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ŠEŠTADIENIS (pradžia 11 val.):
— Suneštinis stalas (visi vaišina visus)
—  Labai skanus vegetarinis plovas
—  Žaidimai ir varžybos
—  Pirtelė, maudynės, laužas
—  Suaugusiems – “Pravilo” 
—  Vaikams – kiti atrakcionai
—  Komandinis kvestas
—  Diskusija: kokia bus Lietuva po penkerių 

metų?  (daug gražių ir konkrečių idėjų!)
—  Naktį svaiginantis varlių koncertas, 

paryčiais – lakštingalų čiulbėjimas

PAVASARIO ŠVENTĖ 

„Kuriam Ketinimą Lietuvai”
Gegužės 11-12 d. (antrą savaitgalį), 

Lazdijų raj. Sakniavos kaime vyks 
tradicinė Žaidimų ir Linksmybių Šventė 

su nuostabiąja Skaidra Jančaite!
SEKMADIENIS:
—  Mankšta, maudynės, pusryčiai, žaidimai
—  Išvyka į Paveisininkų ir  Mėčiūnų 

piliakalnius (išskirtinės Lietuvos „jėgos 
vietos”, iš visų pusių apsuptos gūdžių miškų 
ir ežerų, stebuklingas sąryšis su Protėvių 
Dvasia)

Savanorius kviečiam 
atvažiuot penktadienį 
vakare (gegužės 10 d).  
Atsiveškit miegmaišius, 
kilimėlius. Miegojimas 
nameliuose (ant grindų),  
savo palapinėse, kluone, 
arba medžiuose ant 
tinklų.

! Vakare būna uodų – 
pravartu turėt kokį nors 
eukaliptinį-kamparinį 
tepalą (pvz Herba Balm)

Mūsų adresas: Lazdijų rajonas, Veisiejų seniūnija, 
Sakniavos kaimas, tel. 861594374 (Alanas),  
e-mail: alanas196560@gmail.com

Kaip atvažiuoti: jei yra GPS, įvesti “Sakniava” 
(kaimas Lazdijų raj.).

Jei važiuojat nuo Alytaus – sukit link Seirijų 
(Lazdijų kryptis), iškart už Seirijų posūkis į 
Leipalingį (į kairę), maždaug už 10 km posūkis 
į Veisiejus (į dešinę, žvyrkelis), pravažiavus 
Vainiūnus, už ~6 km posūkis į dešinę (lygiai prieš 
28-to kilometro stulpelį). Važiuot tiesiai, vienoj 

Mokslininkas Alanas Petrauskas – Laimės kelio puoselėtojas.

vietoj neaiški sankryža – laikytis kairiau, už 1 km 
(pravažiavus beveik visą kaimą) posūkis į kairę, 
ten pamatysit namuką su saulute ant stogo.

Jei važiuojat nuo Druskininkų – sukit link 
Veisiejų, Veisiejuose posūkis link Vainiūnų (galima 
nusukt ir nedavažiavus Veisiejų – iškart už 
Šadžiūnų pasūkis į kairę žvyrkelin), pravažiavus 
Smarliūnus maždaug už kilometro (ties 7-to 
kilometro stulpeliu) posūkis į kairę. Ten pasukat ir 
važiuojat tiesiai, vienoj vietoj neaiški sankryža – 
laikytis kairiau, už 1 km (pravažiavus beveik visą 
kaimą) posūkis į kairę – ten mus ir rasit.

KAIP ATVAŽIUOTI


