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KREIPIMASIS 

 

Kiekvienais metais, pirmąjį birželio šeštadienį, švenčiama žemėtvarkos ir hidrotechnikos    

inžinierių profesinė šventė. 

2019 m. organizuojama jau 20-oji tradicinė šventė stovyklavietėje “Dvarviečiai” Raseinių 

raj., Pagojukų sen., Dvarviečių viensėdis Nr.1 

Stovyklavietė yra vaizdingame Dubysos upės slėnyje. Ji pritaikyta apsistoti dideliam žmonių 

skaičiui: įmonių, organizacijų ar bendruomenių suvažiavimams. Prie pat upės stovinti didelė lauko 

pavėsinė talpina 300 žmonių. 

Stovyklavietėje įrengta: 

 Vieta palapinėms (kempingas); 

 Lauko pavėsinės su stalais; 

 Šašlykinė, su malkomis; 

 Tinklinio, futbolo, krepšinio aikštelės; 

 Stalo futbolas, stalo tenisas; 

 Vaikų žaidimo aikštelė; 

 Lauko dušai ir tualetai.. 

 
 

 



 
 

 

Trumpas atvykimo aprašymas: Nuo Kauno - važiuokite autostrada ir nusukite į 

Raseinius ties Karpyne. Turite pasiekti Raseinius, ir iš jų važiuoti pagal ženklus - link 

Baisogalos. Privažiuosite žiedą, važiuokite link Baisogalos. Pravažiavus Dubysą, pirmas 

posūkis į dešinę, ties ženklu, Pagojukų seniūnija  ir tuomet tiesiai 4 km, kol privažiuosite 

šventės vietą. 

 

Nuoširdžiai kviečiame š. m. birželio 1 d. 10 val. visus šalies hidrotechnikos, 

melioracijos ir žemėtvarkos specialistus ir jų artimuosius aktyviai dalyvauti profesinės 

šventės renginiuose. 

Maloniai prašome šią informaciją perduoti skyriaus (grupės) nariams, kolegoms ir 

pakviesti dalyvauti profesinėje šventėje. 

Profesinės šventės renginiai – įvairūs konkursai, atrakcionai, varžytuvės – kartu su muzika ir 

dainomis skirti tam, kad šeštadienio popietė taptų nuotaikinga bendraminčių švente.  

 

Pageidaujantiems nakvynės, yra galimybė pernakvoti  pasistačius savo palapines. 

Apie savo dalyvavimą prašome informuoti Loretą Grigaitienę. 

Prašome iš anksto informuoti, kuriose iš numatomų sporto  rungčių (virvės traukimas  (5 x 5), 

tinklinis (4 x 4), šaudymas (individualios), futbolas poromis (6 x 6) ir kiemo krepšinio (3 x 3)) 

 planuojate dalyvauti. 

Taigi, nors ir trumpam atidėkime nesibaigiančius darbus ir visi birželio 1 d. atvykime į 

šventę. 

 

Pagarbiai,   

prezidentas Vilimantas Vaičiukynas 

 

 

 


