Susitikimai ir renginiai
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Punsko savivaldyb&#279;s darbuotoj&#371; delegacija 2008 metais liepos 7-11
dienomis dalyvavo Trak&#371; rajono savivaldyb&#279;s &#303;gyvendinamame
projekte "Menas - bendra Europos pilieči&#371; kalba". Projekto tiksl&#371;
igyvendinimui suoragnizuotas penki&#371; dien&#371; renginys, kuris tiesiogiai
prisid&#279;jo prie Europos Komisijos Programos "Europa piliečiams"
tiksl&#371;:&nbsp; sub&#363;r&#279; &#303;vairi&#371; šali&#371;, skirting&#371;
tautybi&#371;, skirtingomis kalbomis&nbsp; kalbamčius Europos piliečius&nbsp; ir
suteik&#279; jiems progą dalyvauti bendroje veikloje, formuojant dinamišką ir
&#303;vairiapus&#303;
Europos&nbsp;
identitetą.
Daugiau
informacijos
www.art-trakai.eu.

Keliaujame nauju piligriminiu-turistiniu maršrutu
&ldquo;Piligrim&#371; kelias Lenkija-Lietuva&rdquo;.&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naujas turistinis maršrutas sukurtas
deka
bendro
projekto,
kur&#303;
&#303;gyvendina
Punsko
valsčiaus
savivaldyb&#279;, Alytaus rajono savivaldyb&#279; ir Alytaus apskritimies viršininko
administracija.
Bendras
projektas
&bdquo;Piligrim&#371;
kelias
Lenkija-Lietuva&rdquo; Nr. 2005/040 yra finansuojamas INTERREG III A Lietuvos,
Lenkijos Ir Rusijos Federacijos Kaliningrado Srities Kaiminyst&#279;s Programos.
Projekto vetr&#279; 84020 eur&#371;, iš j&#371; 57469,68 eur&#371; yra Interreg III
A Programos l&#279;šos. Naujo piligriminio - turistinio kelio ilgis yra 222 km,
maršrutas apima Lenkijos ir Lietuvos bažnyčias. Lenkijos pus&#279;je &#303;
maršrutą &#303;eina Smal&#279;n&#371; Šv. Izidoriaus bažnyčia ir Punsko
Švenčiausios Mergel&#279;s Dangun &#278;mimo bažnyčia. Lietuvos pus&#279;je
piligriminis maršrutas apima septynes bažnyčios: Simno - Švč. Mergel&#279;s
&#278;mimo &#303; Dang&#371;, Krokialaukio, &#362;drijos - Švč. J&#279;zaus
Širdies, Alytaus Šv. Liudviko ir Šv. Angel&#371; sarg&#371;, Punios-Šv. Apaštalo
Jok&#363;bo, Butrimoni&#371; - Švč. Išganytojo, Pivašoni&#371; - Švč.
Mergel&#279;s &#278;mimo &#303; Dang&#371;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naujas, patrauklus, vientisas turistinis maršrutas
suaktyvins Lietuvos Lenkijos pasienio regionuose vidaus bei atvykstamąj&#303;
turizmą, kas paskatins investicij&#371; pritraukimą paslaug&#371; sektoriuje,
nauj&#371;
darbo
viet&#371;
suk&#363;rimą,
tuo
prisidedant
prie
socialin&#279;s-ekonomin&#279;s pasienio region&#371; pl&#279;tros. Projekto
pagrindiniai tikslai &ndash; vystyti šali&#371; bendradarbiavimą, skatinti
pažint&#303;, kult&#363;rionio paveldo turizmą abipus Lenkijos ir Lietuvos
sien&#371;. Sukurti sąlygas kurti patriauklią ir kokybišką aplinką, paglbinę turistinio
maršruto
infrastrukt&#363;rą,
užtikrinti
pasienio
region&#371;
turizmo
infrastrukt&#363;ros
pl&#279;trą,
fornuoti
turizmo
informacine
aplinką.
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&#302;gyvendinat š&#303; projekta yra siekiama skatinti geros kaimynyst&#279;s
principius, politn&#303; ir socialinio vystymosi tolygumą Lietuvos ir Lenkijos pasienio
teritorijoe. Tas projekt&#371; tęsinys, kuris prisideda prie visuomen&#279;s ugdymo ir
ekonominio vystymosi šiuose regionuose.
2007 metais spalio 25-26 dienomis &#303;vyko pirma bandomoji pilotin&#279;
kelion&#279; nauju turistiniu maršrutu. Kelion&#279;s metu buvo aplankuytos
septynios Alytaus rajono bažnyčios: Simno, Krokialukio, &#362;drijos, Punios,
Butrimoni&#371;, Pivaši&#363;n&#371;, Rumboni&#371; ir dvi bažnyčios Lenkijoje:
Smal&#279;n&#371; ir Punsko. Dalyviais Kelion&#279;j&#279; dalyvavo 20
žmoni&#371;. Projekto dalyvi&#371; pilotin&#279; &ndash; bandomoji kelion&#279;
prasid&#279;jo
Sml&#279;n&#371;
parapijoj&#279;.
Lankydami
bažnyčia
susipažninome su parapijos istorija. " Bažnyčia stovi daugiau kaip 150 met&#371; ,
čia buvęs pranciškon&#371; vienuolynas, bajoras M. Habermanas buvo sugalvojęs
fabriką statyti, bet maldaujant žydams atsisak&#279; ir pastat&#279; bažnyčia" - sia
istoriją papasakojo altaristas Jonas Jurgis Macekas. Sesuo Marija papasakojo apie
Smal&#279;n&#371; parapijoje iš buteli&#371; kamšči&#371; gaminamus
plastmasinius rožančius, kuriais v&#279;liau aptovanojo k&#279;liones dalyviu. Simno
bažnyčia sužavino dalyvius savo architekt&#363;ra bei savo isrojia. Puskiečius
nustebino Punsko ir Krokialaukio bažnyči&#371; panašumas, o taip pat Krokialuakio
bažnyčios lotyniška šimtamet&#279; miši&#371; knyga. Punios bažnyčioje lankytojau
susipažno su jos istorija, bei knygnešiu veikla Lietuvai istoriškai sudetingu laikotarpiu.
Pivaši&#363;n&#371; parapija gars&#279;ja stebuklingu Švč. Mergel&#279;s Marijos
paveikslu. "Paveikslo stebuklingumą liudija pad&#279;kos ženklai. &#302; bažnyčią
veda rožinio kelias &ndash; 10 sl&#279;pini&#371;, t.y. lipant laiptaip galima
suklab&#279;ti visa rožinio kelią"- pasakojo Pivaši&#363;n&#371; klebonas Vincas
Baublys. Žolin&#279;s atlaidai skirti Švč.Mergel&#279;s Marijos garbei trunka visą
savitę. Kelion&#279;s dalyvius žav&#279;jo savo istorija ir architekt&#363;ra
&#362;drijos, Butrimoni&#371;, Rumboni&#371; bažnyčios. Pastaroji iš Alytaus rajono
bažnyči&#371; turtingiausia dail&#279;s k&#363;riniais.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Keliaudami ir lankydami bažnyčias
pajutome piligriminyst&#279;s dvasią, iš kunig&#371; l&#363;p&#371; išgirdome
bažnyči&#371; istorijas ir kiekvienoje bažnyčioje palikome simbol&#303; &ndash;
kriaulę, papuošta kryžiaus ženklu. Tai piligrim&#371; kelio simbolis, kuriuo
pasipuos&#303; ie kiekvienas projekto dalyvis. Šiltas pri&#279;miamas ir išgirstas
žodis visada primins piligrimyst&#279;s dvasią &ndash; švent&#371; viet&#371;
lankymą" &ndash; &#303;sp&#363;džiais pasidalijo projekto vadov&#279; Sonata
Dumbliauskien&#279; iš Alytaus Rajono Savivaldyb&#279;s.&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Projektas
&bdquo;Piligrim&#371; kelias Lenkija-Lietuva&rdquo; eina &#303; pabaiga. Galutinis
projekto rezultat&#371; pristatymas &#303;vyko lapkričio 11diena 2007 metais
Dauguose baigiamojoje konferencijoje. Alytaus rajono savivaldyb&#279;s
organizuotoje konferencijoje dalyvavo savivaldyb&#279;s atstovai: tarybos sekretorius
Simas Salickas, Ryši&#371; su užsieniu ir investicij&#371; skyriaus ved&#279;ja bei
projekto vadov&#279; Sonata Dumbliauskien&#279;, Alytaus apskrities viršininko
pavaduotoja Onut&#279; Baleviči&#363;t&#279;, Punsko viršaitis Vytautas
Liskauskas, Vidaus reikal&#371; ministerijos Regionines politikos departamento
Teritorinio bendradarbiavimo program&#371; skyriaus ved&#279;jo pavaduotojas
Tomas Gav&#279;nas,&nbsp; Vidaus Reikal&#371; ministerijos Regionin&#279;s
politikos departamento Regionin&#279;s pl&#279;tros skyriaus vyriausioji
specialist&#279;
Jovita
Seili&#363;t&#279;,
Turizmo
infrastrukt&#363;ros
pl&#279;tros skyriaus vyr. specialist&#279; Irena Bagdanavičien&#279; ir kiti projekto
partneri&#371; vadovai bei specialistai. Baigiamosios konferencijos metu dalyviai
aptar&#279; projekto rezultatus ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Jos metu
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buvo pristatyti projekto rezultatai Lenkijoji ir Lietuvoj&#279;. &#302;gyvendinat
projektą rezultatus buvo padaryta galimybi&#371; studija, išleistas naujas turistinas
gidas, pastatyti keturi informaciniai stendai &ndash; po du Lietuvoje ir Lenkijoje,
sukurta infrastrukt&#363;ra (nupirkti mediniai baldai ir biotualetai poilsio
aikštel&#279;m), atnaujinami Alytaus rajono savivaldyb&#279;s ir Punsko valsčiaus
tinklapiai. Projektas buvo pristatytas tarptautin&#279;je turizmo mug&#279;je Vilniuje
&ldquo;Viva turas" . Konferencijos pabaigoje dalyviai tur&#279;jo puikią progą
paži&#363;r&#279;ti
&#303;amžintas
fotografo
Žydr&#363;no
Sinkevičiaus
pilotin&#279;s kelion&#279;s &bdquo;Piligrim&#371; kelias Lenkija &ndash;
Lietuva&ldquo; akimirkas. Norinčius sužinoti daugiau apie projekt ir turistin&#303;
maršrutą prašom kreiptis &#303; Punsko Valščiaus Savivaldybę asmeniškai arba
telefonu + 48 87 5161 048 arba +48 87 5161 082.

Projekto Nr. 2006/276 &ldquo;Akademinio jaunimo bendravimo priemoni&#371;
pl&#279;tra pasienio regione" igyvendintos veiklos.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Projektas
&ldquo;Akademinio jaunimo bendravimo priemoni&#371; pl&#279;tra pasienio
regione&ldquo; yra &#303;gyvendindamas pagal Interreg III A Lietuvos, Lenkijos ir
Rusijos Federacjios Karaliaučiaus srities kaimynyst&#279;s programą priartino
trij&#371; šali&#371; bendradarbiavimą. Jis prasid&#279;jo 01/09/2006 metais ir truko
iki 30/03/2008 met&#371;. Šio projekto Partneriai tai Punsko valsčiaus
savivaldyb&#279;, Marijampol&#279;s Euroregiono Biuras, Marijampol&#279;s
kolegija ir Černiachovsko kolegija (Klainingrado Sritis). Projekto tikslas tai pl&#279;toti
Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienio regiono pedagog&#371;,
student&#371; ir moksleivi&#371; bendradarbiavimą, stiprinant lingvistikos mokymo
centr&#371; bazę, tarpusavio mainus, supratimo didinimą, mokslo ir inovacij&#371;
diegimo patirties, kaimyn&#371; kalbos ir kult&#363;ros pažinimą. Bendra
projekto&nbsp; vert&#279; 129220 eur&#371;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Punsko
valsčiaus savivaldyb&#279; kaip Finansinis Partneris &#303;gyvendinant projekto
veikloms skyr&#279; 38120 eur&#371;. Punsko valsčiaus savivaldybę projekte
atstovavo Vytautas Liškauskas, Aniel&#279; Klučinskait&#279;, Jonas Vaičiulis,
Robertas Vektorius, Jolanta Liutinskait&#279;. Projekto metu Lenkijos pus&#279;je
buvo &#303;vygdytos šios veiklos:
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#10004; Punske 09 lapkričio 2007 metais &#303;vyko II
Partneri&#371; susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Rusijos ir
Lenkijos. Susitikime buvo 12 projekto atstov&#371;, jo metu buvo aptarti tolimesni
projekto darbai bei j&#371; eiga. Projekto partneriai band&#279; aiškintis problemas
trukdančias s&#279;kimingam vis&#371; trij&#371; šali&#371; akademinio jaunimo
bendradarbiavimui.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#10004; Licejaus moksleiviai dalyvavo vasaros stovykloje
Jurgežeriuose. 2007 m. rugpj&#363;čio 8-16 dienomis grupel&#279; Punsko krašto
jaunimo dalyvavo Jaunimo vasaros stovykloje &bdquo;Akademinio jaunimo
bendravimo priemoni&#371; pl&#279;tra pasienio regione&ldquo; Jurgežeriuose.
Nuostabioje &bdquo;Gintaro&ldquo; poilsiaviet&#279;je susitiko Marijampol&#279;s
kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto, Černiachovsko kolegijos bei
Punsko valsčiaus moksleiviai, studentai ir d&#279;stytojai. Čia buvo gera proga gilinti
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ir
pl&#279;sti
jaunimo
sakytin&#279;s
lietuvi&#371;
kalbos
vartojimo
&#303;g&#363;džius dalyvaujant &#303;vairiose veiklose, susipaž&#303;stant su
Lietuvos istorija, kult&#363;ra, literat&#363;ra. Ieškota akademinio jaunimo
bendravimo b&#363;d&#371;, atverianči&#371; naujas saviraiškos galimybes.
Stovyklautojai aktyviai dalyvavo švent&#279;se, konkursuose, kult&#363;riniuose
renginiuose,
ekskursijose.
Namo
sugr&#303;žo
kupini
ger&#371;
&#303;sp&#363;dži&#371;. Galima drąsiai teigti, kad šios projekto dalies tikslai buvo
pasiekti. Štai ką rašo vienas stovyklos dalyvis &ndash; Punsko Kovo 11&ndash;osios
lietuvi&#371; lic&#279;jaus moksleivis.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#10004;
Licejaus
moklseiviai
dalyvavo
lingvistin&#279;je stovykloje Raušiuose (Svetlogorske) 21-30 rugs&#279;jo 2007
metais, kurioje dalyvavo taip pat Marijampol&#279;s ir Černichovsko maksleiviai.
Punko Kovo 11-osios 8 asmen&#371; moksleivi&#371; grupei su glob&#279;jai M.
Vaičiuliene pirmą kartą buvo suteikta galimyb&#279; dalyvauti tarptautineje jaunimo
stovykloje. Stovykloje moksleiviai arčiau susipažino su pasienio šali&#371;
kult&#363;ra, papročiais, tradicijomis, prapl&#279;t&#279; savo kult&#363;ros žinias,
patobulino užsienio kalbą, atskleid&#279; savo gabumus, skatino jaunimo
inicjatyvumą
ir
veiklumą.
Skatino
glaudesn&#303;
kult&#363;rin&#303;
bendradarbiavima tarp Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos pasienio region&#371; jaunimo,
pripaž&#303;stant ir &#303;vardinat j&#371; skirtumus bei puoselejant tapatumą.
B&#363;damas jaunimas Raušiuose (Svetlogorske) aplank&#279; nemažai
&#303;domi&#371; viet&#371; ir vietovi&#371;: Kurši&#371; neriją, Baltijos j&#363;rą,
Nidos kopas, Raušius (Svetlogorską), Karaliauči&#371;, Pregolos upę, muziej&#371;
&ldquo;Okean&rdquo;,
Naujuosius
Kuršius
(Pioniersk&#303;),
Krantą
(Zelenogradską). &ldquo;Gr&#303;žome praturteje dvasiškai, pažinę gretimą regioną
&ndash; Karaliaučiaus srit&#303;, patobulinę gimtają ir užsienio kalbą, išmokę
bendrauti ir gerai pails&#279;ję&rdquo;- pasidalija &#303;sp&#363;džiai moksleiviai.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#10004; Punkso licejuje &#303;sik&#363;rtas
lingvistikos kabinetas, kuriame yra komputerin&#279; &#303;ranga, vaizdo grotuvas,
ekranas ir multimedija. Kiekvienas norintis gali palavinti &#303;g&#363;džius klabeti ir
rašyti gimtąja bei užsienio kalba.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&#10004;
Surinkta
medžiaga
metodiniam
ir
kult&#363;riniam
leidinui.
Medžiagą
rinko
lituanist&#279;s
Birut&#279;
Vaičiulien&#279; ir Elena Degutien&#279;. Svarbiausia užduotis buvo surinkti
medžiagą apie m&#363;s&#371; krašte gimusius ar gyvenusius žmones, kurie
nusipeln&#279; lietuvi&#371; kalbai ar literat&#363;rai. &bdquo;Darbas buvo labai
&#303;domus, tur&#279;jau progos pati artimiau susipažinti su ši&#371; žmoni&#371;
biografijomis bei j&#371; nuopelnais. Paruoštas bendras leidinys manau bus puiki
mokymo priemon&#279; ir lituanistams ir istorikams&ldquo; - dalijasi
&#303;sp&#363;džiais Elena Degutien&#279;. Ši medžiaga panaudota vienam iš
projekto vaisi&#371; &ndash; leidiniui &ldquo;Kalbos ir literat&#363;ros
keliais&rdquo;. Tai pirmasis leidinys, kuriame aptarta Dz&#363;kijos, Suvalkijos ir
Mažosios Lietuvos literat&#363;ros ir kalbos istorija.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#10004; Licejaus moksleiviai bei Punsko
valsčiaus savivaldyb&#279;s atstovai 12-13 gruodžio 2007 metais dalyvavo
lingvistineje konferencijoje Černiachowske (Kaliningrado sritis). Moksleivi&#371;
grup&#279; (9 asmenys) kartu su savo mokytojomis Darija Vyšniauskiene ir Elena
Degutiene susipažino ir pabendravo su naujais &#303;domiais žmon&#279;mis,
aplank&#279; Kaliningrado srityje esant&#303; Černiachovsko miestą &ndash;
senąj&#303; Isrut&#303; bei jame veikiančią mokytoj&#371; kolegiją, kurioje tarp kitko
d&#279;stoma ir lietuvi&#371; kalba, smagu buvo pasiklausyti skambi&#371;
rusišk&#371; dain&#371;. Konferncijos metu tobulimome rus&#371; kalbą, bei
mokemes iš Černiachovsko ir Marijmpol&#279;s kolegijos moksleivi&#371; kaip, kokiu
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b&#363;du gerinti jaunimo bendradarbiavimą, kalbejome apie aktualiausias jaunimo
bendradarbiavimo problemas tarp kaimynini&#371; šali&#371;, ka galima padaryti kad
sumažinti bendradarbiabimo barieras, bei mok&#279;si rus&#371; kalbos.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#10004; Punsko valsčiaus savivaldyb&#279;
suorganizavo projekto baigiamają konfereniją 18-19 kovo 2008 metais. Baigiamosios
konferencijos metu buvo aptarti projekto rezultatai, tolimesn&#279;s šali&#371;
&#303;vaizdžio gerinimo galimyb&#279;s. Konferencijoje dalyvavo 18 asmen&#371;
iš
Černiachovsko
kolegijos
j&#371;
tarpe
dirktoriaus
pavaduotoja
&#1050;&#1086;&#1084;&#1072;&#1088;&#1085;&#1080;&#1094;&#1082;&#1072;&
#1103;
&#1045;&#1083;&#1077;&#1085;&#1072;
&#1040;&#1085;&#1072;&#1090;&#1086;&#1083;&#1100;&#1077;&#1074;&#1085;&
#1072;, kuri tar&#279; sveikinimo žod&#303; ir nuostabiai papaskojo apie kolegijos
gyvenimą bei &#303;vygdytas projekto veiklas. Kolegijos moksleiviai pristat&#279;
savo mokyklą ir paruoš&#279; trumpą meninę program&#279;lę. Atvyko 7
amen&#371; sveči&#371; grup&#279; iš Marijampol&#279;s kolegijos. Susitikimo
metu pranešimus apie &#303;gyvendintas veiklas ir pasiektus rezultatus skait&#279;
Irena Sviliuvien&#279; &ndash; Marijampol&#279;s kolegijos direktoriaus
pavaduotoja, Val&#279; Sorakait&#279; - Lituanistikos ir religijos moksl&#371;
katedros d&#279;stytoja, Lina Leonavičien&#279; - Lituanistikos ir religijos
moksl&#371; katedros d&#279;stytoja, Marija Rutkauskien&#279; - Lituanistikos ir
religijos moksl&#371; katedros d&#279;stytoja. Konferencijos dalyvius sveikino
Pagrindino partnerio atstov&#279; Marijampol&#279;s Euroregiono Biuro projekto
vadov&#279; Jolanta Kalvaitien&#279; ir pristat&#279; projekto rezultatus bei
iškilusęs problemas &#303;gyvendinat veiklas. Konferencijoje kalb&#279;jo Punkso
Kovo 11-osios direktor&#279; Irena Marcinkeviečien&#279;, Punsko pradin&#279;s
mokyklos direktorius Jonas Vydra, bei mokykl&#371; moksleiviai, kurie pristat&#279;
&#303;gyvendintas veiklas projekto r&#279;muose ir trumpai pristat&#279; svečiams
akimirkas iš mokyklos gyvenim0.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ES finansuojams projektas, pad&#279;jo
jaunimui pašalinti kalbos barieras trugdančias pažinti kaimyni&#371; šali&#371;
kult&#363;rą,
Punsko
kraštui
atrver&#279;
plačiau
duris
glaudesniam
bendradarbaivimui su pasienio kaimyniniais miestais Marijample ir Černiachovsku.
Jaunimas arčiau pažino vienas kitą ir užmezg&#279; ilgalaikio bendradarbiavimo
ryšius. Užsienio ir gimtosios kalb&#371; d&#279;stytojai pasidalijo patirtimi,
puosel&#279;jo gerus bendradarbiavimo santykius, paruoš&#279; metodinę inovacinę
medžiagą naudinga lingvistikos srityje. Projektas suk&#363;r&#279; palankias sąlyga
smoklso &#303;staig&#371; ir žmoni&#371; bendradarbiavimo pl&#279;trai bei manus
abipus sienos. Visiems dirbantiems prie projekto didelis ači&#363;, kad
&#279;m&#279;si sunkaus ir vaisingo darbo gerinačio kaimynini&#371; šali&#371;
bendradarbiavimą. Tikimes kad projekto partneriai nenutrauks prad&#279;to
bendradarbiavimo, kad dar ne kartą gal&#279;sime susitikti, pasidalinti patirtimi ir
&#303;sp&#363;džiais bei maloniai praleisti laiką.
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