikimai, kiti kultūros renginiai.
Vilniaus teatro arena senokai nematė tiek
daug garbingų svečių
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aktualijos

Raudondvaris – ir vėl dvaras

„Europos burių 2013“ apdovanojimą pelniusiam projektui
„Raudondvario dvaro pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo
reikmėms“ panaudota 3,1 mln. Lt ES paramos, dar beveik tiek
pat teko pridėti savivaldybei, kuri Raudondvaryje įgyvendino
net kelis projektus.
Pagrindinis Raudondvario dvaro ansamblio pastatas – XVII
a. pilis su bokštu – paskutinį kartą atnaujintas 1962–1967 metais, tačiau netvarkomas tapo avarinės būklės. 2009 m. Kauno
rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Šilumą taupančių
priemonių diegimas Raudondvario dvaro pilyje“, kurio bendra
vertė siekė 4,13 mln. litų. Atnaujintoje dvaro ledainėje buvo
įkurdintas Kauno rajono savivaldybės turizmo informacijos
centras. Buvęs žirgynas jau baigiamas pritaikyti menų inkubatoriui. Visiems minėtiems projektams skirta beveik 19 mln. litų,
iš kurių savivaldybės lėšos siekia 8,86 mln. litų.
Pasitelkus privatų kapitalą pavyko atnaujinti XIX a. grafų
Tiškevičių statytą oranžeriją. „Bendrovė „VIA Baltica Dvaras“ į šį
kultūros paveldo objektą investavo 1,12 mln. litų, dar 2,08 mln.
litų buvo gauta ES paramos. Čia yra restoranas, vyksta priėmimai, seminarai, pokyliai.

Apdovanojimas Už turiningą laisvalaikį „Raudondvario dvaro
pilies kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“
įteiktas vykdytojui – Kauno rajono savivaldybei ir savivaldybės
administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui

Gerovė kuriama darbu

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro projektą
„Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“, kuris įgyvendintas kartu su partneriais – AB Vilkyškių pienine, Vilniaus miesto krizių
centru, geriausiai apibūdino Pagėgių centro direktorė Nijolė
Kovaliova. Atsiimdama „Europos burių 2013“ apdovanojimą ji
pasakė:
„Pagėgiuose taip pat gražios gatvės ir atnaujinami pastatai. Tad mūsų socialinių paslaugų teikėjų tikslas dirbti taip,
kad būtų kam tomis gatvėmis vaikščioti. Projekto tikslas
– sudaryti palankias sąlygas gyventojams, kuriems sunkiai
arba išvis nesuderinami šeimos ir darbo įsipareigojimai.
Siekiame, kad padėtis, kai nėra kur palikti savo mažamečių
vaikų ar kitų artimųjų, kuriems reikalinga priežiūra, netaptų
nedarbo priežastimi. Mums tai buvo iššūkis, nes vaikų užimtumo kambariuose reikėjo sukurti sąlygas, alternatyvias
vaikų darželiams. Įtemptas ketverių metų darbas prabėgo
labai greitai, o viso to rezultatas – šis apdovanojimas. Esame
įsitikinę, kad tokie projektai motyvuoja dirbti gimtinėje ir
negalvoti apie emigraciją.“

Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centro projektą
„Dirbdami kurkime šeimos gerovę!“, kuris įgyvendintas kartu su
partneriais – AB Vilkyškių pienine, Vilniaus miesto krizių centru,
geriausiai apibūdino Pagėgių centro direktorė N. Kovaliova

Pažanga – tai visokeriopas taupymas

Pagal miesto savivaldybės ir Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos patvirtintą 2009–2011 m. investicijų planą
AB „Šiaulių energija“ įgyvendino didžiausią apimtimi Šiaulių
regione projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“. Siekta sumažinti priklausomybę nuo didėjančių
importuojamų gamtinių dujų kainų, maksimaliai sulėtinti vartotojams tiekiamos šilumos tarifų augimo tempą, mažinti šilumos energijos gamybos savikainą, išlaikyti bendrovės šilumos
ūkio konkurencingumą, aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę ir patikimumą. Projektas numato, kad apie 30–40
proc. bendrovės šilumos gamyboje naudojamo importuojamo
brangaus kuro (gamtinių dujų) bus pakeista vietiniu biokuru
– tai leis sutaupyti apie 40 proc. taršos leidimų, nes sumažėjo
anglies dvideginio išmetimai į atmosferą.
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Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas
Stasiūnas apdovanojo AB „Šiaulių energija“, kuri įgyvendino
didžiausią apimtimi Šiaulių regione projektą „Šiaulių termofikacinės
elektrinės projektavimas ir statyba“



Švietimas

Ugdymo įstaigų problemas
pristatė ministrui
Edmundas Mališauskas

Kauno rajone apsilankęs švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis patikino, kad Mastaičiuose esantis Kauno kolegijos baseinas bus
perduotas savivaldybei, tačiau lėšų planuojamam daugiafunkciam
centrui statyti nepažadėjo. „Visoms Lietuvos mokykloms atnaujinti
turime tik 240 mln. litų, todėl Mastaičių mokyklai statyti lėšų reikėtų
ieškoti kitur, galbūt regionų plėtros fonduose“, – kalbėjo ministras.
Susitikime taip pat dalyvavo Seimo Pirmininko pavaduotojas Vydas
Gedvilas, Seimo nariai Antanas Nesteckis ir Raminta Popovienė, Kauno
rajono mero pavaduotojai Petras Mikelionis ir Antanas Makarevičius,
administracijos vadovai (nuotr.).
Kauno rajono savivaldybei tenka spręsti sudėtingus uždavinius, susijusius su ugdymo įstaigų pertvarka. Tai viena iš nedaugelio Lietuvos
savivaldybių, kurioje daugėja gyventojų. Ypač daug jaunų šeimų kuriasi Alšėnų, Garliavos, Akademijos, Raudondvario seniūnijose. Kultūros,
švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė pasakojo, kad
iš viso maždaug 1000 jauniausių Pakaunės gyventojų laukia eilėje į
darželius. Vis dėlto vyresniųjų klasių mokinių skaičius mažėja, nes dalis
jų pasirenka Kauno miesto gimnazijas.
Sudėtinga padėtis susiklostė Mastaičiuose, kai praėjusiais metais
Kauno kolegijos fakultetui priklausančios patalpos buvo perduotos
valdyti Lietuvos policijos mokyklai. Čia vis dar glaudžiasi Mastaičių
pagrindinė mokykla, Alšėnų seniūnija, kultūros centras, kitos įstaigos.
Kauno rajono savivaldybė planuoja seniūniją laikinai perkelti į buvusio
pašto patalpas. Tačiau tebelieka aktualus mokyklos ir vaikų darželio
klausimas.
Įmonė „Archispektras“ pernai visuomenei pristatė savivaldybės
užsakymu parengtą Mastaičių daugiafunkcio centro projektą. Šiuolaikinėse trijų tūrių patalpose įsikurtų ne tik ugdymo įstaigos, kultūros
centras, biblioteka, seniūnija, bet ir sporto salė. Mastaičių problemos
svarstytos ir Vyriausybės pasitarimuose. Pritarta, kad daugiafunkciam
centrui lėšų reikėtų ieškoti ES fonduose ir kitur, dalį jų skirtų savivaldybė.
Kauno rajono vadovai tvirtina, kad daugiafunkcis centras yra ne
prabanga, o būtinybė. „Jei pavyktų pastatyti šį centrą, tai būtų puiki
investicija į jauną žmogų“, – pabrėžė Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė.
Seimo narys A. Nesteckis ragino ministrą nepalikti savivaldybės likimo valiai. Jis teigė, kad padėtis Mastaičiuose yra išskirtinė: „Savivaldybė viena nepajėgi finansuoti tokių objektų statybos, todėl Vyriausybės
dėmesys turėtų būti didesnis, o finansinis indėlis – svaresnis.“

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų problemos aktualios sparčiai augančiai Akademijos seniūnijai. Kauno rajono savivaldybės ir Aleksandro Stulginskio universiteto vadovai jau sutarė studentų bendrabučio patalpose įkurdinti vaikų darželį,
tačiau dar neišspręstas patalpų perdavimas. Aktualus ir mokyklų atnaujinimo klausimas. Puikiai įrengtomis patalpomis
gali džiaugtis Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenė. Apšiltinta Jonučių vidurinės mokyklos sporto salė, atnaujinama Garliavos Adomo Mitkaus mokykla, ateityje dalį
jos patalpų ketinama skirti ir vaikų darželiui.
D. Pavalkis ir V. Gedvilas taip pat lankėsi Kulautuvos mokykloje ir Raudondvario gimnazijoje. Pernai šalia gimnazijos
atsirado šiuolaikinis sporto aikštynas, kurį bendruomenei
dovanojo bendrovė „Baltishes Haus“. Kauno rajono savivaldybės vadovų vizija – apšiltinti mokyklos pastatą, pastatyti
aktų salę, atnaujinti gimnazijos stadioną.
Šiuolaikinio stadiono statybos jau vyksta Akademijos
Ugnės Karvelis gimnazijoje. Vyriausybė šiam objektui skyrė
800 tūkst. Lt, dar 200 tūkst. pridėjo savivaldybė. Nemažai lėšų
dar reikės dirbtinei dangai ir stadiono įrangai. Šiemet savo
eilės turėtų sulaukti ir Garliavos meno mokykla, savivaldybės
vadovai pasiryžę užbaigti dar prieš krizę pradėtą statyti jos
priestatą.

Autobusai Vasario 16-osios signatarams atminti
Į Vilniaus gatves išriedėjo 19 naujų ekologiškų autobusų „Solaris
Urbino 12 CNG“. Kartu su jais sostinėje startuoja naujas socialinis projektas, skirtas Vasario 16-osios signatarams atminti.
„Į gatves išriedantys 19 naujų ekologiškų autobusų važinės visais
sostinės autobusų maršrutais. Nauji autobusai – modernūs, pritaikyti
neįgaliesiems, šilti keleiviams. Taip pat startuoja ir naujas socialinis projektas, skirtas Vasario 16-ajai. Dvidešimt autobusų bus apklijuoti Nepriklausomybės Akto signatarų atvaizdais, kurie primins vilniečiams, kam
turėtume būti dėkingi už tai, kad šiandien esame laisvi ir nepriklausomi“, – sakė Vilniaus meras Artūras Zuokas.
Iki vasario 16 d. 20 Vilniaus viešojo transporto autobusų papuoš
Nepriklausomybės Akto signatarų veidai, trumpi jų gyvenimų ir pasiekimų aprašymai. Šie autobusai taps socialinio projekto „Ar žinote?
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Kieno parašai išreiškė Lietuvos žmonių valią būti nepriklausomiems?“
dalimi ir beveik visus metus važinės Vilniaus gatvėmis. Taip pat planuojama, kad akcijai paruošti plakatai puoš ir miesto kolonas.
„Per dešimtmetį autobusų parkas atnaujintas trečdaliu. Tai tikrai
didelis ir sveikintinas miesto valdžios pasiekimas. Šie 19 naujų autobusų duos naudos ir miestiečiams, kurie naudosis viešuoju transportu, ir tiems, kurie juo naudojasi rečiau, nes šios transporto priemonės
gerokai ekologiškesnės“, – sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.
Kiekvienas „Solaris Urbino 12 CNG“ autobusas gali pervežti 85
keleivius, jie varomi suspaustomis dujomis. Planuojama, kad šie autobusai Vilniuje kursuos ne mažiau kaip 15 metų. Šiais metais parkas
bus papildytas iš viso 41 transporto priemone.
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švietimas

Utenos Krašuonos progimnazijoje –
moderniausias technologijų kabinetas
Rolanda Kubickienė

Utenos rajono savivaldybės administracija su Alantos verslo
ir technologijų mokykla ir latvių partneriais antrus metus vykdo
projektą „Bendradarbiavimo tarp Latvijos ir Lietuvos profesinių
mokyklų ir verslo plėtojimas“, kuriuo siekiama gerinti profesinį
mokymą pagrindžiant jį praktinių įgūdžių lavinimu.
Į projektą įsitraukė ir dvi Utenos mokymo įstaigos – Regioninis
profesinio mokymo centras ir Krašuonos progimnazija. Pasirinkusios staliaus profesijos populiarinimą ir su rajono savivaldybės
administracija pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, abi mokyklos jau gali įvertinti rezultatus. Centro moksleiviai ir mokytojai
turėjo galimybę praktikuotis kartu su latvių medienos apdirbimo
specialistais, o progimnazijoje atidarytas modernizuotas technologijų kabinetas.
Tokį specializuotą kabinetą Krašuonos progimnazija turi vienintelė iš visų Utenos mokyklų. Jo patalpos buvo suremontuotos,
o iš projekto lėšų mokymo priemonėms (apdirbimo staklėms,
įrankiams, medžiagoms) įsigyti buvo skirta 55 tūkst. eurų. Dabar
per pamokas teorinių žinių apie technologijų naujoves gavę mokiniai jas galės patikrinti kurdami įvairios paskirties gaminius. Tokia mokykloje įgyta patirtis galbūt ne vienam bus paskata rinktis
staliaus profesiją.
Mintį, kad žmogui, turinčiam praktinių įgūdžių, gyvenime atsiveria kur kas didesnės galimybės nei tam, kuris žinių semiasi tik
iš vadovėlių, pabrėžė ir į Krašuonos progimnaziją pakviesti svečiai
– Utenos r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
Zita Ringelevičienė, Strateginio planavimo ir investicijų valdymo

skyriaus vedėjas Algirdas Gildutis, Švietimo, sporto ir jaunimo
reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Utenos regioninio
profesinio centro direktorius Zenonas Alekna, kabineto įrangą atvežusios ir ją surinkusios bendros Lietuvos ir Didžiosios Britanijos
įmonės UAB„Hardim“ direktorius Rolandas Žygelis, iš kitų mokyklų
atvykę technologijų mokytojai. Jie taip pat galėjo ne tik apžiūrėti,
bet ir išbandyti naujus įrankius – ne perkirpti simbolinę juostelę, o
supjaustyti medinę lentelę (nuotr.). Taip išradingai modernizuotą
technologijų kabinetą atidaryti pasiūlė progimnazijos direktorius
Rolandas Gruodinskas.

Molėtų miesto garbės piliečiui M. Giedraičiui – 85
Sausio 25 d. Molėtų garbės piliečiui prof. Mykolui Jonui Henrikui Giedraičiui (Michal Giedroyc) sukako 85-eri. Šiuo metu profesorius gyvena Anglijoje, Oxforde. 2003 m. rajono savivaldybės
tarybos sprendimu M. Giedraičiui suteiktas Molėtų garbės piliečio vardas už itin svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę
gerovę ir aktyvų Molėtų garsinimą užsienyje savo darbais ir veikla mokslo ir visuomeninėje srityje.
Ta proga Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje, kuri draugystę su prof. M. Giedraičiu puoselėja nuo 1989
m., surengta popietė, kurioje dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. Sigitas Narbutas ir
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Violeta Žalalienė

Komplektavimo skyriaus vedėja Ana Venclovienė, Molėtų rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Henrikas Ivickas, Kultūros ir
švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Gintautas Matkevičius ir
kiti rajono kultūros įstaigų vadovai, mokyklos mokytojai, mokiniai (nuotr.).
Vrublevskių bibliotekos direktorius susirinkusiesiems priminė Giedraičių giminės nuopelnus Lietuvai ir kultūrai, išsamiau
– apie šviesų žmogų, labdarį kunigaikštį Mykolą Giedraitį ir
papasakojo apie jo dovanas gimtajam kraštui. M. Giedraitis
Vrublevskių bibliotekai 2009 m. padovanojo asmeninę istorinių
knygų biblioteką, kurioje yra daugiau negu 1400 leidinių, o vėliau ir vertingą asmeninį archyvą. Paskui savo mintimis apie profesorių, garsiosios kunigaikščių giminės 21 kartos palikuonį, dalijosi Vrublevskių bibliotekos darbuotoja, M. Giedraičio knygos
„Ant kraterio krašto“ vertėja A. Venclovienė. Vertėjos gyvą žodį
iliustravo mokiniai ištraukomis iš profesoriaus knygos.
Renginio pabaigoje Molėtų rajono vicemeras H. Ivickas
padėkojo organizatoriams ir dalyviams, vertėjai A. Venclovienei ir svečiams, išreiškusiems pagarbą Molėtų garbės piliečiui
prof. M. Giedraičiui, įteikė svečiams atminimo dovanėles.
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Negalėjusį atvykti V. Adamkų susirinkusieji išgirdo žiūrėdami jo namuose nufilmuotą vaizdo siužetą. „Druskininkai yra pavyzdys visoms Lietuvos savivaldybėms, kaip reikia rūpintis savo
aplinka, kaip teisingai investuoti pinigus. Svarbiausia, kad čia
pirmiausia dėmesys skiriamas žmogui“, – tokius iš ekrano tariamus V. Adamkaus žodžius išgirdo susirinkusieji.
Dar 2000 m. Druskininkuose buvo surengtas Lenkijos Prezidento Aleksandro Kwasnewskio ir Lietuvos Prezidento V. Adamkaus susitikimas. Tada kurortui jis buvo didžiausia reklama, mat
Druskininkų vardą paminėjo apie pusšimtį Lenkijos ir Lietuvos
žiniasklaidos priemonių.

Įteikti septyni stikliniai vandens lašai

Meras R. Malinauskas vieną iš apdovanojimų įteikė ir Ratnyčios
klebonui Ž. Kuzinui
Druskininkų savivaldybė dvyliktą kartą rengiamoje Padėkos
šventėje pagerbė žmones, savo darbu ir iniciatyvomis garsinusius ir puoselėjusius miestą. Meras Ričardas Malinauskas teigė,
kad nelengva išskirti geriausius iš didelio būrio darbščių, kraštą
mylinčių žmonių. Meras jiems įteikė tris tradicines bronzines
„Ratnyčėlės“ skulptūrėles ir septynias stiklines mineralinio vandens lašo statulėles.
„Savivaldybė visuomet palaiko sumanymus ir darbus, kurie
garsina Druskininkus, kuria pridėtinę vertę kurortui. Malonu padėkoti visiems, kurie stato, plėtoja, ugdo Druskininkus, padėkoti
šiems žmonėms už jų nuoširdų prisilietimą prie visus mus džiuginančio kurorto puoselėjimo“, – sakė R. Malinauskas.
Garbus šventės svečias Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius pasveikino Druskininkų iniciatyvą viešai pagerbti
darbščiausius, kūrybingiausius. Premjeras įmonių grupės „Tobis“ atstovams įteikė padėką už Lietuvai atstovaujantį verslą ir
dėmesingumą dirbančiam žmogui. Bendrovėje mokami vieni
didžiausių atlyginimų regione, ji turi antrines įmones Baltarusijoje, Kaliningrado srityje, Estijoje.
Šventėje taip pat dalyvavo Vidaus reikalų, Ūkio, Susisiekimo,
Švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovai, vietos verslo įmonių, įstaigų vadovai, ūkininkai, seniūnaičiai, bendruomenių pirmininkai, dvasininkai, tarybos nariai.
Kokius pokyčius atnešė 2013-ieji, vakaro svečiai pamatė
„Mano Druskininkų“ kūrybinės grupės sukurtame filme ir vaizdo siužetuose apie apdovanotuosius Padėkos šventėje.

Stikliniai mineralinio vandens lašai įteikti bendrovės „Šventė
Jums“ vadovams Donatui ir Jurgitai Steponėnams, tarptautinio
draugystės maratono Druskininkai–Gardinas organizatoriui Vytautui Lučinskui, Viečiūnų bendruomenei „Versmė“, Ratnyčios
klebonui Žydriui Kuzinui, Didžiasalio kaimo ūkininkei Gražinai
Auguvienei už natūralių produktų gamybą ir verslo idėjų įgyvendinimą, 32 darbo vietas sukūrusiai ir šiemet dar septynias
planuojančiai bendrovei „M-Filter Eu“, taip pat rekonstruotai sanatorijai „Baltarusija“.

Pagerbtos kitos iniciatyvos

Tradicinė kultūros puoselėtojo premija ir diplomas įteikti
choreografei Rūtai Dvorkinienei, daugiau nei 20 metų populiarinančiai šiuolaikinį šokį ir ugdančiai vaikus ir jaunimą. Apdovanojimas už gražiausią ir originaliausią Kalėdų eglutę šiais metais
atiteko UAB „Šventė Jums“, jos direktoriui D. Steponėnui.
„Druskininkų klubas“ pirmą kartą kurorte surengė konkursą
„Padovanok šventinę nuotaiką Druskininkams“. Padėkos vakaro
metu klubo valdybos nariai įteikė apdovanojimus šio konkurso
nugalėtojams, kurie turėjo šventiškai papuošti savo namų aplinką. Pirmoji vieta ir 500 Lt prizas atiteko Kęstučio Krunglevičiaus
atsiųstai nuotraukai.

Įteiktos trys bronzinės „Ratnyčėlės“

Prestižiniai metų apdovanojimai„Ratnyčėlė 2013“ buvo skirti J. E. Valdui Adamkui – už ilgametę šiltą ir nuoširdžią draugystę
su Druskininkais; Lietuvos muzikų rėmimo fondui – už kultūros
puoselėjimą ir kasmetinio tarptautinio festivalio „Druskininkų
vasara su M. K. Čiurlioniu“ organizavimą; UAB „Rasa“ – už Druskininkų vardo garsinimą ir masiškiausio natūralaus mineralinio
vandens gėrimo rekordo įgyvendinimą, kai vienu metu buvo
suburta daugiau nei 10 tūkst. žmonių.

„Ratnyčėlę 2013“, skirtą Lietuvos muzikų rėmimo fondui,
atsiėmė direktorė L. Stulgienė

