
Archyvas 2014 m. 

 

2014 m. gruodžio 30 d. Dienos veiklos centras dalyvavo SIŽGB Klaipėdos viltis organizuotame Kalėdiniame 

renginyje. 

 

2014 m. gruodžio 22 d. Dienos veiklos centre vyko bendruomenės kalėdinė popietė "Prisiglauskime prie angelo 
sparno". 

 

2014 m. gruodžio 18 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Kalėdinė šventė, kurioje dalyvavo padalinio 

bendruomenė. Su artėjančiomis šventėmis  sveikino Kretingos rajono savivaldybės socialinės paramos skyriaus 

vedėja D. Blagnienė, Salantų m. seniūnijos darbuotojos bei Dienos veiklos centro direktorė B. Viskontienė. Į šventę 

buvo atvykęs Girinis ir Kalėdų senelis. Taip pat šventė metu Salantų gimnazijos mažieji skautai lydimi vadovės 

Aušros Kundrotienės į Dienos veiklos centro Salantų padalinį atnešė Betliejaus taikos ugnį. 

 

2014 m. gruodžio 17 d. Dienos veiklos centre svečiavosi Kretingos lopšelio - darželio "Pasaka" auklėtiniai, kurie 

neįgaliesiems parodė nuotaikingą Kalėdinį koncertą. 

 

2014 m. gruodžio 15 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje svečiavosi Salantų meno mokyklos jaunieji 

atlikėjai, kurie padovanojo Kalėdinį koncertą. 

 

2014 m. gruodžio 15 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose "Kviečiu prie balto 
Kūčių stalo", kuriuose dalyvauti galimybę suteikė "Mažųjų šefų virtuvė" vadovė Laima. Edukacinių užsiėmimų 

metu, neįgalieji turėjo galimybę patys pasidaryti ir išsikepti imbierinius sausainius, "kūčiukus", susipažinti su Kūčių 

stalo papročiais. 

 

2014 m. gruodžio 12 d. Salantų kultūros centre vyko Dienos veiklos centro Salantų padalinio organizuotas 

Neįgaliųjų teatro festivalis "Iš širdies į širdį 5", kurio metu buvo paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena. Festivalyje 

dalyvavo neįgalieji iš Gargždų socialinių paslaugų centro, Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro socialinių 

paslaugų žmonėms su psichikos negalia skyriaus, SIŽGB "Klaipėdos viltis", Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos 

centras, Dienos veiklos centras ir jo Salantų padalinys, Salantų lopšelio - darželio „Rasa“ vaikučiai, Salantų kultūros 

centro kantri grupė „Ciongs“. Šventėje talkino Salantų gimnazijos skautai.  

Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams - UAB „Nokvėja“, UAB P. Varkojis ir Ko, R. Šiaulienės IĮ, D. Šapalienės 

IĮ, Z. Bertašiaus IĮ. 

Dienos veiklos centro teatro trupė "Ieškotojai" festivalyje parodė teatrinę improvizaciją "Ratas ant ašies 

braškėdamas sukasi". 

 



2014 m. gruodžio 11 d. Dienos veiklos centras dalyvavo jau 4-tus metus Klaipėdos valstybinės kolegijos 

organizuojamame draugystės ir bendradarbiavimo  renginyje "Kalėdose visi kartu". Renginio metu vyko neįgaliųjų 

meninių darbų paroda - pardavimas. Studentų iniciatyva buvo kepami konditeriniai gaminiai, už kuriuos surinktų 

lėšų dalis buvo padovanota neįgaliųjų sociakultūrinei veiklai įgyvendinti. Renginio metu  Dienos veiklos centro 

neįgalieji parodė teatralizuotą šokį "Nesutramdomos mintys". Džiaugėmės kitų kolektyvų pasirodymais. Renginio 

metu pasirašyta Savanoriško bendradarbiavimo sutartis tarp Dienos veiklos centro ir Klaipėdos valstybinės 

kolegijos. 

 
Dėkojame iniciatoriams už idėjos tęstinumą, šventės grožį ir jaukių Kalėdų pradžią!  

 

2014 m. gruodžio 10 d. Dienos veiklos centre neįgaliesiems šventinę meninę programą parodė Kretingos Marijos 

Tiškevičiūtės mokyklos auklėtiniai. 

 

2014 m. gruodžio 3 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Socialinių meno projektų įgyvendinamame 

projekto "Šokio laboratorija" baigiamajame renginyje "VISATA", LCC tarptautiniame universitete Klaipėdoje. 

 

2014 m. gruodžio 2 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų teatro trupė "Ieškotojai" su naujai parengta teatrine 

improvizacija "Ratas ant ašies braškėdamas sukasi sunkiai..." dalyvavo LSIŽGB Klaipėdos viltis organizuojamame 

festivalyje "Sveiks, svieteli margs!", skirtame jubiliejiniams K. Donelaičio metams ir kasmetinei Tarptautinei 

neįgaliųjų dienai paminėti. 

 

2014 m. lapkričio 26 d. Dienos veiklos centro ir Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

darbuotojai  bendradarbiaujant su  Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis", inicijavo ir dalyvavo 

informaciniame seminare "Bręstančių žmonių su negalia seksualumo požymiai ir kaip juos spręsti", skirtame aptarti 

sutrikusio intelekto asmenų seksualinio švietimo klausimus. Seminarą vedė Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrijos "Viltis" pirmininkė, Jungtinių tautų ekspertė Dana Migaliova. Seminare dalyvavo neįgaliųjų tėvai 

ir globėjai, ugdymo ir socialines paslaugas neįgaliesiems teikiančių  organizacijų specialistai. 

 

2014 m. lapkričio 12 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų instrumentinė vokalinė grupė "Kontaktas" dalyvavo 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos organizuotame Žemaitijos zonos neįgaliųjų meninės saviraiškos 

festivalyje "Širdies muzika". 

 

2014 m. lapkričio 10 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose "Pažinkime gintarą 
pojūčiais" Palangos Gintaro muziejuje. Edukacinių užsiėmimų metu klientai buvo supažindinti su gintaro 

formavimosi istorija, sakų išsiskyrimo fiziologija bei gintaro apdirbimo tradicijomis. Neįgalieji turėjo galimybę 

rankomis paliesti ir pajusti tiek apdirbtą, tiek nešlifuotą gintarą taip pajusdami jo išskirtinumą.  Neįgalieji, turintys 

regos negalią, rankomis pajuto kurioje rankoje laiko tikrą gintarą, o kurioje akmenį, taip suprasdami, kad gintaras 

skleidžia šilumą, o akmuo - šaltį. Muziejaus darbuotojai mielai dalinosi savo patirtimi su neįgaliaisiais, pasakodami 

apie plačias gintaro naudojimosi galimybes. Taip pat neįgalieji turėjo galimybę susiverti sau papuošalą naudojant 

apdirbtą gintarą. 



 

Nuoširdžiai dėkojame mūsų paramos draugams ir partneriams Labdaros ir paramos fondui "Maisto bankas" už 

Dienos veiklos centrui ir Dienos veiklos centro Salantų padaliniui suteiktą paramą daržovėmis. Paramos dėka 

išsispaudėme obuolių - morkų sultys, gaminame salotas. Mūsų stalas tapo gardesnis ir turtingesnis. 

Telaimina Dievas Jus Jūsų darbe! 

 

2014 m. spalio 31 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko susitikimas su "Eko kartos" savanoriais. 

Susitikimo metu savanoriai surengė dirbtuvėles, kurių metu klientai, padedant darbuotojams, iš samanų gamino 

žvaigždes. 

 

2014 m. spalio 24 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų, vyko į Klaipėdos valstybinio muzikinio 

teatro  dviejų veiksmų baletą pagal Brolių Grimų pasaką „Snieguolė ir septyni nykštukai“ Kretingos kultūros centre.  

 

2014 m. spalio 20 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi BĮ Klaipėdos miesto globos namų gyventojai. 

Senyvo amžiaus ir žmonių su negalia grupė, lydimi socialinių darbuotojų, dalyvavo keramikos užsiėmimuose. 

Senjorai kartu su Dienos veiklos centro Salantų padalinio klientais lipdė iš molio, mokėsi vieni iš kitų bei bendravo. 

 

2014 m. spalio 17-18 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys, savanorystės pagrindais, 

dalyvavo LPF "Maisto banko" akcijoje Palangos IKI, RIMI ir Skuodo MAXIMA prekybos centruose. 

Dėkojame aukotojams nelikusiems abejingiems akcijai! 

 

2014 m. spalio 17 d. Dienos veiklos centro alternatyvaus šokio trupė "Juoda balta" dalyvavo Darbėnų gimnazijos 

(Kretingos raj.) organizuotame daugiašalio Comenius partnerysčių projekto "Bendraukime angliškai su malonumu" 

baigiamajame renginyje, kurio metu parodė šokio improvizaciją "Nesutramdomos mintys". Projekto dalyviai 

moksleiviai ir mokytojai iš Olandijos, Italijos, Turkijos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos kūrė rankų darbo dovanas 

Dienos veiklos centro neįgaliesiems. Projekto metu moksleiviai turėjo puikią galimybę tobulinti anglų kalbą 

įvairiose srityse ir veiklose, kurti bei stiprinti ryšius tarp moksleivių iš skirtingų kultūrinių aplinkų, taip pat - dirbti 

kartu ir dalintis patirtimi. 

 

2014 m. spalio 15-16 dienomis Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo dr. Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje 

Palangoje organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose: "Žaislai ir vaikai", "Valstybės sukūrimas. Karalius 

Mindaugas. Karyba". 

  

Nuoširdžiai dėkojame SIŽGB Kretingos viltis pirmininkei S. Bendikienei už galimybę dalyvauti edukaciniuose 

užsiėmimuose! 



 

Dienos veiklos centro Salantų padalinys nuoširdžiai dėkoja Ramunei Petrauskaitei už padovanotus  obuoliukus, 
iš kurių išsispaudėme 105 litrus saldžių sulčių! 

 

2014 m. spalio 6 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų, dalyvavo pažintinėje išvykoje į Palangą, 

kurios metu lankėsi Palangos gintaro muziejuje, botanikos parke bei pajūryje. Palangos gintaro muziejuje neįgalieji 

turėjo galimybę  pamatyti  ir apžiūrėti atnaujintas gintaro ekspozicijas. Pažintinė išvyka į Palangą finansuota 

iš tęstinio edukacinio - socialinio - kūrybinio projekto "Kitokia pradžia - 2" lėšų. 

 

2014 m. rugsėjo 27 d. Dienos veiklos centras ir Dienos veiklos centro Salantų padalinys dalyvavo miesto šventėje 

"Rudens derlius 2014". 

 

2014 m. rugsėjo 16 d. Dienos veiklos centre vyko įstaigos darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo pravesti 

civilinės saugos mokymai, susieti su Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) viešinimu. 

 

Nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. Salantų miesto bibliotekoje eksponuojama Dienos veiklos centro Salantų padalinio 

vykdyto projekto "Kūrybos paukštės palytėti" darbų paroda. 

Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje! 

 

2014 m. rugsėjo 12 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi darbuotojų, dalyvavo, VšĮ "Vilties 

erdvė" organizuojamoje šventėje "Vasaros palydos" ir Dienos socialinės globos veiklos 20-mečio paminėjime, 

Mažeikiuose. 

 

2014 m. rugsėjo 12 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko šventė "Labas, Rudenėli!". Į šventę atvykę 

"Ūkininkai Derlinskiai" ieškojo stiprių talkininkų, kurie pagelbėtų jų ūkyje nuimant rudens derlių. Šventės metu 

buvo žaidžiami žaidimai, išbandomos jėgos įvairiose estafetėse, menamos mįslės, vyko diskoteka. 

 

Nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje eksponuojama jungtinė Dienos 

veiklos centro lankytojų dailės užimtumo darbų paroda "Laiškai vasarai" ir keramikos darbų  "Vasaros spalvos" 

paroda. 

 

Nuo 2014 m. rugsėjo 8 d. Kretingos ligoninės Vaikų ligų skyriuje eksponuojama Dienos veiklos centro lankytojų 

tapybos ant šilko paroda "Šilko gėlės". 

 



2014 m. rugpjūčio 29 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko vasaros palydėjimo šventė "Sudie, 

vasarėle!". Jos metu buvo žaidžiami įvairūs žaidimai bei apdovanojami neįgalieji, kurie visą vasarą lankė Centrą, 

talkino darbuotojams, buvo draugiški ir mandagūs. 

 

2014 m. liepos 25 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgaliesiems buvo suorganizuota išvyka į Šauklių 

kadagyną riedulyną. Neįgalūs jaunuoliai puikiai įveikė 2 km ilgio pažintinį Gamtos taką. 

 

2014 m. liepos 21 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankėsi M. Ivanausko mini zoosode 

Salantuose, Kretingos raj. 

 

2014 m. liepos 16 - rugpjūčio 20 dienomis Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 

bažnyčioje buvo surengta jungtinė Dienos veiklos centro lankytojų tapybos ant šilko "Šilko gėlės" ir keramikos 

darbų  "Vasaros spalvos" paroda. 

 

2014 m. liepos 18 d. Dienos veiklos centro bendruomenė vyko į kasmetinę metinę - pažintinę kelionę į 

"Delfinariumą". 

 

2014 m. liepos 18 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji vyko į tautodailininkės Veronikos 

Sendrauskaitės sodybą, Jakštaičių km., Imbarės sen., Kretingos raj. 

 

2014 m. liepos 15 d.  Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji vyko į Šventąją, prie jūros, aplankė 

Šventosios miško taką "Takas mažiems ir dideliems". 

 

2014 m. liepos 2 - 11 dienomis Dienos veiklos centre savanoriavo moksleivės iš  Ispanijos, Katalonijos regiono ir 

Lietuvos "Opus Dei" organizacijos. Moksleivės - savanorės viešnagės  Lietuvoje metu lankėsi įvairiose socialines 

paslaugas teikiančiose organizacijose. Moksleivės - savanorės užsiėmė su neįgaliaisiais, seneliais, ligoniais, lankė 

nepasiturinčias šeimas, padėjo tvarkyti, valyti bažnyčiose esančias apleistas patalpas. Dienos veiklos centre 

moksleivės - savanorės bendravo su neįgaliaisiais, dalyvavo užimtumo veiklose. 

 

2014 m. birželio 26 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų alternatyvaus šokio kolektyvas "Juoda balta" dalyvavo 

Panevėžio jaunuolių dienos centro organizuotame proto ir fizinės negalios jaunimo Šokių festivalyje "5J". 

 

2014 m. birželio 19 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko "Sportinės - tarpsezoninės" vasaros 

pasitikimo varžybos tarp Dienos veiklos centro Salantų padalinio darbuotojų ir neįgaliųjų. Varžybų metu buvo 

rungiamasi smiginio mėtymo į taikinį rungtyje, išbandytos jėgos šuoliuojant maišuose, ėjime su "vasaros" slidėmis. 



Virvės traukimo rungtyje nenugalimi buvo Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji. Visi šventės dalyviai 

buvo apdovanoti medaliais.  

 

2014 m. birželio 17 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Gargždų socialinių paslaugų centro 

organizuojamoje kasmetinėje meninės saviraiškos šventėje "Skriski kūrybos paukšte 8 - Joninės ant kūrybos 

paukštės sparnų". Renginio metu vyko Socialinių įstaigų asociacijos narių susitikimas ir neįgaliųjų kūrybiniai 

užsiėmimai. 

 

2014 m. birželio 16 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje lankėsi Klaipėdos muzikinio teatro režisierė 

Milginta Palubinskaitė bei fotomenininkai - Lina ir Tomas, kurie neįgaliesiems pristatė seniausią fotografavimo 

būdą  "Pinhole" (adatos skylutė). Fotomenininkai kartu su neįgaliaisiais pasigamino Pinhole fotoaparatus iš degtukų 

dėžučių, fotografavo. Svečiai pristatė įdomų muzikos instrumentą "Hanką" - skambantis dubuo, padarytą iš dujų 

baliono, kurio skleidžiamas garsas veikia raminančiai, migdančiai. 

 

2014 m. birželio 12 d. Salantų gimnazijos sporto salėje vyko tarprajoninės neįgaliųjų sportinės varžybos "Aš irgi 
galiu sportuoti 3".Varžybose dalyvavo Dienos veiklos centro Salantų padalinio, Skuodo globos ir socialinės 

priežiūros centro, SIŽGB "Plungės viltis", SIŽGB "Klaipėdos viltis" ir Gargždų socialinių paslaugų centro 

neįgalieji. Varžybose talkino Salantų gimnazijos skautai. 

 

2014 m. gegužės - liepos 15 dienomis Kretingos arbatinėje "Špitolė" vyko Dienos veiklos centro lankytojų tapybos 

ant šilko paroda "Šilko gėlės".  Tapyba ant šilko – tai meno sanatorija, atvira visiems. Čia nereikia menininko 

įgūdžių, o tik truputėlio drąsos, tikėjimo savimi, noro kurti ir dalintis... Dienos veiklos centro lankytojų  darbai 

įprasmina Almos Janulevičienės (1962-2012) šviesų  atminimą. Alma atrado tapymą ant šilko susidūrusi su sunkia 

onkologine liga. 

  

 

Dienos veiklos centras dėkoja Almai Janulevičienei  už  padovanotas priemones tapymui ant šilko! 

 

2014 m. gegužės 23 d. Dienos veiklos centro neįgalieji, lydimi įstaigos darbuotojų, dalyvavo Kretingos muziejaus 

organizuotoje amatų mugėje. Amatų mugės metu neįgalieji dekoravo keramikinius vazonus. 

 

2014 m. gegužės 22 d. Dienos veiklos centro neįgaliųjų instrumentinė vokalinė grupė "Kontaktas" dalyvavo 

Priekulės socialinių paslaugų centro organizuotame Neįgaliųjų muzikinės saviraiškos renginyje "Muzikinė paukštė 

2014". 

 



Nuo 2014 m. gegužės 16 d.  iki birželio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje 

vyko Dienos veiklos centro neįgaliųjų darbų ir Viktorijos Puidokaitės, kuri savanoriavo įstaigoje, fotografijos apie 

Dienos veiklos centro bendruomenės gyvenimą jungtinė paroda.  

 

2014 m. balandžio 29 d. Dienos veiklos centre ir gegužės 2 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko 

šventė, skirta  Motinos dienai paminėti bei tėvų/globėjų susirinkimas. 

 

Dienos veiklos centro Salantų padalinys nuoširdžiai dėkoja Juozui Žilinskiui už padovanotą įstaigai akmeninę 
iškabą.  

Telydi  Dievas Jus visuose darbuose! 

 

2014 m. balandžio 24 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje vyko Atvelykio šventė. Į šventę atvyko Velykė 

ir Kiškis, kurie visus vaišino Kiškio pyragu. Šventės metu buvo ridenami margučiai, žaidžiami žaidimai, menamos 

mįslės. 

 

2014 m. balandžio 12 d. Dienos veiklos centras ir balandžio 11-12 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinys, 

savanorystės pagrindais, dalyvavo LPF "Maisto banko" akcijoje Palangos IKI, RIMI ir Plungės MAXIMA prekybos 

centruose. 

Dėkojame aukotojams nelikusiems abejingiems akcijai! 

 

2014 m. balandžio 11 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankėsi Kretingos muziejuje ir Žiemos 

sode. Apžiūrėjo atnaujintas muziejaus ekspozicijas.  

Nuoširdžiai dėkojame muziejaus darbuotojai už įdomią pažintinę ekskursiją! 

 

2014 m. kovo 28 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje koncertavo Salantų meno mokyklos moksleiviai. 

Dėkojame už praleistą laiką kartu! 

 

2014 m. kovo 26 d. Kretingos Simono Daukanto pagrindinėje mokykloje Dienos veiklos centras organizavo renginį 

"ATSPINDŽIAI 2014", skirtą paminėti Tarptautinei teatro dienai. Renginyje "ATSPINDŽIAI 2014" dalyvavo 

neįgaliųjų teatrų trupės iš: Dienos veiklos centro, Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos, BĮ Neįgaliųjų centro 

"Klaipėdos lakštutė", LSIŽGB "Klaipėdos viltis", BĮ Šilutės, Priekulės, Gargždų socialinių paslaugų centrų, 

Raseinių rajono žmonių su negalia sąjungos, VšĮ Raseinių dienos centro "Vilties takas" ir Dienos veiklos centro 

Salantų padalinio. Renginį "ATSPINDŽIAI 2014" pradėjo nuotaikingais pasirodymais Kretingos Simono Daukanto 

pagrindinės mokyklos moksleivės, vadovaujamos mokytojų Juditos Leščiauskienės ir Ingos Kutelienės. 



Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams už aktyvų ir šaunų dalyvavimą! 

 

2014 m. kovo 20 d. Dienos veiklos centro neįgalieji dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro  klubo "Žuvėdra" 

organizuojamame Tarptautinės keramikos darbų parodos "Odė žemei" atidaryme, P. Domšaičio galerijoje, 

Klaipėdoje. Parodoje buvo eksponuojami Dienos veiklos centro neįgaliųjų keramikos darbai. 

 

2014 m. kovo 4 d. Dienos veiklos centre ir Salantų padalinyje buvo paminėtos Užgavėnės. 

 

2014 m. kovo 3 d. Dienos veiklos centro Salantų padalinio neįgalieji lankėsi Žemaitijos muziejuje  (Plateliuose, 

Plungės raj.), kuriame vyko Užgavėnių kaukių paroda. Parodoje eksponuojamos taip pat ir Dienos veiklos centro 

Salantų padalinio neįgaliųjų ir tautodailininkės V. Sendrauskaitės kurtos Užgavėnių kaukės. 

 

2014 m. vasario 14 d. Dienos veiklos centre vyko renginys, skirtas paminėti Šv. Valentino dieną. Renginyje 

dalyvavo Dienos veiklos centro bendruomenės nariai ir svečiai iš SIŽGB "Klaipėdos viltis". 

 

Nuo 2014 m. sausio mėn. Dienos veiklos centro Salantų padalinyje, dėka JAV kelionių agentūros Overseas 

Adventure Travel paramos, sparčiai vyksta remonto darbai: baigiamas įrengti higienos kambarys. 

 


