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Iš Druskininkų kilęs verslininkas Robertas Razgus 
naujam gyvenimui prikels Alkos tvenkinio erdves

Laima Rekevičienė

Jau šią vasarą Alkos tvenki-
nyje pradės veikti pripučiamų 
vandens takų parkas, naujam 
gyvenimui bus prikelta „Al-
kos“ kavinė. Tokį sumanymą 

savo gimtajame mieste drau-
ge su partneriais įgyvendins iš 
Druskininkų kilęs verslininkas 
Robertas Razgus. 

„Džiaugiuosi, kad iš kuror-
to išvykę druskininkiečiai su-
grįžta turėdami puikių minčių. 

Roberto Razgaus investici-
jos ne tik sukurs unikalią pra-
mogą kurorte, bet ir prisidės 
prie kurorto gražinimo, nedar-
bo rodiklių mažėjimo. Savival-
dybė ketina prisidėti prie šios 
puikios iniciatyvos, investuo-

dama iš Aplinkos apsaugos 
rėmimo programos gautas lė-
šas. Džiaugiuosi vykstančiu 
bendradarbiavimu su versli-
ninku ir esu įsitikinęs, kad ši 
nauja pramoga taps dar vie-
nu traukos centru bei sulauks 
ypatingo turistų dėmesio“, – 
kalbėjo savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

O apie patį projektą R. Raz-
gus mielai papasakojo „Mano 
Druskininkai“ skaitytojams. 

– Esate druskininkietis, tad 
gal ir nereikia stebėtis, kad 
verslo ketinate imtis Druskinin-
kuose? 

– Man, kaip druskininkiečiui, itin 
svarbu veiklą vykdyti savo gim-
tajame mieste. Kaip pats mėgstu 
sakyti – atiduodu duoklę Druski-
ninkams už tai, ką jie davė man. 
O davė tikrai daug! Būdamas 12-
os metų, pradėjau aktyviai daly-
vauti įvairiose jaunimui skirtose 
veiklose. Tuomet su bendramin-
čiais rengdavome projektus, or-
ganizuodavome veiklas, vykda-
vome į susitikimus, o finansavimą 
mūsų veiklai skirdavo Savivaldy-
bė. Galėdavome vykti į susitiki-
mus sostinėje bei kituose mies-
tuose. Savivaldybė prisidėdavo ir 
finansuojant tarptautinius projek-
tus, kurių metu vykdavome į už-
sienį. Meras Ričardas Malinaus-
kas ir tuomet su jaunimu dirbęs 
Aivaras Kadziauskas mumis ti-
kėjo. Būtent jie suteikė galimybę 
man tobulėti. Investavo į mane 
avansu, o dabar aš džiaugiuosi, 
galėdamas prisidėti prie Druski-
ninkų gerovės savo investicijomis. 
Druskininkų kurortas, didžiausias 
Lietuvoje, man, kaip verslininkui, 
taip pat buvo ideali vieta investuo-
ti. Jį kasmet aplanko vis daugiau 
turistų. 

– Kaip gimė mintis Alkos 
tvenkinį padaryti patraukles-
nį druskininkiečiams bei poil-
siautojams ir įkurti pripučiamų 
vandens takų parką?

– Kartu su partneriais šią va-
sarą atidarome vandens pramo-
gų parkų tinklą, vienas iš „taškų“ 
bus Druskininkai. Dėl verslui su-
kurtos infrastruktūros, Savivaldy-
bės pagalbos, patarimų, gamtos 
ir unikalios vietos – Alkos tven-
kinio – Druskininkai neabejoti-
nai bus gražiausias mūsų tinklo 
padalinys. Savo investicijai pa-
sirinkome Alkos erdves, nes į 
šią vietovę žiūrime kompleksiš-
kai. Investuosime ne tik į batu-
tų parką, bet, padedant Savival-
dybei, tvarkysime Alkos tvenkinį, 
jo krantą, prieigas prie vandens, 
investuosime ir plėsime vanden-
lenčių parką. Į parką žiūrime, 
kaip į vientisą objektą. Investuo-
jame į didelę teritoriją, kurioje su-
kursime ats-
kiras erdves 
p r a m o g o m s : 5 psl.

R. Razgus: „Man, kaip druskininkiečiui, svarbu veiklą vykdyti savo gimtajame mieste – atiduodu duoklę Druskininkams už tai, ką jie 
davė man.“/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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UNICEF ambasadorių karavanas kviečia ruoštis birželio 8 dieną Druskininkuose 
vyksiančiam bėgimui

Pirmadienį į Druskininkus at-
vykęs garsenybių karavanas 
ragino sporto ir aktyvaus po-
ilsio sostinę ruoštis UNICEF 
vaikų bėgimui. Švenčiant Lie-
tuvos atkūrimo šimtmetį ir UNI-
CEF Lietuva 25 metų jubiliejų, 
tradicinis UNICEF vaikų bėgi-
mas šį pavasarį vyks ne tik Vil-
niuje, bet ir kituose Lietuvos 
miestuose. Šiais metais prie 
vaikų bėgimo jungiasi Lietuvos 
ir užsienio sportininkų, svei-
kuolių ir visų aktyvų gyvenimo 
būdą mėgstančių žmonių myli-
mi Druskininkai. 

Pirmadienį kurortą aplankė ge-
rumo misiją nešantis ir bėgimą 
pristatantis UNICEF ambasado-
rių karavanas. Pabendrauti su 
mažaisiais druskininkiečiais ir bū-
simaisiais bėgikais atvyksta ak-
torė Valda Bičkutė, dainininkai 
Marija Grabštaitė ir Tomas Le-
genzovas, Lietuvos lengvaatletė, 

ilgų nuotolių bėgikė Diana Loba-
čevskė, „Mis Lietuva‘ 2014“ ir šo-
kėja Agnė Kavaliauskaitė.

„Norėdami užauginti pilietišką, 
stiprią, kilnią ir neabejingą kar-
tą, turime mokyti vaikus atsako-
mybės ir rodyti jiems pavyzdį – 
pasaulis yra atviras ir teikiantis 
daugybę galimybių, tačiau turi-
me išmokti ne tik imti, bet ir duo-
ti. Todėl Druskininkai su džiaugs-
mu jungiasi prie prasmingos, 
kilnaus tikslo siekiančios UNI-
CEF vaikų bėgimo iniciatyvos. 
Neabejoju, kad mažieji druski-
ninkiečiai kartu su tėveliais iš-
ties ranką silpnesniems, sunkiau 
gyvenantiems savo bendraam-
žiams visame pasaulyje“, – teigė 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas.

UNICEF vaikų bėgimas – tai 
linksmas 1 km bėgimas vaikams 
nuo 2 iki 15 metų, skirtas padėti 
nuo bado ir mirtinų ligų kenčian-

tiems Mozambiko vaikams. Tai 
– didžiausias ir prasmingiausias 
bėgimas Lietuvoje. Bėgimo šū-
kis – „bėgsiu už maistą“ – parodo, 
koks gyvybiškai svarbus yra kie-
kvieno dalyvavimas.

Dar daugiau – po Lietuvą keliau-
jantis UNICEF vaikų bėgimas ir 
pasididžiavimo kupinos Lietuvos 
vaikų akys, išgelbėjus gyvenimą, 
vaikų su negalia ir socialiai rem-
tinų vaikų aktyvus įsitraukimas 
yra tvirtas pagrindas, kad Lietu-
vos Valstybė visada skambėtų iš-
didžiai ir garbingai.

Bėgimas Druskininkuose vyks 
birželio 8 d., o balandžio 23 d., 
pirmadienį, Druskininkų „Sau-
lės“ ir Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklose bei kitose mokyklo-
se vyks UNICEF pamokos, kurių 
metu vaikai bendraus su garse-
nybėmis, sužinos apie UNICEF 
veiklą, gelbstint vaikų gyvybes 
visame pasaulyje, išgirs, kaip 

kiekvienas iš jų gali prisidėti 
prie šios kilnios misijos ir kodėl 
tai yra svarbu.  Svečiai susitiks 
ir su mokyklų vadovais, dalinsis 
savo mintimis apie dalyvavimą 
kilniose misijose, asmeninę mo-
tyvaciją prisidėti prie UNICEF 
veiklos ir garsinti Lietuvos vardą 
pasaulyje.

Užregistruoti vaiką į UNICEF 
vaikų bėgimą ir užtikrinti, kad jis 
gautų rėmėjų dovanojamus UNI-
CEF marškinėlius ir medalį, ga-
lima, sumokant 5 eurų „Svarbus 
kiekvienas vaikas“ mokestį. Už 
šią Jūsų sumokėtą 5 eurų pa-
ramą bus perkama speciali bal-
tymais prisotinta riešutų pasta, 
kurios užtenka penkias dienas 
maitinti dėl prastos mitybos išse-
kusį vaiką Mozambike. Registra-
cija vyks iki gegužės 29 d. adre-
su: http://unicef.lt/veikla/projektai/
bek-unicef-vaiku-begime-druski-
ninkuose/

Kviesdama vaikus ir jų tėvelius 
aktyviai prisidėti prie gerumo mi-
sijos, UNICEF Lietuva vykdomoji 
direktorė Jovita Majauskaitė-Sta-
niulėnė pastebi, kad „UNICEF bė-
gimas „Už kiekvieną vaiką“ – tai 
unikali galimybė vaikams patir-
ti magišką bendrystės jėgą ir pa-
sijausti nugalėtojais. Juk kiekvie-
nas išgelbėtas gyvenimas – tai 
didžiulis, su niekuo nesulygina-
mas, laimėjimas“!

Per šešerius metus vargin-
giausių pasaulio šalių vaikams 
skirtuose UNICEF bėgimuo-
se dalyvavo daugiau kaip 10,3 
tūkstančiai mažųjų bėgikų, pa-
dariusių per 7,7 mln. žingsnių. 
Vaikams iš skurstančių šalių 
buvo paaukoti 56 632 eurai, ku-
rie išgelbėjo 7 079 dėl prastos 
mitybos išsekusius vaikus Mo-
zambike ir Malavyje bei padėjo 
paskiepyti nuo tymų 10 000 Ne-
palo vaikų.

Pirmadienį į Druskininkus atvykęs garsenybių karavanas ragino sporto ir aktyvaus poilsio sostinę ruoštis UNICEF vaikų bėgimui/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 

30 privačių namų bus prijungta prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose
Druskininkų savivaldybė prade-

da įgyvendinti projektą „Privačių 
namų prijungimas prie nuotekų 
surinkimo infrastruktūros Druski-
ninkuose“. Praėjusią savaitę savi-
valdybės vadovai, administracijos 
specialistai ir UAB „Druskininkų 
vandenys“ atstovai aptarė projekto 
įgyvendinimo eigą: viešųjų pirkimo 
organizavimą, projektą koordinuo-
siančios darbo grupės sudarymą, 
individualių namų atrinkimo kriteri-
jų nustatymą ir kitus klausimus.

Pasitarime pažymėta, kad 
Druskininkuose yra išplėto-
ta centralizuota nuotekų infras-
truktūra, tačiau dar yra pavienių 
namų, kurie nėra prisijungę prie 
nuotekų tinklų. Šių namų gyven-
tojai dažniausiai nuotekas šali-
na į nuotekų surinkimo duobes. 
Individualiai tvarkant nuotekas, 
kyla grėsmė, kad dėl nesandarių 
talpų gali būti teršiamas gruntas 
bei paviršiniai vandenys. Be to, 
individualus nuotekų tvarkymas 
gyventojams sukelia nepatogu-
mų, o šaltuoju metų laiku ne vi-
sada pavyksta išsikviesti asce-
nizacinį automobilį.

UAB „Druskininkų vandenys“ va-

dovas V. Jakimavičius pažymėjo, 
kad, siekiant užtikrinti švarią aplin-
ką bei pagerinti gyventojams tei-
kiamų nuotekų tvarkymo paslaugų 
kokybę, reikėtų, kad visi individua-
lių namų gyventojai būtų prisijun-
gę prie centralizuotai surenkamų 

nuotekų tinklų ten, kur ši infras-
truktūra yra išplėtota, tačiau dažnu 
atveju neprisijungimo prie nuotekų 
tinklų priežastis yra lėšų, reikalin-
gų nuotekų išvado įrengimui, trū-
kumas. „Druskininkai yra kurortas, 
todėl mums ypatingai svarbu šva-

ra ir aplinkosau-
ga. Džiaugiuosi, 
kad, įgyvendinus 
projektą, prie 
nuotekų surinki-
mo infrastruktū-
ros prijungsime 
net 30 privačių 
namų“, – sakė V. 
Jakimavičius.

Europos sąjun-
gos teisės ak-
tai reglamentuo-
ja, kad miestuose 
98 proc. nuotekų 
privalo būti tvar-
komi centralizuo-
tai. Druskininkuo-
se centralizuotai 
tvarkomų nuote-
kų kiekis siekia 
net 99,7 proc., 
tačiau nemažo-
je dalyje Lietu-
vos miestų nuo-

tekų tvarkymo reikalavimai nėra 
užtikrinami. Aplinkos ministeri-
ja, siekdama prisidėti prie Miesto 
nuotekų tvarkymo direktyvos įgy-

vendinimo, 2017 metais iš Aplin-
kos apsaugos rėmimo progra-
mos skyrė 1 mln. Eur privačių 
namų prijungimui prie geriamo-
jo vandens tiekėjams ir nuotekų 
tvarkytojams ar savivaldybėms 
nuosavybės teise priklausančios 
infrastruktūros.

Druskininkų savivaldybei patei-
kus paraišką, Aplinkos ministe-
rija projekto „Privačių namų pri-
jungimas prie nuotekų surinkimo 
infrastruktūros Druskininkuose“ 
įgyvendinimui skyrė 30 tūkst. Eur 
dotaciją.

Praėjusią savaitę pasirašy-
ta dotacijos teikimo sutartis, pa-
gal kurią Druskininkų savivaldybė 
įsipareigojo prie projekto įgyven-
dinimo prisidėti 12,8 tūkst. Eur ir 
prie centralizuotai tvarkomų nuo-
tekų tinklų prijungti 30 individualių 
namų, prioritetą skiriant socialinę 
paramą gaunantiems asmenims.

Projektas „Privačių namų pri-
jungimas prie nuotekų surinkimo 
infrastruktūros Druskininkuose“ 
turės būti baigtas įgyvendinti iki 
2019 metų balandžio 1 d.

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Savivaldybės vadovai, administracijos specialistai ir UAB „Druskininkų vandenys“ atstovai aptarė pro-
jekto „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Druskininkuose“ įgyvendinimo 
eigą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka 
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Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją

Gerbiami medicinos darbuotojai,

Mediko kelias ne tik prasmingas, bet ir sunkus. Šiuo keliu pasiryžusiems eiti 
medicinos darbuotojams nuoširdžiai dėkojame už sunkų, atsakingą ir labai reikalingą 
darbą. Tik Jūsų kilnaus darbo dėka pacientai vėl suranda viltį pasveikti, gyventi...

Sveikindami Medicinos darbuotojų dienos proga, linkime Jums stiprybės, sveikatos, 
profesinės sėkmės ir asmeninės laimės. 

Te rūpestingos Jūsų rankos ir širdys tarnauja saugant brangiausią žmogaus turtą – 
sveikatą, o kasdienius sunkumus teatsveria nuoširdus pacientų dėkingumas.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Grigorienė

Projekte „100 tortų Lietuvai“ 
laukiami druskininkiečiai – tortų 

mėgėjai ir profesionalai
Gegužės 26 d. Druskininkuo-

se organizuojama gražia tra-
dicija tapusi Kurorto šventė. 
Šiemet ji bus išskirtinė, nes 
švenčiama Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmečio me-
tais. Be to, gegužės 26-ąją bus 
lygiai 100 dienų nuo Vasario 
16-osios. Ši proga verta net ne 
vieno, o viso šimto tortų! Juos 
kepti ir prisistatyti visai Lietu-
vai šventės metu Druskininkų 
bei visos šalies saldumynų my-
lėtojus bei žinovus kviečia pro-
jekto „100 tortų Lietuvai“ ini-
ciatorė – iš Druskininkų kilusi 
maisto tinklaraštininkė, kulina-
rinių knygų autorė Renata Niča-
jienė, Druskininkų savivaldybė 
ir naujienų portalas „15min.lt“. 
Daugiau informacijos apie pro-
jektą skelbiama „Facebook“ 
paskyroje „Sezoninė virtuvė“, 
o dalyviai registruotis kviečia-
mi el. pašto adresu: 100tortu-
Lietuvai@gmail.com

Šiandien dalinamės projekte 
„100 tortų Lietuvai“ jau dalyvau-
jančio Druskininkų reabilitaci-
jos centro „UPA“ tortu su mas-
karponės sūriu ir braškėmis

Šokoladiniam biskvitui:
150 g  sviesto
270 g karčiojo šokolado
5 kiaušinių
120 g rudojo cukrus
25 g miltų 
55 g migdolų miltų 
Maskarponės sūrio kremui:
500 g maskarponės
1 apelsino
50 g cukraus pudros
Braškių įdarui:
250 g šaldytų braškių
20 g cukraus
5 g želatinos
Iškepkite šokoladinį biskvi-

tą. Kiaušinius kartu su ruduo-
ju cukrumi išplakite iki standžių 
putų. Šokoladą ištirpinkite kartu 
su sviestu ir supilkite į kiaušinių 

masę. Suberkite persijotus miltus 
ir migdolų miltus. Supilkite į kepi-
mo formą, išlyginkite paviršių ir 
kepkite 1800 C įkaitintoje orkaitė-
je apie 10-15 min.

Paruoškite maskarponės sū-
rio kremą. Nutarkuokite apelsino 
žievelę, o iš apelsino išspauskite 
sultis. Sutarkuotą žievelę sumai-
šykite su 2 šaukštais apelsinų sul-
čių, įmaišykite maskarponės sūrį, 
cukraus pudrą ir gerai išmaišykite.

Paruoškite braškių įdarą. Į su-
trintą atitirpintų braškių tyrę supil-
kite išbrinkintą iki 400C tempera-
tūroje želatina, viską išmaišykite.

Formuokite tortą. Tortą for-
muokite iš 4 šokoladinio biskvito 
sluoksnių. Pirmą biskvito sluoks-
nį aptepkite  maskarponės sū-
rio kremu, ant jo tepkite braškių 
įdarą, tada dėkite antrąjį biskvito 
sluoksnį, tepkite ant jo maskarpo-
nės sūrio kremą, uždėkite trečia-
jį biskvito sluoksnį, ant jo maskar-
ponės sūrio kremą ir tada ketvirtą 
biskvito sluoksnį, o jį gražiai ap-
tepkite maskarponės sūrio kre-
mu. Tortą puoškite braškėmis ir 
šilauogėmis.

Druskininkų reabilitacijos centro „UPA“ 
tortas su maskarponės sūriu ir braškėmis

Lietuvos jaunimo U20 tinklinio 
čempionate II-ąją vietą 

iškovojusiems tinklininkams – 
mero R. Malinausko padėka

Druskininkų savivaldybės meras susitiko su jaunaisiais Sporto centro tinklinio koman-
dos tinklininkais/Rūtos Vitkauskaitės nuotrauka

Praėjusį ketvirtadienį Druskinin-
kų savivaldybės meras susitiko su 
jaunaisiais Sporto centro tinklinio 
komandos tinklininkais (treneris 
E. Suchanekas), kurie Lietuvos 
jaunimo U20 tinklinio čempionate 
iškovojo garbingą II-ąją vietą. Su-
sitikime dalyvavo ir Sporto cen-

tro direktorius Vilmantas Matke-
vičius. Sveikindamas jaunuosius 
tinklininkus, meras pažymėjo, 
kad kiekviena pergalė – tai kan-
traus kasdieninio darbo rezultatas 
ir palinkėjo ateityje atkakliai siekti 
savo užsibrėžtų tikslų bei drąsiai 
priimti net didžiausius iššūkius.Pradėtas Druskininkų savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano keitimas

Druskininkų savivaldybės Ta-
ryba vasario 8 dieną priėmė 
sprendimą dėl Bendrojo plano 
keitimo. Įgyvendinant Tarybos 
sprendimą, Druskininkų savi-
valdybės administracijos di-
rektorė Vilma Jurgelevičienė 
praėjusią savaitę pasirašė įsa-
kymą, kuriuo patvirtino Ben-
drojo plano keitimo programą. 
Numatoma, kad plano keiti-
mas bus baigtas 2019 metais. 
Įstatymų nustatyta tvarka bus 
skelbiamas konkursas plano 
keitimo rangovui parinkti.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė pažymėjo, kad prieš 
dešimtmetį parengtą dabar galio-
jantį Bendrąjį planą būtina keisti 
dėl nuolat besikreipiančių gyven-
tojų ir verslininkų iškeliamų pro-
blemų, LR Teritorijų planavimo 
įstatymo pakeitimų, savivaldybės 
intensyvios plėtros ir paaiškėjusių 
kai kurių techninių bendrojo pla-
no neatitikimų esamai situacijai. 
„Sprendimą keisti Bendrąjį planą 
lėmė daug priežasčių, o viena iš 
svarbiausių – Druskininkų miesto 
teritorijos išplėtimas. Tam būtina 
suplanuoti inžinerinę, rekreacinę 
ir socialinę infrastruktūrą, todėl 

korektūros jau nebepakanka, rei-
kia atlikti esminius pakeitimus“, – 
sakė V. Jurgelevičienė.

Bendrasis planas yra itin svar-
bus dokumentas gyventojams, 
verslininkams ir potencialiems in-
vestuotojams, nes jame numato-
mi galimi žemės naudojimo bū-
dai, nustatomos įvairių veiklos 
sričių vystymo ir įgyvendinimo 
gairės, numatomos plėtrai reika-
lingos teritorijos, įvardijami teri-
torijoms nustatyti reikalavimai. 
„Bendrasis planas apima visas 
kurorto vystymosi perspekty-
vas, todėl visi į planą integruoja-
mi sprendiniai privalo būti apskai-
čiuoti ir pagrįsti. Bendrojo plano 
keitimas padės dar geriau supla-
nuoti kurorto infrastruktūros po-
kyčius, potencialūs investuoto-
jai matys investicijų galimybes“, 
– sakė Druskininkų savivaldybės 
meras Ričardas Malinauskas.

2015 metais Savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, atsižvelg-
damas į VšĮ Registrų centro inici-
atyvą išspręsti tokius atvejus, kai 
nesutampa namų valdų ir žemės 
sklypų ribos arba sklypai faktiškai 
yra viename kaime ar gyvenvietė-
je, o dokumentuose priskirti kitam 
kaimui ir panašiai, pagal savo kom-

petenciją pradėjo Bendrojo pla-
no koregavimo procedūras, kurios 
apėmė galiojančio bendrojo plano 
ataskaitą ir stebėsenos rezultatus, 
kuriuos, kaip numato teisės aktai, 
2016 m. rugpjūčio mėnesį patvirti-
no Savivaldybės Taryba. Iki 2017 
metų buvo vykdomi Bendrojo pla-
no korektūros darbai, o, atsiradus 
esminiams Druskininkų miesto te-
ritorijos pokyčiams, buvo būtina 
užbaigti korektūros procedūras ir 
pradėti Bendrojo plano keitimą.

Visą informaciją apie Druskinin-
kų savivaldybės teritorijos ben-
drojo plano keitimą galima rasti 
Savivaldybės interneto svetainės 
informaciniame bloke „Bendrojo 
plano keitimas“, Teritorijų planavi-
mo dokumentų rengimo informa-
cinėje sistemoje: www.tpdris.lt, in-
formacija skelbiama ir seniūnijų 
skelbimų lentose.

„Sprendimą keisti Bendrą-
jį planą lėmė daug priežas-
čių, o viena iš svarbiausių 
– Druskininkų miesto terito-
rijos išplėtimas. Tam būtina 
suplanuoti inžinerinę, rekre-
acinę ir socialinę infrastruk-
tūrą, todėl korektūros jau 
nebepakanka, reikia atlikti 
esminius pakeitimus“, – sakė 
V. Jurgelevičienė.

Numatoma, kad Bendrojo plano keitimas bus baigtas 2019 metais/Tomo Valavi-
čiaus nuotrauka
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R. Paksas. Kokia vieninga politika, jeigu keli susitaria ir daro, ką nori? 

Mantas Butkus

Raketų smūgiai anaiptol neiš-
sprendžia problemos. Tuo įsitiki-
nęs Europos Parlamento frakcijos 
„Laisvės ir tiesioginės demokrati-
jos Europa“ vicepirmininkas Ro-
landas Paksas. Tokią savo pozici-
ją jis išsakė Europos Parlamento 
sesijoje, kurioje svarstytas Sirijos 
klausimas bei prieš ją surengta 
trijų valstybių karinė ataka. 

R. Pakso įsitikinimu, po tokių 
veiksmų turėtų būti skubiai su-
šaukta Europos Vadovų Tary-
ba, kuri  privalėtų tinkamai įver-
tinti dviejų bendrijos narių atliktus 
Jungtinių Tautų mandatu nesank-
cionuotus karinius veiksmus.

Kaip Europos Parlamentas 
reagavo į JAV, Anglijos ir Pran-
cūzijos raketų smūgius Sirijai? 
Ar kalbėta apie tai, kaip neto-

li pasaulis buvo nuo dar vieno 
pasaulinio karo? 

Nors šiandienio parlamento 
dauguma gyrė tokį žingsnį, kol 
kas mažesnė, bet jau pakanka-
mai didelė parlamento narių da-
lis išsakė rimtas abejones dėl 
tokių veiksmų. Pirma, jie nepa-
remti Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybos mandatu. Antra, mora-
lės požiūriu, įprastinės ginkluo-
tės panaudojimas, kaip atsakas į 
kitos ginkluotės naudojimą, nela-
bai kuo skiriasi. Tai labiau ambi-
cijų demonstravimas, o ne konf-
likto sureguliavimo kelių paieška. 
Trečia, raketų smūgiai anaiptol 
neišsprendžia problemos. Tai aki-
vaizdu, nes Sirija nuo 2013 metų 
raketomis apšaudoma ne pirmą 
kartą. Ir ne pirmą kartą jomis ji 
baudžiama dėl cheminio ginklo 
panaudojimo. 

Apmaudu, bet Europos Vado-
vų Tarybai nė motais, kad dvi iš 
bendrijos šalių kartu su JAV be 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary-
bos mandato surengė raketų ata-
kas prieš suverenią valstybę, ko-
kia bent iki šiol pagal tarptautinę 
teisę yra laikoma Sirija. 

Kalbėdamas Europos Parlamen-
te, aš pakviečiau diskusijas pa-
keisti reikalavimu, kad būtų skubiai 
sušaukta Europos Vadovų Taryba. 
Kaip reikėtų vertinti tokį bendrijos 
narių įsitraukimą į karinę koalici-
ją kalbant apie ES vieningos gy-
nybos politikos užtikrinimą? Kokia 
vieninga politika, jeigu keliese su-
sitaria ir daro, ką nori? 

Taip jau sutapo, kad šioje 
EP sesijoje dalyvavo ir Pran-

cūzijos, bombardavusios Si-
riją, prezidentas Emmanuelis 
Macronas. Jis parlamentarams 
pristatė savo įsivaizduojamos 
Europos Sąjungos viziją. Kaip 
politikai ją sutiko?

Buvo tokių, kurie tik ir žiūrėjo, 
kaip pagirti vienos iš didžiausių ES 
šalių vadovą ir jam nusilenkti. Ta-
čiau diskusijose jau netrūko ir blai-
vių balsų, teigiančių, kad dabarti-
nei ES būtinos stiprios reformos. 

Prieš keletą metų ir aš asme-
niškai, ir kiti mūsų frakcijos at-
stovai sakė, kad būtina keis-
ti Europos Komisijos formavimo 
principus. Šiandien apie tai jau 
kalba ir didžiausių EP frakci-
jų vadovai. Dalis jų ima supras-
ti, kad visuomenės nepasitenki-
nimą ir nepasitikėjimą dabartine 
ES formuoja anaiptol ne atski-
ri jų nemėgiami politikai, bet bū-
tent globalizmą propaguojantys 
ir jį siekiantys įtvirtinti sprendi-
mai, nesiskaitymas su visuome-
nės lūkesčiais.

Tačiau kaip ir reikėjo tikėtis, E. 
Macronas dar kartą pasirodė kaip 
nuoseklus labiau centralizuotos 
federalistinės Europos bendrijos 
šalininkas. Jo pasiūlymuose – ir 
migrantams atviresnė Europos 
Sąjunga, ir didesnė eurozonos in-
tegracija. Esu kategoriškai prieš 
tokią bendriją. 

Šioje sesijoje pritarta pastatų 
energinio naudingumo taisy-
klėms, kuriomis šalys įpareigo-
jamos gerinti pastatų renova-
cijos sąlygas ir skatinti save 
energija aprūpinančių pasta-
tų statybas. Ar tai reiškia, kad 

ir gyventojai Lietuvoje bus la-
biau skatinami renovuoti savo 
namus ir daugiau naudoti atsi-
naujinančios energijos? Kokia 
galėtų būti tos paramos finan-
sinė išraiška?

Pastatų energinio naudingu-
mo direktyva yra pirmasis teisės 
aktas iš švarios energijos teisės 
aktų rinkinio, dėl kurio pataisų 
pasiektas Europos Parlamento 
ir ES Tarybos sutarimas. Valsty-
bės įpareigotos paruošti ilgalai-
kes pastatų renovacijos strategi-
jas iki 2050 m.

Renovacija yra aiški kryptis sta-
tybų industrijai, kuri ES sukuria 
apie 9 procentus bendrojo vidaus 
produkto ir apie 18 milijonų dar-
bo vietų.

Akivaizdu, kad didesnis pasta-
tų energinis naudingumas padėtų 
sumažinti energijos vartotojų sąs-
kaitas už energiją, sumažintų jos 
importą. 

Renovacijos tempai yra gerokai 
per lėti – iš 75 procentų energetiš-
kai neefektyvių pastatų per metus 
bendrijos šalyse atnaujinama nuo 
0,4 iki 1,2 procento. 

Turbūt nebus per garsiai pasa-
kyta, bet mes buvome ta politinė 
jėga, kuri prieš keletą metų suge-
bėjo išjudinti daugiabučių namų 
renovaciją Lietuvoje.

Apie finansinius dalykus, ES pa-
ramą renovacijai kalbėti kol kas 
per anksti, kol kas tik svarstomos 
naujo 2020-2024 metų finansa-
vimo laikotarpio gairės. Tačiau 
brandžios valstybės atsakingi po-
litikai turėtų galvoti ir apie kitus 
šaltinius, iš kurių būtų galima fi-
nansuoti renovaciją.

Tai akivaizdžiai susiję ir su mūsų 
energetiniu saugumu. Reikės ma-
žiau dujų, tai gal ir „auksinio“ laivo 
prie Klaipėdos nebereikės?

Pastarosiomis dienomis Lie-
tuvos Vyriausybė kaip tik pra-
kalbo, kad tikriausiai bus keti-
nama 2024 metais išpirkti šiuo 
metu nuomojamą dujų termina-
lą. O kokia jūsų nuomonė? 

Manau, kad reikia gerai pa-
svarstyti ir sprendimą priimti tik 
pasvėrus visus už ir prieš. Dujų 
vartojimas kasmet mažėja, jei-
gu bus rimtai imtasi renovacijos, 
jis sumažės dar labiau. Tais me-
tais mes jau turėsime dujotakį su 
Lenkija. Abejoju, ar mums iš tiesų 
bus reikalingas padėvėtas ir ge-
rokai per didelis dujų terminalas, 
kurio išlaikymo kaštai vėliau, kaip 
ir jo nuoma iki šiol, guls ant verslo 
ir visuomenės pečių. 

Parengta bendradarbiaujant su Euro-
pos Parlamento frakcija „Laisvės ir tie-
sioginės demokratijos Europa“

Užsakymo Nr. MDR-152-01

Rolandas PAKSAS,
Europos Parlamento frakcijos 

„Laisvės ir tiesioginės demokra-
tijos Europa“ vicepirmininkas

Druskininkiečiai rūpinasi aplinka, kurioje gyvena

Druskininkai – švara ir tvarka gar-
sėjantis kurortas. Kaip ir kiekvieną 
pavasarį, druskininkiečiai suskubo 
pasirūpinti aplinka, kurioje gyve-
na. Praėjusį savaitgalį aplinką gra-
žino ir tvarkė Druskininkų policijos 
komisariato, Teismo, Savivaldy-
bės, ESO, Sodros bei kitų įmonių 
ir įstaigų darbuotojai, „Atgimimo“ ir 
„Saulės“ mokyklų,  „Ryto“ gimna-
zijos, Leipalingio ir Viečiūnų pro-
gimnazijų kolektyvai, vaikų dienos 
centras „Džiugučiai“, daugiabu-
čių ir individualių namų gyvento-
jai. Talkos organizuotos ir mieste, 
ir seniūnijose. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos specialistai ir Tarybos 
nariai su šeimomis tradiciškai su-
tvarkė šalia UNO parko esantį 
mišką, Druskininkų policijos ko-
misariato pareigūnai – šalia Al-

kos tvenkinio esantį mišką. Drus-
kininkų miesto apylinkės teismo 
darbuotojai su šeimomis tvarkė 
K. Dineikos sveikatingumo parko 
prieigas. 

Į pavasarinį tvarkymąsi įsijun-
gę druskininkiečiai aplinką švari-
no įvairiose Druskininkų ir apylin-
kių vietose.

Atsižvelgiant į tai, kad bendruo-
menei rūpi aplinka, švara bei tvar-
ka, Druskininkų savivaldybės admi-
nistracija, tęsdama praėjusių metų 
iniciatyvą, organizuos konkursą ir 
apdovanos gražiausiai daugiabu-
čių ir individualių namų kiemus be-
sitvarkančius gyventojus.

Dar kartą kviečiame būti pilietiš-
kus ir įsitraukti į pavasarinį tvar-
kymąsi – tegul tvarkinga aplinka 
džiugina akį ir leidžia džiaugtis at-
bundančia gamta. 

Kaip ir kiekvieną pavasarį, druskininkiečiai suskubo pasirūpinti aplinka, kurioje gyvena/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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vandenlenčių parką, maudy-
kla, vandens batutų parką, kavi-
nę „Alka“. Visa teritorija bus ap-
šviesta, nutiestas naujas kelias 
iki kavinės, projektuojame name-
lius medžiuose, įrengsime vai-
kams atskiras zonas, kuriose jie 
galės pramogauti, maudytis, už-
kandžiauti. 

– Kam bus skirtos pramogos, 
kokius savo klientus matote? 

– Mūsų klientai – visi, nepriklau-
somai, kiek jiems metų. Pasiū-
lysime pramogų ir mamoms su 
kūdikiais ar mažais vaikais. Van-
denyje turėsime atskirą zoną pa-
tiems mažiausiems vaikams, o ir 
senjorai turės ką veikti. Kadan-
gi visoje teritorijoje bus skirtingų 
veiklų, jų ras kiekvienas, nesvar-
bu ar tai bus 4 metų vaikas, ar 99 
metų senjoras.

– Teko girdėti, kad visiškai pa-
keis išvaizdą ir „Alkos“ kavinė. 
Ar išliks nors kiek autentikos, 
dėl kurios ji buvo kadaise labai 
mylima?

– Taip, autentika išliks, bet di-
džioji jos dalis – tik prisiminimuo-
se. 

Pats statinys, jo konstrukcija ti-
krai nesikeis, keisis tik interjeras. 
„Alka“ savo išvaizdą pakeis spal-
viškai. Padarėme naują terasą, 
atidengėme statinį nuo tvorų. 

Viduje autentikos, kurią suteik-
davo rastų/šaknų baldai, nebe-
liko. Kaip patys sakome, vieną 
tūkstantmetį „Alka“ atidirbo, nau-

jas tūkstantmetis – nauja „Alka“: 
ir interjeru, ir baldais, ir mažosios 
architektūros elementais, ir val-
giaraščiu, ir aptarnavimu, ir pra-
mogomis. 

Kavinėje nuolat darbuosis gerai 
žinomi Lietuvos šefai, o kartais 
atvyks ir kviestinių svečių, kurie 
patiekalus gamins pagal auten-
tiškus receptus. Bus atnaujintos 
vandenlenčių trasos, kurioms bus 
pastatyta papildomų figūrų. Tam, 
kad šia pramoga vienu metu galė-
tų naudotis kuo daugiau poilsiau-
tojų, planuojame įrengti dar vieną 
vandenlenčių sistemą. 

Aktyvias pramogas papildys ir 
ramesnė paplūdimyje įrengta ha-
makų zona, šalio kurios veiks lau-
ko kavinė. Svarstoma galimybė 
įrengti apžvalgos aikštelę. Bus 
atnaujinta ir visa infrastruktūra, 
įskaitant ir mažosios architektū-
ros elementus. Planuojama įreng-
ti viešuosius tualetus, suoliukus, 
persirengimo kabinas, daiktų 
saugojimo vietas. Medžiuose bus 
pakabinta daugybė lempučių, ku-
rių skleidžiama šviesa tamsiu pa-
ros metu šiai vietai suteiks ypatin-
gos auros.

– Kuo, paties manymu, vers-
lui patrauklūs Druskininkai? 

– Negaliu būti objektyvus, nes 
pats myliu šį miestą iki kaulų 
smegenų. Lyginome ir analiza-
vome turistų skaičius, kurie kie-
kvienais metais vis auga. Pasa-
kysiu pavyzdį – viename Lietuvos 
mieste mūsų idėją investuoti, kur-

ti darbo vietas, pasiūlyti naujų 
pramogų Savivaldybė dar svars-
to nuo sausio mėnesio. Neįtikė-
tina! Druskininkuose man užteko 
pristatyti savo idėją, ir visa Sava-
valdybės komanda buvo pasiren-
gusi padėti ją realizuoti. Ir padė-
jo. Tai – nuostabaus komandinio 
darbo pavyzdys, dėl kurio inves-
ticijos į Druskininkus ateina, bet 
neišeina. Neįtikėtina, kaip dirba 
meras ir jo komanda. 

Dėl ko mums patrauklūs Drus-
kininkai? Būtent dėl komandinio 
darbo, augančių turistų srautų, 
bendrų rinkodaros veiksmų, pra-
dedant sezoną. Šie dalykai la-
biausiai nulėmė mūsų sprendimą 
investuoti Druskininkuose.

– Kokių pramogų ir paslau-
gų, Jūsų manymu, dar reikėtų 
Druskininkuose?

– Mes matome nišą, kad trūks-
ta jaunimui nakvynės vietų. To-
dėl dabar projektuojame ir skai-
čiuojame apgyvendinimui medyje 
skirtus ir pritaikytus namelius. No-
rime organizuoti stovyklas. At-
vykus pas mus, vienoje vieto-
je klientai gautų viską: nakvynę, 
maitinimą, pramogas, puikų ap-
tarnavimą. 

– Ar žadate grįžti į gimtąjį 
miestą gyventi? Ar savo ateitį 
siejate su šiuo miestu?

– Taip, tik su Druskininkais sie-
ju savo ateitį. Geresnės vietos 
gyventi, auginti vaikus Lietuvoje 
nėra. Čia faktas. Daug mano drau-

gų jau pasirinko šį kelią ir grįžo į 
Druskininkus. Sukūrė verslus, au-
gina vaikus. Man ir mano sužadė-
tinei Linai net nėra kitų minčių – tik 
Druskininkai. Namai yra namai.

Vilniuje vien kelionė į darbą kar-
tais trunka pora valandų, o Drus-
kininkuose automobilį galiu ir vi-
sai pamiršti. Visur nukeliauju 
pėsčiomis, bet to čia puikiai išvys-
tyta viešoji miesto infrastruktūra. 
Druskininkai ideali vieta auginti 
vaikus, čia tam sudarytos išskir-
tinės sąlygos. Niekur kitur Lie-
tuvoje nerastum vietos, kur tavo 
vaikas nemokamai būtų moko-
mas plaukti ar slidinėti. Druskinin-
kų savivaldybė investuoja ne tik į 
traukos objektus, bet ir į vaikus – 
mūsų ateitį. 

– Kaip sekasi burti darbuoto-
jų komandą?

– Vadovą jau buvome atsirinkę 
nuo naujų metų, jis buria sau ko-
mandą. Ir labai džiugu, kad jau ra-
dome 60 proc. darbuotojų. Nesiti-
kėjome tokio aktyvumo, bet dabar 
jau džiaugiamės, kad, pasiūlę 
įdomų darbą, konkurencingą at-
lygį, tobulėjimo galimybes dar-
buotojams, sulaukėme tokio susi-
domėjimo. Mes ne tik mokėsime 
algas, bet prisidėsime ir prie dar-
buotojų lavinimo, jų tobulėjimo.

– Kada pakviesite pirmuosius 
lankytojus?

– Jei viskas bus pagal planą, 

„Alka“ ir batutai pradės veikti dirb-
ti gegužės 21 dieną. WAKE par-
kas – WAKE INN – atidaromas šį 
savaitgalį. Iki kurorto šventės dirb-
sime savaitgaliais, o vėliau visas 
kompleksas veiks kiekvieną dieną.

Pripučiamų vandens takų par-
kas bus atidarytas gegužės 25 
dieną, penktadienį, Kurorto šven-
tės metu. Tądien organizuosime 
šeimų dienai skirtas įspūdingas 
varžytuves, o jų dalyviai galės lai-
mėti išskirtinių prizų. Kviečiame 
visas Lietuvos šeimas gegužės 
25-ąją atvykti į Druskininkus!

– Papasakokite šiek tiek apie 
save. Kokia veikla užsiimate?

– Šiuo metu visa mano veikla 
susijusi su didžiausiu vandens 
pramogų parkų tinklo atidarymu 
Lietuvoje. Žengiame ir į Latvijos 
rinką, tad darbo yra. Tikiu mūsų 
komanda, užsibrėžtais tikslais. 
Viliuosi, kad po metų galime turė-
ti parkų tinklą ne tik Lietuvoje, La-
tvijoje, bet ir Estijoje.

– Ką dažniausiai veikiate, at-
vykęs į Druskininkus?

– Visada aplankau savo se-
nelius, kurie gyvena Merkinėje, 
mamą ir draugus. Žinoma, daug 
vaikštome, nes Druskininkuose 
nereikia mašinos. Visada einame 
miškais iki Švendubrės, važinėja-
mės dviračiais ar tiesiog leidžia-
me laiką „Draugų namuose“, ku-
riuose susirenkame su draugais 
išgerti kavos, aptarti aktualijų.

– Kokių pomėgių turite? 
– Ūkininkauju. Raseinių rajone 

turime su tėčiu mišrų ūkį. Iki šių 
metų pradžios prisidėdavau dau-
giau, dabar prisidėsiu mažiau. 
Bet kai ūkis veikia jau nebe pir-
mus metus, galiu dalyvauti jo vei-
kloje mažiau. Auginame danie-
lius, vištas, karpius, tad rūpinuosi, 
kad mūsų išskirtinė produkci-
ja pasiektų kavines, restoranus, 
prekybos vietas. Man tai labai 
įdomu, daug skaičiau, mokiau-
si, bandžiau. Dabar, susėdę prie 
ežero, galime diskutuoti apie že-
mės ūkį, vištas ar danielius iki kito 
ryto... 

– Didžiausia svajonė, susijusi 
su Druskininkais?

– Grįžti gyventi į šį miestą kitais 
metais, užauginti jame mažiausiai 
3 vaikus. Norėčiau būti naudingas 
savo miestui ir dirbti jo labui.

Iš Druskininkų kilęs verslininkas Robertas Razgus naujam gyvenimui 
prikels Alkos tvenkinio erdvesatkelta iš 1 psl.

Mieli verslininkai,
Druskininkų savivaldybė kreipiasi į smulkaus ir vidutinio verslo su-

bjektus, pageidaujančius 2018 metais gauti finansinę paramą iš Sa-
vivaldybės biudžeto.

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus pasinaudoti gali-
mybe 2018 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savival-
dybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu T1-2 „Dėl Druskinin-
kų savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ 
patvirtintą smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonę. Paraiškas 
Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo grupei gali-
ma teikti iki šių metų gegužės 24 d. 17 val.

Paraiškų rengimo tvarką ir formą galima rasti Druskininkų savi-
valdybės interneto svetainėje, adresu: www.druskininkai.lt skyriu-
je „Finansai ir verslas“/„Parama verslui“. 

Paraiškos turi būti pateiktos iki nurodytos datos su lydraščiu užkli-
juotame voke, ant voko nurodant: Savivaldybės smulkaus ir viduti-
nio verslo plėtros darbo grupei, Vilniaus al. 18, 66119 Druskininkai.

Kontaktiniai asmenys papildomai informacijai gauti: Algirdas Svirs-
kas, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas. (8 313) 52 676 arba 
el. p.: algirdas@druskininkai.lt

Vaiva Žagunienė, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausio-
ji specialistė. (8 313) 40 113 arba el. p.: vaiva.zaguniene@druski-
ninkai.lt 

Alkos tvenkinyje ir prie jo atsiras vientisa pramogų ir poilsio zona, kurioje puikiai derės ne tik pripučiamų vandens takų parkas, bet ir at-
naujinta, visiškai pakeisianti savo išvaizdą „Alkos“ kavinė
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Druskininkuose šurmuliavo antroji 
edukacinių idėjų mugė

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkų Jaunimo užimtumo cen-
tre surengta antroji edukaci-
nių idėjų mugė „Kokybiškas 
ikimokyklinis ir priešmokyk-
linis ugdymas vaikui – raktas 
į jo sėkmę“. Mugės organiza-
toriai – Druskininkų savival-
dybė, Lietuvos švietimo pa-
galbos asociacija ir Kauno 
lopšelis-darželis „Želmenė-
lis“ – kvietė ikimokyklinių ug-
dymo įstaigų vadovus, jų pa-
vaduotojus, ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio  ugdymo pe-
dagogus, švietimo pagalbos 
specialistus dalintis savo sė-
kmės istorijomis. Antrą kar-
tą organizuotame renginyje, 
kuris buvo skirtas išskirtinai 
ikimokykliniams bei priešmo-
kykliniam sektoriui, patirtimi 
dalijosi daugybė ikimokyklinio 
ugdymo specialistų.

Skirtingose mugės zonose su-
rengta konferencija, atviros ug-
dymo veiklos bei edukacinių prie-
monių pristatymas. Konferencijoje 
pedagogai pristatė pranešimus, 
organizuota metodinių priemonių 
paroda ir aktyvių vaikų ugdymo 
metodų demonstracija. Pastebė-
jus, kad pastaraisiais metais švie-
timo įstaigose daugėja vaikų, tu-
rinčių specialių poreikių, šiemetėje 
mugėje pristatyti keli pranešimai, 
kaip užtikrinti tokių vaikų efektyvų 
ugdymąsi. Pranešimas „Darbas 
su vaikais – autistais: priemonės ir 
metodais“ sulaukė daugiausia ko-
mentarų ir klausimų. Konferencijo-
je taip pat ieškota būdų, kaip ne-

tradiciškai į vaikų ugdymo procesą 
įtraukti tėvus. Pedagogai sakė, 
kad viena svarbiausių sąlygų, no-
rint, kad ryšys su tėvais būtų gy-
vas ir efektyvus, – palanki bendra-
darbiavimui atmosfera įstaigoje, 
kai tėvai jaučiasi laukiami, su jais 
tariamasi, priimant sprendimus, 
planuojant veiklas, jie kviečiami-
stebėti ugdymo procesą, dalyvau-
ti šventėse.

Daug dėmesio sulaukė ir mu-
gės zona, skirta priemonėms ir 
metodams, tačiau bene didžiau-
sias šurmulys buvo juntamas tre-
čiajame aukšte – ten buvo įrengta 
„Vaikų zona“. Atskirose trijose er-
dvėse vaikams organizuoti japo-
niškų konstruktorių užsiėmimai, 
visi noriai bandė lietuvių autorių 
„Vienaragis.lt“ sukurtus salo žai-
dimus. Daug pedagogų dėmesio 
sulaukė atviros ugdomosios vei-
klos, kuriose dalyvavo Druskinin-
kų „Atgimimo“ mokyklos mokiniai 
ir lopšelio-darželio „Žibutė“ au-
klėtiniai. Gerąja patirtimi dalijęsi 
pedagogai pristatė įvairias ugdy-
mo turinio integravimo galimybes. 
Ypatingai įdomiai pristatytos už-
duotys vaikų dėmesiui bei pasta-
bumui lavinti – sportinių estafečių 
metu vaikai turėjo įsiminti knygos 
puslapio numerį, sudėlioti prie-
mones tam tikra seka ar atrasti 
tos pačios kojinės porą. Išradin-
gas ugdymo priemones sukūrė  
Viečiūnų progimnazijos ikimoky-
klinio ugdymo skyriaus „Linelis“ 
pedagogės, kurios pristatė kom-
pleksines priemones vaikų sen-
sorikai – pojūčiams lavinti. 

Renginyje dalyvavo daugiau 
kaip 110 dalyvių iš visos Lietuvos. 
50 pedagogų dalijosi patirtimi ug-
dymo proceso planavimo, vaikų 
pasiekimų vertinimo, ugdymo tu-
rinio srityse.

Apibendrindama renginį, Drus-
kininkų savivaldybės švietimo 
skyriaus vyriausioji specialistė Di-
ana Brown sakė: „Ikimokyklinis 
ugdymas –  vienas iš svarbiausių 
švietimo sistemos etapų, kuris le-
mia, kaip sėkmingai vaikas moky-
sis ateityje. Šis laikas labai svar-
bus, ir jį turime tinkamai išnaudoti. 
Organizuodami šią mugę paste-
bime, kad pedagogai vis drąsiau 
dalijasi patirtimi. Juk iš tikrųjų vis-
kas prasideda nuo mūsų požiū-
rio. Kartais ieškome sudėtingų 
sprendimų, randame 100 prie-
žasčių, kodėl vieno ar kito dalyko 
negalime įgyvendinti. O šio ren-
ginio metu buvo pristatyta dau-
gybė idėjų, kai, naudojant pačias 
paprasčiausias priemones, gali-
ma aktyviai įtraukti vaikus tėvus, 
ugdyti vaikų gebėjimus ir pasiekti 
stulbinamų rezultatų.“

Organizatoriai neabejoja, kad 
mugė taps tradicine. Pradžio-
je rizikinga atrodžiusi idėja ap-
siteisino su kaupu – laisvas, ne-
formalus bendravimas, galimybė 
pasirinkti aktualiausias temas 
skirtingose erdvėse, pamatyti ir 
įsigyti metodinių priemonių, iš-
girsti pranešimus ugdymo proce-
so kokybės klausimais – visa tai 
užtikrino renginio sėkmę, o orga-
nizatoriai džiaugėsi, sulaukę daly-
vių padėkų.

Nuo gegužės visuose namuose 
turi būti įrengti dūmų detektoriai
Įsigaliojus naujiems teisės ak-

tams, nuo gegužės 1 dienos vi-
suose butuose, individualiuo-
se namuose ar sodo nameliuose 
privalo būti įrengti autonominiai 
dūmų detektoriai. Dūmų detek-
toriaus veikimo principas – rea-
guoti į dūmus ir degimo proce-
so metu susidariusias dujas bei 
ankstyvojoje gaisro fazėje duo-
ti žmonėms aiškų signalą apie 
gaisro pavojų. Triukšmas paža-
dina net miegančiuosius ir lei-
džia žmonėms išsigelbėti pa-
tiems bei išsaugoti savo turtą. 

Druskininkų priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo tarnybos pareigū-
nai siekdami informuoti savivaldy-
bės gyventojus apie priešgaisrinę 
saugą, nuo vasario 1 dienos lanko-
si gyventojų gyvenamuosiuose būs-
tuose, konsultuoja kaip saugiai elg-
tis gaisruose ir ką daryti, jei ištinka 
tokia nelaimė.

Druskininkų savivaldybė  nuo 
2014 metų dūmų detektoriais aprū-
pina daugiavaikes šeimas, sunkiau 
besiverčiančius ar socialinei rizikai 
priskirtus asmenis. Per trejus me-
tus savivaldybės lėšoms įrengti 84 
dūmų detektoriai.

Gyventojams dėl dūmų detekto-
rių įrengimo dažnai iškyla įvairių 
klausimų. Pateikiame Priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos atsakymus 
į dažniausiai užduodamus klausi-
mus ir kviečiame rūpintis savo ir ar-
timųjų saugumu įsirengiant dūmų 
detektorius.

Kokiose patalpose ir kiek si-
gnalizatorių įrengti?

Gyvenamajame būste (kiekviena-
me aukšte) turi būti įrengtas bent 
vienas autonominis dūmų signali-
zatorius. Tai yra minimalus reika-
lavimas, tačiau dūmų plitimą riboja 
įvairios pastato konstrukcijos (sie-
nos, durys, perdangos ir kita). To-
dėl, siekiant jautresnio dūmų ap-
tikimo, rekomenduojama šiuos 
prietaisus įrengti kiekvienoje patal-
poje, kurioje žmonės miega ir ko-
ridoriuose arba bendrose erdvėse 
prieš miegamuosius. Nerekomen-
duojama autonominių dūmų signali-
zatorių įrengti virtuvėje, ar tose vie-
tose, kuriose gali išsiskirti garai.

Kaip parinkti tinkamą vietą?
Įrengiant autonominius dūmų si-

gnalizatorius, būtina vadovautis ga-

mintojo instrukcija. Žinant tai, kad 
karšti dūmai kyla į viršų ir pirmiau-
sia kaupiasi palubėje, šie prietaisai 
turėtų būti montuojami ant lubų. Tik 
tais atvejais, kai nėra galimybės jų 
įrengti ant lubų, autonominiai dūmų 
signalizatoriai gali būti įrengiami ant 
patalpos sienos, kuo arčiau lubų.

Parenkant signalizatoriaus tvirtini-
mo vietą, būtina prisiminti, kad, sie-
kiant išsaugoti prietaiso jautrumą, jį 
reikia prižiūrėti (pakeisti elementus, 
patikrinti veikimą), todėl rekomen-
duojama įrengti lengvai prieinamo-
se vietose.

Kaip prižiūrėti?
Kad autonominiai dūmų signaliza-

toriai patikimai veiktų, svarbu perio-
diškai patikrinti jų veikimą, paspau-
džiant testavimo mygtuką. Jeigu šie 
prietaisai yra su keičiamais maiti-
nimo elementais, juos reikėtų keis-
ti kasmet. Būtina atkreipti dėmesį, 
kad dulkės ir nešvarumai mažina 
signalizatoriaus jautrumą, todėl rei-
kėtų neužmiršti nuvalyti dulkes.

Kokį signalizatorių pirkti?
Renkantis autonominį dūmų si-

gnalizatorių, reikėtų atkreipti dėme-
sį, kad jis būtų sertifikuotas pagal 
Europos standartą EN 14604:2005/
AC:2008 ir paženklintas CE ženklu. 
Tas užtikrins, kad įsigijote kokybiš-
ką daiktą.

Signalizatoriai gali būti su keičia-
mais maitinimo elementais arba su 
integruota baterija, kurios nereikia 
keisti visą prietaiso tarnavimo laiko-
tarpį (pvz., 10 metų). Signalizatoriai 
su keičiamais maitinimo elementais 
yra pigesni, tačiau reikalauja dau-
giau priežiūros (kas metus būtina 
keisti maitinimo elementus).

Autonominius dūmų signalizatorius gali-
ma rintis, atsižvelgdami į savo poreikius ir 
galimybes/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Edukacinių idėjų mugėje patirtimi dalijosi daugybė ikimokyklinio ugdymo specialistų, renginyje smagu buvo ir mažiesiems jo daly-
viams/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Parengta pagal Druskininkų  savivaldybės informaciją
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Knyga apie žmonių likimus okupacijų metais – Druskininkų dovana 
Lietuvos mokykloms

Netrukus Lietuvos mokyklų 
bibliotekų fondus papildys do-
vana – nauja knyga. Tai asoci-
acijos „Atmintis“ pirmininko, 
buvusio Druskininkų rezisten-
cijos ir tremties muziejaus įkū-
rimo darbų organizatoriaus ir 
neetatinio vadovo, 1941-ųjų 
metų tremtinio Gintauto Kaz-
lausko sudaryta knyga „Žmo-
nių likimai okupacijų metais. 
Prisiminimai“. Knygos pratar-
mėje G. Kazlauskas rašo: „Lie-
tuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui ta-
pus nauju muziejaus steigė-
ju, šia dovana visoms mūsų 
šalies mokykloms užbaigia-
me daugiau kaip dvi dešimtis 
metų trukusią švietėjišką vei-
klą, skirtą išsaugoti istorinę 
atmintį ir perduoti ją jaunimui, 
ugdant jo pilietiškumą ir patri-
otiškumą.“

Knyga jau pradėta versti ir į 
anglų bei ukrainiečių kalbas. Vi-
sos trys šios knygos dalys, ku-
riose tekstai yra pateikti dviem 
– lietuvių ir rusų – kalbomis, 
jau buvo išleistos anksčiau: 
pirmoji dalis – 2015-aisiais, an-
troji – 2016-aisiais ir trečioji – 
2017-aisiais. 

Balandžio 17 d. G. Kazlauskas 
perdavė Švietimo ir mokslo mi-
nisterijai 800 knygos „Žmonių li-
kimai okupacijų metais. Prisimini-
mai“ egzempliorių. Susitikime su 
G. Kazlausku Švietimo ir mokslo 
ministrė Jurgita Petrauskienė iš-
reiškė nuomonę, jog būtų pras-
minga padovanoti šių knygų ir lie-
tuviškoms mokykloms Maskvoje, 
Sankt Peterburge, Kaliningrado 
srityje. Ten gyvenančiam ir besi-
mokančiam lietuvių kilmės jauni-
mui šios knygos suteiktų galimy-
bę giliau pažinti Lietuvos istoriją.

Praėjusį penktadienį, balan-
džio 20 d., G. Kazlauskas buvo 
pakviestas į „Žaros“ gimnaziją 
Naujojoje Vilniuje, kurioje orga-
nizuotas susitikimas su gimnazi-
jos bendruomene ir knygos pri-
statymas. G. Kazlausko žodžiais, 
ypač malonu, kad rusakalbių gim-
nazijos „Žara“ direktorius Dmi-
trijus Popovas ėmėsi iniciatyvos 

Šalčininkų ir Vilniaus rajono mo-
kyklose išplatinti padovanotas 
knygas bei surengė knygos pri-
statymą jo vadovaujamoje gimna-
zijoje: „Prieš pristatymą buvo or-
ganizuota meninė dalis, kurioje 
partizanų dainas atliko „Žaros“ ir 
baltarusių – Vilniaus Pranciškaus 
Skorinos vardo gimnazijų moks-
leivių ansambliai. Toks nuoširdus 
sutikimas, koncertas ir šiltas ben-
dravimas paliko gerą įspūdį.“

Susitikime „Žaros“ gimnazijoje 
dalyvavo ir Rytų Lietuvos moky-
tojų sąjungos pirmininkė Danguo-
lė Sabienė. Ji G. Kazlauskui įtei-
kė padėką už istorinės atminties 
saugojimą bei puoselėjimą, pras-
mingą veiklą, ugdant mokinius ir 
mokytojus patriotizmo dvasia bei 
už nuoširdų Druskininkų rezisten-
cijos ir tremties muziejaus ben-
dradarbiavimą su Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjunga.

Knygų dovanota ir Lietuvos šau-
lių sąjungai bei Lietuvos kariuo-
menės Didžiojo Lietuvos etmo-
no Jonušo Radvilos mokomajam 
pulkui Rukloje, „Misija Sibiras‘17“ 
vadovui Arnoldui Fokui, Lietu-
vos onkologiniams ligoniams, per 
vaistinėse organizuotą akciją. Iš 
išleistų 1500 knygos egzemplio-
rių padovanota daugiau nei 1200. 
Numatyta dar padovanoti knygų 
muziejams, kurie aktyviai bendra-

darbiauja su mokyklomis.

– Kaip kilo mintis prisiminimus 
apie žmonių likimus okupacijų 
metais sukaupti knygoje?

– Pirmosios trys knygos, išleis-
tos lietuvių ir rusų kalbomis, buvo 
parengtos, pageidaujant rusakal-
biams muziejaus lankytojams. 
Teko padirbėti. Į rusų kalbą vertė-
me drauge su žmona, o vėliau vie-
no vertėjų biuro Vilniuje darbuoto-
jas sutiko nemokamai redaguoti 
vertimą. Aptariant šias knygas su 
muziejaus lankytojais, buvo išsa-
kyti ir kiti jų pageidavimai – ateityje 
išleisti knygą ir kitomis kalbomis; 
pabrėžta, kad knygą būtina turėti 
visoms Lietuvos mokykloms. Idė-
jai, kad knygų prasminga dovano-
ti mokykloms, pritarė ir visi Drus-
kininkų rezistencijos ir tremties 
muziejaus puoselėtojai, veiklos or-
ganizatoriai.

Druskininkų rezistencijos ir trem-
ties muziejuje yra apsilankę žmo-
nių iš įvairių Lietuvos kampelių ir 
įvairių užsienio šalių. Versti kny-
gą į ukrainiečių kalbą, susipažinu-
si su knygos turiniu, ėmėsi šeima 
iš Ukrainos. Netrukus knyga turė-
tų išeiti ir anglų kalba: nemokamą 
vertimą į anglų kalbą pasisiūlė or-
ganizuoti muziejaus lankytojas iš 
Vilniaus. Galbūt anglų kalba kny-
gą norės perskaityti ir NATO ka-

riai – tikriausiai ne visi iš jų žino, 
kad Lietuva, kurią dabar jie saugo, 
– priešinosi okupacijai, priespau-
dai, tačiau, būdama maža šalis, 
nepajėgė atlaikyti didžiųjų kaimy-
nų agresijos... Išleidus knygą an-
glų kalba, ja galėtų susidomėti pla-
tesnis užsieniečių ratas.

– Ar knygose – vien tik prisi-
minimai, kurie jau buvo surink-
ti muziejaus archyve?

– Dalis prisiminimų yra pareng-
ti man susipažinus ir bendraujant 
su muziejaus lankytojais. Pradė-
jus rengti knygą, tarsi ėmė vertis 
vartai į vis naują informaciją. Mu-
ziejaus lankytojai, sužinoję, kad 
sudarinėju tokią knygą, pasakojo 
savo istorijas. Pavyzdžiui, kaunie-
tis Jonas Vytautas Koklevičius: 
pirmoje knygos dalyje aprašy-
ta jo papasakota istorija „Nuga-
lėjęs rudąją mešką, tapau Sibiro 
legenda“. Skirtingi įvairių žmonių 
prisiminimai atskleidžia okupacijų 
metų įvykių visumą. Pagal žmo-
nių papasakotas istorijas buvo 
parengtos ir šiemet bei anksčiau 
išleistų knygų viršelių iliustracijos.

– Kas padėjo išleisti knygą?
– Pirmosios trys prisiminimų 

knygos, kuriose tekstai pareng-
ti lietuvių ir rusų kalbomis, buvo 
išleistos po 500 egzempliorių, o 
pastaroji, kurioje tekstai tik lietu-
vių kalba, – 1500 egzempliorių. 
Jos leidybą parėmė Druskinin-
kų savivaldybė, Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos (LPKTS) Druskininkų filialas, 
asociacija „Atmintis“ ir pavieniai 
asmenys – visuomeniniais pa-

grindais veikusio Druskininkų re-
zistencijos ir tremties muziejaus 
savanoriai, iš dalies – kitų Lietu-
vos miestų gyventojai. Todėl ga-
lima teigti, kad iš esmės ši knyga 
yra Druskininkų dovana Lietuvos 
mokykloms, kitoms minėtoms or-
ganizacijoms, ir man tai teikia di-
delį moralinį pasitenkinimą.

– Ko gero, daug pastangų pri-
reikė ne tik knygą išleisti, bet ir 
ją pristatyti numatytiems adre-
satams?

– Esu dėkingas visiems, padė-
jusiems man išplatinti knygą: LR 
Seimo nariui Zenonui Streikui, 
kuris inicijavo susitikimą su Švie-
timo ir mokslo ministre bei pats 
jame dalyvavo; Švietimo centro 
direktoriui Vytautui Gintučiui, pa-
dėjusiam organizuoti transportą 
nuvežti knygas į Vilnių ir dalyva-
vusiam, jas pristatant Švietimo ir 
mokslo ministerijai; Lietuvos šau-
lių sąjungos karininko A. Juoza-
pavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 
G. Matulionio 103-ios kuopos va-
dui Ramūnui Šerpatauskui, inici-
javusiam knygų dovanojimo ak-
ciją šauliams bei savanoriams. 
Būdamas Ukrainoje, jis pasinau-
dojo galimybe pristatyti knygą ir 
Dnepropetrovsko srities adminis-
tracijai. Knyga buvo palankiai su-
tikta – juk aprašyti prisiminimai 
persipina su šių laikų tarptauti-
niais įvykiais Ukrainoje, o gydy-
damiesi Druskininkuose, Karių 
reabilitacijos centre, ukrainiečiai 
dažnai dalyvauja Rezistencijos ir 
tremties muziejaus renginiuose.

Parengė Ramunė Žilienė

Šaulių sąjungoje knygas priėmė plk. lt. G. Koryzna/Asmeninio archyvo nuotrauka

Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė G. Kazlauskui padėkojo už Lietuvos moky-
kloms padovanotas knygas./Vaido Karlono nuotrauka

Rukloje knygos perduotos Antrojo mokomojo bataliono vadui mjr. E. Birvinskui/Asme-
ninio archyvo nuotrauka

Gerbiama Veisiejų g.16 esančios DNSB „Santarvė“ namo buvusi pirmininke Jolanta Kapčegaševiene ir 
mieli gyventojai, dėkoju Jums už pasitikėjimą, išrenkant mane namo bendrijos pirmininku. 

Tikiuosi sėkmingo bendradarbiavimo ir abipusio supratimo su Jumis, sėkmingos veiklos. Tikiu, kad, pa-
dedamas Jolantos, tęsiu jos pradėtus darbus ir Jūsų nenuvilsiu. 

Jolantai iškeitus Druskininkus į Vilnių, linkiu jai sėkmės asmeniniame gyvenime ir darbuose. 

Mindaugas Kuneika

DNSB „Santarvė“ namo gyventojai su naujai išrinktu namo pirmininku M. Kuneika/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Pradinukai varžėsi raiškiojo skaitymo konkurse

UAB „M-Filter EU“ Suomijos kapitalo įmonė, Lietuvoje 
dirbanti jau 7 metus, ieško gamybos meistro

Darbo pobūdis: 
dirbti pamainomis ir paskirstyti darbus 15-20 žmonių darbo grupei;
darbuotojų darbo laiko planavimas ir kontrolė;
užsakymų terminų kontrolė ir laikymasis;
atlikti gaminių kokybės priežiūrą;
kontroliuoti gamyboje naudojamų medžiagų resursus bei kitas gamybos priemones;
kontroliuoti pagamintos produkcijos pakrovimą ir išsiuntimą.
Reikalavimai: 
aukštesnysis ar lygiavertis išsilavinimas;
ne trumpesnis nei vienerių metų patirtis gamybinėje įmonėje;
gebėjimas dirbti su žmonėmis;
minimalūs įgūdžiai, dirbant kompiuteriu („Windows“ programomis);
anglų kalbos žinios būtų privalumas.
Siūlome:
geras darbo sąlygas;
darbą augančioje kompanijoje;
galimybę tobulėti profesinėje srityje.

Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu: darius.jonaitis@m-filter.fi arba 
skambinti tel. 8 687 34578.

Aušra Trikšienė,
pradinio ugdymo vyresnioji mo-

kytoja

Balandžio 19 dieną Druski-
ninkų ugdymo įstaigų pradi-
nių klasių mokiniai, puikiai nu-
siteikę, rinkosi į penktus metus 
iš eilės Viečiūnų progimnazi-
joje organizuotą gražų ir pras-
mingą renginį – Druskininkų 
savivaldybės pradinių klasių 
mokinių raiškiojo skaitymo 
šventę-konkursą.

Visi žinome, kad šiandien knygai 
konkuruoti su kompiuteriu nėra 
lengva. Ir mes, mokytojai, norime 
parodyti mokiniui, kad meninis žo-
dis gali būti labai patrauklus, emo-
cionaliai bei intelektualiai pavei-
kus.

Konkurso dalyvius ir svečius 
smagia daina pasitiko mergaičių 
duetas (Augustė Mazaliauskaitė 
ir Ūla Kantautaitė, vadovė – mu-
zikos mokytoja Kristina Uteševa). 
Mokinukai, deklamuodami pa-
sirinktus kūrinius, demonstravo 
savo meninio skaitymo įgūdžius. 
Dalyviai buvo vertinami dvejose 
amžiaus grupėse: 1-2 ir 3-4 kla-
sių mokinių. Pertraukos metu, kol 
komisija tarėsi, svečiai galėjo pa-
sivaišinti arbatos ar kavos puode-
liu ir saldainiu. Po pertraukėlės 
Snieguolė Stravinskienė, Švieti-
mo centro padalinio, susijusio su 
mokymu, vedėja, paskelbė re-
zultatus: 1-2 klasių grupėje I-ąją 
vietą laimėjo Viečiūnų progimna-
zijos 2 klasės mokinė Greta Gai-
dytė (mokytoja Birutė Giedraitie-
nė), II-ąją – „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos 2b klasės mokinys Lu-
kas Markelionis (mokytoja Živilė 
Paškevičienė), o III-ąją – „Saulės“ 
mokyklos 1b klasės mokinė Urtė 
Svioklaitė (mokytoja Daiva Kvi-
lonskienė).

Tarp 3-4 klasių mokinių I-ąją 
vietą laimėjo Leipalingio progim-
nazijos 4 klasės mokinė Aurėja 
Dailydaitė (mokytoja Marytė Mi-
zaraitė), II-ąją – Viečiūnų progim-
nazijos 4 klasės mokinys Vakaris 
Benevičius (mokytoja Aušra Trik-
šienė), o III-ąją – „Saulės“ pagrin-
dinės mokyklos 3a klasės mokinė 
Guoda Masionytė (mokytoja Asta 
Ražinskienė). 

Visiems konkurse dalyvavu-
siems skaitovams buvo įteikti pa-
dėkos raštai.

Į svečius – pas Aukštadvario bendruomenę 

Saulėtą praėjusį šeštadienį 
Aukštadvario žemės ūkio moky-
klos vidiniame kiemelyje sureng-
ta 2018 m. Lietuvos mažų mies-
telių kultūros sostinių etnografinių 
ansamblių festivalis-mugė „Pagal 
Jurgį ir jurginas“. Į ežerais apvai-
nikuotą Aukštadvario kraštą su-
gužėjo dainininkai iš Pasvalio, 
Vaškų, Užpalių,  Žilinų, Antanavo 
bendruomių. Šventėje dalyvavo ir 

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“.  
Folkloro kolektyvas „Žemynėlė“ 
(vadovė Lina Balčiūnienė) skam-
biais balsais bei įdomiais pasako-
jimais stebino Aukštadvario krašto 
žmones ir svečius. Šventės daly-
viai buvo vaišinami Viečiūnų se-
niūnijos seniūno  pavaduotojos 
Laimos Ražienės kepta dzūkiška 
grikine duona ir pyragu. Bendruo-
menės  stendą puošė meninin-

kų Deivido Sinkevičiaus, Daivos 
Stoncelienės, Aurelijos Vilūnie-
nės, Eglės Vitonienės darbai ir 
Monikos Lukoševičienės bei Julės 
Bliūdžiuvienės  autorinės knygos. 
Tikimės, kad draugiškas bendravi-
mas tarp mažųjų Lietuvos kultūros 
sostinių tęsis visus 2018 metus. 

Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ informacija

Raiškiojo skaitymo konkurso nugalėtojai/ Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka
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Kviečiame prisijungti naujus komandos narius 
prie draugiško kolektyvo!

Ieškome atsakingų, iniciatyvių ir gebančių dirbti virėjo/-os ir 
restorano administratoriaus/-ės ir kambarinės.
Daugiau informacijos tel. +370 696 01007 arba 

el. p.: restaurant.druskininkai@europaroyale.com
Dėl kambarinės darbo teirautis: +370 615 15001, 

el. p.: deputy.druskininkai@europaroyale.com

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu ir 
greitas pristatymas. 

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, 
argonu ir dujų balionų tara.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.
Telefonai: 8 313 52204 ir 8 685 41190. 

Tvarkome apleistus miškus.
Išpjauname sausuolius ir išvartas.

Sutvarkome krūmais 
apaugusius sklypus.

Atliekame kitus aplinkos 
tvarkymo darbus.

Išrašome sąskaitas.
Tel. 8 630 45599

Smagus konkursas –„5:0 vokiečių 
kalbos naudai“

Daiva Dumbliauskienė ir Dan-
guolė Makselienė,

„Atgimimo“ mokyklos mokytojos

Esi šeštokas? Mokaisi vokie-
čių kalbos? Ir futbolas nesveti-
mas? Tuomet šis konkursas – 
kaip tik tau! 

Goete‘s institutas Lietuvoje kar-
tu su Lietuvos futbolo federaci-
ja šiemet organizavo jau penktą-
jį konkursą „5:0 vokiečių kalbos 
naudai“, kurio pagrindinis prizas – 
kelionė į Berlyną. Viliojanti dova-
na, ar ne? Sunku atsispirti pagun-
dai dalyvauti, ypač, kai iš plakato 
žvelgia buvusi mūsų mokyklos 
komanda, kuri pernai taip pat da-
lyvavo šiame konkurse ir kurių 
nuotrauka išrinkta šių metų rekla-
miniu veidu.

Pirmasis etapas buvo išties ne-
lengvas: kaip išrinkti šešis pačius 
geriausius šeštokus iš 18 norin-
čiųjų? Čia lemiamą žodį tarė vo-
kiečių kalbos mokytoja Daiva 
Dumbliauskienė ir kūno kultūros 

mokytoja Danguolė Makselienė. Į 
komandą pateko Aurėja Galčiūtė, 
Gustė Vailionytė, Medas Dobe-
linskas, Tomas Goberis, Vincen-
tas Baniulis ir Ignas Ufnalevskis.

Kitas būtinas etapas – sukur-
ti šmaikštų filmuką apie futbolą – 
įveiktas gana lengvai (beje, jis buvo 
įvertintas geriausiai iš visų pateik-
tų darbų). O toliau laukė nelengvas 
darbas – vokiškų žodžių, susijusių 
su futbolo žaidimu, mokymasis, fut-
bolo treniruotės bei konkursinio pri-
sistatymo paruošimas.

Balandžio 11-ą dieną 15 ge-
riausių Lietuvos komandų, mylin-
čių vokiečių kalbą ir futbolą, susi-
tiko finale Kaune. Visą komandų 
darbą vertino garbinga komisija: 
Lietuvos futbolo federacijos ge-
neralinis sekretorius Nerijus Du-
nauskas, Goethe‘s instituto Lie-
tuvoje vadovas Detlef Gericke, 
Vokietijos Federacinės Respubli-
kos ambasados Lietuvoje Kultū-
ros ir spaudos atašė Milena Dech.

Visos komandos buvo suskirs-

tytos į tris pogrupius. Pirmiausia 
vaikai atliko užduotis, susijusias 
su vokiečių kalba, tačiau reika-
laujančias ir kitų dalykų žinių (ge-
ografijos, sporto terminologijos).

Po pietų laukė ne ką lengves-
nė dalis – futbolo turnyras. Kie-
kvieno pogrupio komandos pir-
miausia žaidė tarpusavyje, vėliau 
– su kitais varžovais. Čia mūsų 
komanda išties pasirodė puikiai: 
sužaidusi septynerias rungtynes, 
ji nusileido tik vieną kartą – ko-
mandai, kurios niekas nesugebė-
jo įveikti, – Alytaus „Dainavai“ (ši 
komanda bendroje įskaitoje užė-
mė 3-ąją vietą).

Susumavus visus rezultatus, 
mūsiškiai užėmė garbingą sep-
tintąją vietą. Jie nelaimėjo pa-
grindinio prizo, tačiau diena ne-
buvo veltui praleista: vaikai patyrė 
gausybę puikių įspūdžių, susirado 
naujų draugų, geriau pažino vieni 
kitus. Ir gailėjosi tik vieno dalyko –
kad kitais metais nebegalės daly-
vauti šiame konkurse.

Goete‘s instituto Lietuvoje kartu su Lietuvos futbolo federacija šiemet organizuotame konkurse „5:0 vokiečių kalbos naudai“ Druski-
ninkams atstovavo  „Atgimimo“ mokyklos komanda/Goethe‘s Instituto Lietuvoje, „Futbolas visiems“ ir mokytojų asmeninio archyvo nuo-
traukos

Restoranui „The House“ reikal ingi komandos nar iai:
-  Mėsininkas (- ė)
-  Virė jai  (- jos)
-  Virė jų padėjė jai  (- os)
-  Aptarnaujant is personalas

Adresas: M. K. Čiur l ionio g. 61 Druskininkai
Tel .  8 605 31059

linas. jablonskas@gmail .com

Gamybos įmonei reikalingi operatoriai. 
Tel. 8 603 37599
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Paaiškėjo stipriausia Druskininkų savivaldybės vyrų 
tinklinio komanda

Balandžio 22-ąją pasibaigė 
2018 metų Druskininkų savi-
valdybės vyrų tinklinio čem-
pionatas. Šiame čempiona-
te dalyvavo 6 druskininkiečių 
komandos. Sporto klubas 
„Druskininkų lagūna“, „Ma-
kavykai“, sporto klubas „Lei-
pas“, „Belarus“, sporto klu-
bas „Planas“ ir Druskininkų 
vaikų ir jaunimo sporto klu-
bas „Drusportus“ daugiau nei 
mėnesį varžėsi dėl Druskinin-
kų savivaldybės vyrų tinklinio 
čempionų titulo.

Į stipriausių komandų ketver-
tą pateko sporto klubo „Leipas“, 
„Belarus“, sporto klubo „Planas“ 
ir Druskininkų vaikų ir jaunimo 
sporto klubo „Drusportus“ tinkli-
nio komandos. Pusfinalio rungty-
nėse balandžio 20 dieną susitiko 
sporto klubo „Leipas“ ir Drus-
kininkų vaikų ir jaunimo sporto 
klubo „Drusportus“ komandos. 
Rungtynes rezultatu 3:0 laimėjo 
„Drusportus“ ekipa. Kitose pus-
finalio rungtynėse varžėsi „Be-
larus“ ir sporto klubo „Planas“ 
komandos. Šiame susitikime sti-
presni buvo sporto klubo „Pla-
nas“ sportininkai, rezultatu 3:1 
įveikę savo varžovus.

Sekmadienį surengtose finalinė-
se rungtynėse dėl III-IV vietų var-
žėsi sporto klubo „Leipas“ ir „Be-

larus“ tinklinio komandos. Patyrę 
„Belarus“ sportininkai savo oponen-
tus įveikė rezultatu 3:1 ir užėmė III-ą 
vietą. Kovoje dėl I-II vietų „Druspor-
tus“ jaunieji tinklininkai nepaliko jo-
kių abejonių, kuri Druskininkų sa-
vivaldybės tinklinio komanda yra 
stipriausią ir varžovus – sporto klu-
bo „Planas“ sportininkus – įveikė re-
zultatu 3:0. Finalinio etapo nugalė-

tojus pasveikino bei apdovanojimus 
įteikė Druskininkų savivaldybės Ta-
rybos narė Inga Šinkonienė. 

„Drusportus“ komandai atsto-
vavo esami ar jau buvę Druski-
ninkų sporto centro auklėtiniai. 
Sveikiname 2018 metų Drus-
kininkų savivaldybės tinklinio 
čempionus – Justiną Bakanaus-
ką, Lauryną Šimkevičių, Mari-

jų Rutkauską, Roką Rutkauską, 
Marių Pliupelį, Sebastjaną Ki-
selį, Karolį Rupeikį, Mykolą Su-
chaneką, brolius Piotrą ir Pavelą 
Ščerbas, Vygantą Stiklerį, My-
kolą Janeliauską ir trenerį Edga-
rą Suchaneką. 

Druskininkų sporto centro  
informacija

Druskininkų savivaldybės vyrų tinklinio čempionato nugalėtojai/Gintaro Grigo nuotrauka

Tarptautinis rankinio turnyras – treneriui Albinui Arbačiauskui atminti

Savaitgalį Druskininkų spor-
to centre organizuotas IV-asis 
tarptautinis rankinio turnyras 
treneriui Albinui Arbačiaus-
kui atminti, kuriame dalyva-
vo 4 merginų ir 6 vyrų koman-
dos. Merginų turnyre dalyvavo 
Druskininkų SC, Utenos SC, 
Zarasų SC ir Dobelė (Latvi-
ja) komandos, vyrų – Vilniaus 
„SM-Tauras-VHC Smūgis“, HC 
Druskininkai, Druskininkų SC, 
HC Utena, Varėnos „Ūla“, HC 
Molėtai „Molėtai-In-Transport“ 
komandos. 

Iškilmingame turnyro atidary-
me sporto centro direktorius Vil-
mantas Matkevičius, sveikinda-
mas turnyro dalyvius, padėkojo 
visiems susirinkusiems ir palinkė-
jo turnyro dalyviams sėkmės bei 
garbingos kovos varžybose. Su-

sirinkusieji tylos minute pager-
bė trenerio A. Arbačiausko atmi-
nimą. 

Gražiu savo pasirodymu turny-
ro dalyvius pasveikino Druskinin-
kų kultūros centro šokių grupė 
„Opus“ (vadovė Jolita Kielienė).

Merginų turnyre Druskininkų 
sporto komanda (trenerė D. Su-
kankaitė), rezultatu 37:21 įvei-
kusi Utenos SC ir 33:24 Zara-
sų SC, tačiau po įtemptos kovos 
pralaimėję Latvijos „Dobelė“ ko-
mandai, turnyre iškovojo II-ąją 
vietą. Latvijos komanda, turnyre 
įveikusi visas varžoves, iškovo-
jo I-ąją vietą, trečioje vietoje liko 
Utenos SC, o ketvirtoje – Zara-
sų SC komandos. Visų koman-
dų geriausioms žaidėjoms buvo 
įteikti UAB „Lesta“ ir UAB „In-
kliuzija“ įsteigti prizai. Geriau-

sių žaidėjų prizai atiteko Drus-
kininkų SC žaidėjoms Deimantei 
Semkauskaitei, Vakarei Damu-
levičiūtei, Rasai Bingelytei ir Ur-
tei Žėkaitei. 

Vyrų komandų varžybos buvo 
labai įtemptos. Pirmame pogru-
pyje HC Druskininkai komanda, 
25:21 įveikusi HC Utenos ir 21:14 
HC Molėtų „Molėtai-In-Transport“ 
komandas, užėmė I-ąją vietą, an-
tri liko molėtiškiai, 19:17 įveikę HC 
Utenos komandą.

Antrojo pogrupio varžybose 
Druskininkų SC komanda (trene-
ris Žilvinas Matijošaitis) užėmė 
pirmą vietą, 20:14 įveikę Vilniaus 
„SM-Tauras-VHC Smūgis“ ir ly-
giosiomis 16:16 sužaidę su Va-
rėnos „Ūla“ komanda, antri liko 
vilniečiai, rezultatu 20:12 įveikę 
Varėnos „Ūlos“ komandą.

Kovodama dėl V-VI vietų, Varė-
nos „Ūlos“ komanda 19:18 įveikė 
HC Uteną. Pusfinalio varžybas 
HC Druskininkų komanda vie-
no įvarčio skirtumu 16:17 pralai-
mėjo Vilniaus „SM-Tauras-VHC 
Smūgis“ komandai, o Druskinin-
kų SC komanda 17:30 pralaimė-
jo HC Molėtų „Molėtai-In-Trans-
port“ komandai. Dėl III-IV vietų 
rungtyniavo HC Druskininkų ir 
Druskininkų SC komandos. Šią 
dvikovą 25:22 laimėjo HC Drus-
kininkų komanda. Finalo varžy-
bose dėl I-osios vietos Vilniaus 
„SM-Tauras-VHC Smūgis“ ko-
manda rezultatu 16:14 įveikė HC 
Molėtų „Molėtai-In-Transport“ 
komandą. 

Vyrų turnyro nugalėtojo taurė 
įteikta Vilniaus „SM-Tauras-VHC 
Smūgis“ komandai. Turnyro žai-

dėjų prizai įteikti: kairiojo krašto 
puolėjui Rokui Diškevičiui (Drus-
kininkų SC); linijos žaidėjui – Au-
driui Glatkauskui (HC Druski-
ninkai); kairiajam pusiau krašto 
puolėjui Mariui Panavui (Vilniaus 
„SM-Tauras-VHC Smūgis“); cen-
tro žaidėjui Rimvydui Liupševičiui 
(HC Druskininkai); geriausiam 
turnyro vartininkui Svajūnui Glat-
kauskui (HC Druskininkai); deši-
nio krašto puolėjui Arminui Dikui 
(HC Molėtų „Molėtai-In-Trans-
port“); dešiniojo pusiau krašto 
puolėjui Mindaugui Agurkiui (HC 
Molėtų „Molėtai-In-Transport“). 
Turnyro rezultatyviausio žaidė-
jo prizas atiteko Domantui Landai 
(Druskininkų SC).

Druskininkų sporto centro 
informacija

IV-ajame tarptautiniame rankinio turnyras treneriui A. Arbačiauskui atminti dalyvavo 4 merginų ir 6 vyrų komandos/Gintaro Grigo nuotrauka
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Užuojautos

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną, Liną, Donatą, Tomą 
dėl mylimo vyro ir tėvelio Jono Miliausko mirties.

Bendrijos „Saulės takas“ gyventojai

Skaudžios netekties ir liūdesio valandą, 
mirus Juozui Šerkšnui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marytę, 

sūnų Rimantą ir visus artimuosius. 
Tegul didelę gėlą ir širdies skausmą sušvelnina nuoširdi 

užuojauta ir atjauta.

J. ir V. Žūkai

Renginiai
Balandžio 26 d. 18 val. Wim Hof 

kvėpavimo metodai – praktinė pas-
kaita (Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, Veisiejų g. 17)

Balandžio 27 d. 19 val. koncer-
tuos Druskininkų „Bočių“ mišrus 
ansamblis ir tautinių šokių ratelis 
(„Draugystės sanatorijos“ Raudo-
nojoje salėje)

Balandžio 27-29 d. Narcizų žy-
dėjimo šventė. Daugiau informaci-
jos: www.druskininkukulturoscen-
tras.lt (Vijūnėlės parkas)

Balandžio 27 d. 18 val.Šiuolai-
kinių bei sportinių šokių festivalis 
2018 (Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 1 d. 19 val. Intelektinio 
žaidimo „Auksinis protas“ finalas. 
Registracija: renginiai@juc.lt, tel. 
8 646 56003 (Druskininkų jaunimo 
užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gegužės 4 d. 18 val. Diskusi-
ja su knygos „Bitonomija“ autoriu-
mi Benediktu Gyliu (Druskininkų 
jaunimo užimtumo centras, Veisie-
jų g. 17)

Parodos
Balandžio 27 d. 15 val. tautodai-

lininkės Dianos Lukošiūnaitės jubi-
liejinė karpinių paroda „Šimtažie-
dis“. Koncertuos Merkinės kultūros 
centro folkloro ansamblis „Kukalis“, 
vadovaujamas Laimos Jakštienės 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos V. K. Jonyno dai-
lės skyriaus mokytojos Onutės Za-
karienės mokinių darbų paroda 
„Spalvotos dailės dienos“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji bibliote-
ka, V. Kudirkos g. 13)

Dailininkės Aleksandros Laucevi-
čiūtės-Čipkienės (1922–2009) paro-
da „Poeto mūza – Savoldo angelas“ 
(V. K. Jonyno galerija, Turistų g. 9)

Fotografijų paroda iš Karolio Di-
neikos šeimos archyvų, skirta 
120-osioms Karolio Dineikos gimi-
mo metinėms (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos 
g. 13) 

Paroda „Prakalbink portretą lie-
tuviškai“ iš Druskininkų miesto mu-
ziejaus dailės rinkinio, skirta Lietu-
vių kalbos dienoms (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio 
g. 59)

Kioto tarptautinės medžio raiži-
nio asociacijos sudaryta šiuolaiki-
nio Japonijos medžio raižinio paro-
da „Medžio raižinio efektas“ (M. K. 
Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
dangus tik žėri amžinai...

Tu sušukai: esu – mes esam,
o aidas atkartojo: kaip trumpai...

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam broliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Dalę Jociunskienę. 

Druskininkų savivaldybė 

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.

Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyti,
pabūt su tais, kurių susigrąžint negali. 

(V. Mačernis)

Mirus Juozui Šerkšnui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Marytę, 
sūnų Rimantą ir visus artimuosius.

Buvę Druskininkų prekybos valdybos 
pramoninių prekių susivienijimo bendradarbiai

Mirus Romui Juozui Šerkšnui, nuoširdžiai užjaučiame žmoną, 
sūnų ir artimuosius.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą 

DNSB „Nemunas“ gyventojai

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra.
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.

Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta,
bet skausmas jo gilus, kaip Visata... 

(J.  Marcinkevičius)

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Esterienę dėl mylimo brolio 
Jono mirties.

Kaimynai: Palmyra Bozytė, Vitas ir Marytė Navickai, 
Emilė ir Albertas Pečiukevičiai, Vytautas Piešina

Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom 
į rūkų bedugnes, į gilias marias. 

Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą, 
iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes. 

(F. Kirša)

Mirus Elžbietai Žibūdienei, 
nuoširdžiai užjaučiame dukrą Silviją. 

DNSB „Smilga“

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

Aikštelėse pagamintas kompostas keliauja į lysves ir 
gėlynus

Pavasaris – įvairių žemės dar-
bų įkarštis, kuriam prasidėjus 
daugelis ieško būdų ir priemo-
nių pagerinti dirvą. Viena ga-
limybių tą padaryti – pripilti į 
lysves kokybiško komposto, 
kurio net nemokamai galima 
gauti Alytaus regiono savival-
dybėse įrengtose žaliųjų atlie-
kų kompostavimo aikštelėse. 

„Atsižvelgdami į gyventojų pa-
geidavimus ir norėdami juos 
paskatinti dar geriau rūšiuo-
ti atliekas, pristatyti jas į atliekų 
surinkimo aikšteles, jau kelintus 
metus iš eilės kiekvieną pavasa-
rį skelbiame akciją, kurios metu 
mainais už atvežtas elektros ir 
elektronikos bei žaliąsias atlie-
kas nemokamai duodame atitin-
kamą kiekį komposto“, – sakė 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) direktorius Algir-
das Reipas. 

Akcija vyksta nuo balandžio 16 
iki rugsėjo 30 dienos. Jos metu 
gyventojai, atvežę nenaudojamos 
stambios, pilnai sukomplektuo-
tos elektros ir elektroninės įran-
gos atliekų, gali nemokamai gauti 
žaliųjų atliekų komposto. Už vie-
ną kilogramą šios rūšies atlie-
kų, kurioms priskiriami stambūs 
namų apyvokos prietaisai: viry-
klės, skalbimo mašinos, šaldy-
tuvai, mikrobangų krosnelės, te-
levizoriai, indaplovės, elektriniai 
radiatoriai, kompiuteriai ir kiti pa-
našūs daiktai, skiriami 5 kilogra-
mai komposto. 

Nemokamai jo galima gauti ir už 
pristatytas žaliąsias atliekas. Už 
tris kilogramus šių atliekų skiria-
mas vienas kilogramas kompos-
to. Kasmet po 3 tonas nemokamo 
komposto yra skiriama Alytaus 
regiono savivaldybių daugiabučių 
namų savininkų bendrijoms jų te-
ritorijos aplinkai sutvarkyti. 

Gauti akcijos metu nemokamai 
duodamo komposto ar jo nusi-
pirkti galima visose Alytaus re-
giono savivaldybėse veikiančio-
se žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelėse: Alytaus rajone Ta-
kniškių kaime esančioje aikštelė-

je, Druskininkų organinių atliekų 
kompostavimo aikštelėje, esan-
čioje Gardino g. 100, Prienų ža-
liųjų atliekų kompostavimo aikš-
telėje, esančioje Pramonės g. 
3A, Prienų rajono Jiezno koloni-
jų kaime, Povų gatvėje esančioje 
aikštelėje, Lazdijuose, Gėlyno g. 
23 esančioje aikštelėje, Birštono 
viensėdyje, Birštono g. 43 esan-
čioje aikštelėje bei Varėnoje, Ge-
ležinkelio g. 65 esančioje žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelėje. 

„Daugelis žmonių mielai nau-
dojasi galimybe gauti nemokamo 
komposto. Kiekvieną pavasarį su-
laukiame daugybės jų klausimų: o 
kada šiemet prasidės komposto 
akcija?“, – sakė ARATC sąvarty-
no eksploatavimo padalinio vado-
vė Aldona Pilvelienė. Ji atkreipė 
dėmesį, kad norintieji kompos-
to aikštelėse gali ir nusipirkti – 1 
tona kainuoja 13 eurų 3 centus. 

Pasak A. Pilvelienės, perkan-
čiųjų iš žaliųjų atliekų pagamintą 
kompostą taip pat yra daug. „Nors 
komposto poreikis yra didžiulis, 
kol kas jo trūkumo nejaučiame, 
nes pagaminame pakankamai 
daug“, – patikino A. Pilvelienė. 

Skaičiai apie mūsų atliekas: 
kiek žaliųjų atliekų surinkome, 
kiek komposto gaminome? 

Per praėjusius metus septynio-
se Alytaus regiono savivaldybėse 
veikiančiose žaliųjų atliekų kom-

Kokybiško komposto galima gauti Alytaus regiono savivaldybėse įrengtose žaliųjų atlie-
kų kompostavimo aikštelėse/Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro archyvo nuotrauka

postavimo aikštelėse iš surinktų 
biologiškai skaidžių atliekų (lapų, 
žolės)buvo pagaminta 2 900 tonų 
komposto žemės. 

Iš viso aikštelėse surinkta be-
veik 14 tūkst. 800 kilogramų žalių-
jų atliekų. Surinktos medžių šakos 
buvo susmulkintos ir perduotos 
Biologiškai skaidžių atliekų tvar-
kymo padaliniui kaip struktūrinė 
medžiaga, naudojama energijai 
gauti.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija
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2018.04.28 d.
Šeštadienis

2018.04.27 d.
Penktadienis

2018.04.29 d.
 Sekmadienis

2018.04.30 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 4.

10:55 Akis už akį 4.
11:40 Stilius (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:58 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Kamuolinis žaibas.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
03:30 Mūsų gyvūnai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Galingasis 6“.
21:45  VAKARO KINO TEATRAS 

„Siuntėjas“.
23:30  „30 naktų paranormalių reiš-

kinių su Šėtono apsėsta mergina su 
drakono tatuiruote“.

01:05  „Magiškasis Maikas“ (k.). 
03:05  „Dingti per 60 sekundžių“.
05:10  „Svotai“ (k.). 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Valanda su Rūta . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS „2012“. 
00:00 Neatšaukiamas įsakymas.
01:45 13 nuodėmių . 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu“. 
07.15 „Ant bangos“.
08.15 Gyvenimo būdas. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris. 
18.45 Rubrika „Renovacija. Sužinok 

daugiau“. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Muzikinės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.
01.10 „Baimės įlanka“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
21:00 Mirtinas greitis 2.
22:50 Nakties sargyba.
00:45 „Dingęs“.
01:50 Mirtinas greitis 2.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė (k.).
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo 

nuotykiai.
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 2.
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė.
07:45 Premjera. Stebuklingoji Boru-

žėlė.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
11:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Gorongozos nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. Šviežias kraujas.

12:45 Pasaulio dokumentika. Premje-
ra. Gamtos pasaulis. Tobula partnerystė.

13:40 Mis Marpl 4. Kodėl nepaklau-
sė Evans? 

15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“.

15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“. 
23:10 Išbandymas dviem.
00:55 Kamuolinis žaibas (k.).
03:00 Pasaulio dokumentika. Go-

rongozos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas. Šviežias kraujas (k.).

03:55 Pasaulio dokumentika. Gam-
tos pasaulis. Tobula partnerystė (k.).

04:45 Auksinis protas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai (k.).
07:00 Dokumentinė apy-

braiža „Mes nugalėjom“ (k.).
07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Hanso Kristiano Anderseno 

pasakos. Mergaitė su degtukais.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:25 Mūsų gyvūnai.
11:50 Pasaulio dokumentika. Premje-

ra. Mėlynoji planeta 2. Didžioji žydrynė.
12:45 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Laukiniai gyvūnai. Paros kalei-
doskopas 3. Ist Indijos miškų kovotojai.

13:40 Mis Marpl 4. Tai daroma su 
veidrodžiais.

15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas (k.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Pramoginė laida „Editos šou“. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-

mas tęsiasi 4. 
21:55 Moters kvapas.
00:30 Pasaulio dokumentika. Mė-

lynoji planeta 2. Didžioji žydrynė (k.).
01:25 Pasaulio dokumentika. Lauki-

niai gyvūnai. Paros kaleidoskopas 3. 
Ist Indijos miškų kovotojai (k.). 

02:15 Karinės paslaptys (k.).
03:00 Savaitė (k.).
03:55 Muzikinė pramoginė progra-

ma „Du balsai – viena širdis“ (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 4.

10:55 Akis už akį 4.
11:40 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:28 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:20 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“. 
23:15 Svetimšalė 2.
00:15 Pasaulio teisuoliai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Pramoginė laida „Editos šou“ (k.).
05:00 Seserys (k.).

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojūčiai“. 
08.00 „4 kampai“. 

08.30 „Kaimo akademija“. 
09.00 „Šiandien kimba“. 
10.00 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Iljušinas ir Babkinas tiria. 

Vaiduoklis kreivame veidrodyje“.
12.45 „Laiptai į dangų“.
15.15 „Pavojingiausios kelionės. 

Gabonas“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Krepšinio pasaulyje su V. 

Mačiuliu“.
17.00 PREMJERA. „Gyvenimo 

sparnai“. 
18.00 Žinios.
18.30 „Neprijaukinti. Aliaska“. 
19.00 Gyvenimo būdas. 
20.00 Žinios.
20.30 „Ant bangos“. 
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vienišas vilkas“.
01.00 „Kapitonas Gordejevas“.
02.50 „24/7“.
03.30 „Laiptai į dangų“.
05.20 „24/7“.
06.00 „Geriausios nardymo vietos“. 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Aladinas“. 
06:55  „Ančiukų istorijos“. 
07:25  „Vėžliukai nindzės“. 

07:55  „Aladinas“. 
08:25  „Kempiniukas Plačiakelnis“.
09:25  „Ilgo plauko istorija“. 
10:00  „Virtuvės istorijos“. 
10:30  „Gardu Gardu“. 
11:00  „Svajonių ūkis“.
11:30  „Išsirink sau ateitį“.
12:00  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Raganaitės“.
13:50  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Nevykusi diena“.
15:40  „Havajai 5.0“.
16:45  „Ekstrasensų mūšis“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  PREMJERA ŠEŠTADIENIO 

ŠEIMOS KINO TEATRAS „Rytojaus 
žemė“.

22:05  ŠEŠTADIENIO GERO KINO 
VAKARAS „Pabėgimas iš Šoušenko“.

01:05  „Siuntėjas“ (k.). 
02:45  „Sniegynų įkaitai“ (k.). 
04:45  „Svotai“.
05:35  „Mažylė Houp“.

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Aladinas“ (k.). 
07:00  „Ančiukų istorijos“. 
07:30  „Vėžliukai nindzės“. 

08:00  „Aladinas“. 
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  ŠEIMOS MĖNESIO FILMAS 

„Raganaitės 2“.
13:15  PREMJERA ŠEIMOS MĖNE-

SIO FILMAS „Magiškoji nosis“.
15:40  „Simpsonai“.
16:10  „Ekstrasensų mūšis“. 
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Geriausi mūsų metai. 

100-mečio šou“. 
22:00  PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Mechanikas. Sugrįžimas“.
00:00  PREMJERA „Slaptas mamos 

gyvenimas“.
01:45  „Pabėgimas iš Šoušenko“ (k.). 
04:20  „Svotai“.
05:10  „Mažylė Houp“.

05:45  „Televitrina“. 
06:00  „Išsirink sau ateitį“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 
07:55  „Svajonių sodai“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Legendinės meilės“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Karaliaus vardu. Požemių pasaulio 
sakmė“.

01:00  „Kaulai“.
01:55  „Kvantikas“.
02:45  „Gaudynės“.
03:30  „Raitelis be galvos“.
04:25  „Imperija“. 
05:10  „Kaulai“ (k.). 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Didysis žvejys 2“.
06:55 „Ponas Bynas“. 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“. 

07:45 „Žuviukai burbuliukai“. 
08:10 „Keista šeimynėlė“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 „Ogis ir tarakonai“. 
09:30 „Drakonų kova. Super“. 
09:55 „Ogis ir tarakonai“.
10:15 KINO PUSRYČIAI Stebuklų 

šalis.

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 KK2 penktadienis . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Paveldėtoja“.
21:00 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Didžioji skola.
01:05 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 

atgal. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Nuostabūs pojū-

čiai“. 
08.25 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje. Gražina Pigagaitė“. 
09.00 „Skinsiu raudoną rožę“.
09.30 „Vantos lapas“.
10.00 „Ant bangos“.
11.00 „Vera“.
13.00 „Baltoji vergė“.
15.00 „Šarūnas Marčiulionis. LKL - 

krepšinis Lietuvoje vėl! 4 dalis“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Neprijaukinti. Kodjako sala“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.
18.00 Žinios.
18.30 „4 kampai“. 
19.00 Muzikiniai sveikinimai.
20.00 Žinios.
20.30 „Kapitonas Gordejevas“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vera“.
01.00 „Pražūtingi smaragdai“.
02.40 „Baltoji vergė“.
04.10 „Geriausios nardymo vietos“.
04.30 „Vera“.
06.00 „Pasaulio turgūs. Nica“. 
06.30 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“. 

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 Mano Europos Parla-

mentas. 
07.15 „Ant bangos“. 
08.15 „24/7“.
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 

06:15 „Viena už visus“.
08:45 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“. 
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
14:45 „Kas žudikas?“. 
16:00 „Detektyvų istorijos“. 
17:00 LKL čempionatas. Vytautas-

Neptūnas. Tiesioginė transliacija
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Siuntinys.
00:00 AŠTRUS KINAS Tikras teisin-

gumas. Miesto kovos.
01:40 „Dingęs“.
02:40 „Dingęs“.
03:40 Muzikinė kaukė . 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga. Olandija  . 2017 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 

09:00 Savickas Classic Turnyras 
Vilniuje. 2017 m. 

10:00 „Pavariau“. 
10:30 „Blogas šuo!“. 
11:30 „Žemė iš paukščio skrydžio“.
12:40 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“. 
13:10 „Džekas Hana kviečia į gamtą“. 
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Reali mistika“. 
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija-

Juventus. Tiesioginė transliacija
19:30 „Daktaras Richteris“.
21:40 „Juodasis sąrašas“.
22:40 „Išbandymų diena“.
23:40 Siuntinys.
01:20 „Kas žudikas?“. 
02:15 „Detektyvų istorijos“.

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Didysis žvejys 2“.
06:55 „Ponas Bynas“. 
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žybsnis ir stebuklingos maši-
nėlės“. 

07:45 „Žuviukai burbuliukai“.
08:10 „Keista šeimynėlė“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 „Ogis ir tarakonai“.
09:10 „Drakonų kova. Super“. 
09:35 KINO PUSRYČIAI Žvėreliai 

Vėjo šalyje.
11:10 Padangių ereliai.
12:45 Misija „Pelėdos“.
14:30 Gyvenimo vingiai.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:00 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 

atgal.
00:25 Tūnąs tamsoje. Antroji dalis.
02:30 Kartu ne savo noru.

12:05 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
13:35 Tūkstantis žodžių.
15:25 Seni bambekliai 2.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Pelenės istorija.
21:25 Kartu ne savo noru.
23:40 Projektas X.
01:15 2012. 

05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.
06.30 „Pasaulio turgūs. Stambulas“. 
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2018.05.02 d.
Trečiadienis

2018.05.03 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 4.
10:55 Akis už akį 5.
11:40 Emigrantai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:50 Klausimėlis.lt.
23:20 Svetimšalė 2.
00:15 Istorijos detektyvai (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 4.
10:55 Akis už akį 5.
11:40 Gyvenimas (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
13:05 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Purvini žaidimai.
00:40 Klausimėlis.lt (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikinglotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Taksi 3“.
00:10  „Kaulai“.
01:10  „Kvantikas“.
02:05  „Gaudynės“.
02:55  „Greislendas“.

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
06:55  „Simpsonai“ (k.). 

07:55  „Pasmerkti 4“ (k.). 
08:25  „Šviesoforas“ (k.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.
10:00  „Tai - mano gyvenimas“.
12:00  „Svotai“.
13:00  „Pažadėtoji“.
14:00  „Maištingosios amazonės“.
15:00  „Simpsonai“.
16:00  „TV3 žinios“. 
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Šviesoforas“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Pasmerkti 4“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS 

„Sėkmės sala“.
00:10  „Kaulai“.
01:10  „Kvantikas“.
02:00  „Gaudynės“.
02:55  „Greislendas“.
03:45  „Tironas“.
04:30  „Mikė“.
04:55  „Kaulai“ (k.). 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Visi už vieną . 
12:30 Nuo... Iki... . 
12:55 KK2 . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Paveldėtoja“.
21:00 Gyvūnų policija. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Mirtinas 

žaidimas.
00:30 „Judantis objektas“.
01:20 Baltųjų rūmų šturmas. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
07:35 „Ponas Bynas“. 

08:00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:00 Rytas su LNK. 
11:00 Yra, kaip yra . 
12:00 Ekranai . 
12:55 KK2 . 
13:25 „Rožių karas“.
14:25 „Dvi širdys“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS Mobilusis.
00:20 „Judantis objektas“.
01:10 Mirtinas žaidimas.
02:50 Alchemija XV. Du labai pavė-

luoti portretai. 
03:20 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Muzikinės kovos“.
08.45 „Detektyvas Morsas“.

10.45 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo 1“.

14.45 TV parduotuvė.
15.00 PREMJERA. „Žiurkininko fleita“.
16.00 Žinios.
16.20 PREMJERA. „Žiurkininko fleita“.
18.00 Žinios.
18.30 PREMJERA. „Žiurkininko fleita“.
20.00 Žinios.
20.30 Gyvenimo būdas. 
21.30 Patriotai. 
22.30 Žinios.
23.00 Nuoga tiesa. 
01.00 Pavojingiausios kelionės. Ga-

bonas. 
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Kaimo akademija“.
07.15 Nuoga tiesa. 

09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „24/7“.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06.25 Programa.
06.29 TV parduotuvė.
06.45 „Skinsiu raudoną 

rožę“.
07.15 „Ant bangos“.
08.15 Patriotai. 
09.15 „Rojus“.
10.20 „Raudonoji karalienė“.
11.25 „Merdoko paslaptys“.
12.30 „Miškinis“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Bitininkas“.
14.55 „Albanas“.
16.00 Reporteris. 
16.50 „Baltoji vergė“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 „Miškinis“.
20.00 Reporteris. 
20.30 „Žmogus be praeities“.
21.30 „Ant bangos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.40 Rubrika. “Verslo genas”.
23.45 „Vantos lapas“. 
00.15 „Kapitonas Gordejevas“.
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“.
05.40 „Merdoko paslaptys“.

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:55 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
19:00 „Potvynis“.
23:00 Žmogus grizlis.
01:00 Transformeriai. Nugalėtųjų 

kerštas  .

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Reali mistika“. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Žalgiris - 

Lietkabelis. Tiesioginė transliacija
21:00 Tornadas Niujorke.
22:50 „Potvynis“.
02:25 „Dingęs“.

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
18:30 LKL čempionatas. Juventus - 

Šiauliai. Tiesioginė transliacija
21:00 Atvira ugnis.
22:50 Tornadas Niujorke.
00:35 „Dingęs“.
01:40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.

2018.05.01 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:25 Duokim garo! Poeto 

Pauliaus Širvio dainos. 
07:55 Beatos virtuvė (k.).
08:50 Stebuklingosios Nilso kelionės.
12:55 Klausimėlis.lt (k.).
13:20 Juozo Erlicko kūrybos vakaras 

„Įrašysiu į knygą Raudonąją“. I, II dalys. 
16:30 Premjera. Seserys.
17:30 Žinios.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Koncertas „Folkšokas“. 
23:10 Svetimšalė 2.
00:15 Karinės paslaptys (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (k.).
05:00 Seserys (k.).

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Gyvenimo knyga“.
08:15  „Sniego šunys“. 
10:20  „Princesė ir Janekas“.

12:05  „Nemirtingųjų kronikos: 
nuostabūs sutvėrimai“.

14:35  „Simpsonų filmas“.
16:10  „Trys muškietininkai“.
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Pi gyvenimas“.
22:00  PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Visu greičiu pirmyn“.
23:55  „Kaulai“.
00:55  „Kvantikas“.
01:45  „Gaudynės“.
02:35  „Raitelis be galvos“.
03:25  „Imperija“.
04:20  „Mikė“.
05:10  „Gaudynės“ (k.). 

06:30 Dienos programa. 
06:35 Kung Fu Triušis.
08:05 Sinbadas. Septynių 

jūrų legenda.
09:30 Tomas ir Džeris. Greiti ir plau-

kuoti.
10:55 Marmadukas.
12:40 Kitokia Pelenės istorija.
14:25 Mis Slaptoji agentė 2. Gin-

kluota ir žavinga.
16:35 Mano super buvusioji.
18:30 Žinios. 
19:30 PREMJERA Trys milijonai 

eurų.
21:20 Baltųjų rūmų šturmas.
00:00 Leik Plasidas prieš anakondą.
01:40 Didžioji skola . 

06:35 „Viena už visus“.
07:35 „Prokurorų patikrini-

mas“.
08:40 „44-as skyrius“.

09:35 „Tokia tarnyba“.
10:30 „Gelbėtojai - 112“.
11:35 „Akloji zona“.
12:35 „Stoties policija“.
13:40 „Prokurorų patikrinimas“.
14:50 „44-as skyrius“.
15:55 „Tokia tarnyba“.
16:50 „Gelbėtojai - 112“.
17:55 „Akloji zona“.
18:55 „Stoties policija“.
20:00 Info diena. 
20:25 Visi už vieną. 
21:00 Transformeriai. Nugalėtųjų 

kerštas.
23:55 Tikras teisingumas. Miesto 

kovos  .
01:35 „Išbandymų diena“.
02:25 „Juodasis sąrašas“.

03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
05:00 Seserys (k.).

23.45 „Gyvenimo sparnai“. 
00.45 „Šiandien kimba“.
01.45 „Pasaulis iš viršaus“. 
02.15 „Albanas“.
03.00 „Merdoko paslaptys“.
03.45 „Kambarinė“.
04.35 „Pražūtingi smaragdai“.
05.15 „Geriausios nardymo vietos“. 
05.40 „Merdoko paslaptys“.

03:40  „Tironas“.
04:35  „Mikė“.
05:00  „Kaulai“ (k.).

Ypatingų statinių 
techninė priežiūra

 ir nekilnojamo turto 
paveldo statinių dar-

bų vadovo paslaugos. 
Tel. 8 659 63450

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692
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Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

Fasadų ši l t inimas (polist irolo kl i javimas, armavimas, 
dekoratyvinis t inkas).  Tel .  8 657 50460

Nestandartinių 
BALDŲ gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos iki 25%.

www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953

Brangiai perku mišką (gali 
turėti bendrasavininkių, būti 

neatidalinta, su skolomis, 
areštuotas). Sutvarkau doku-

mentus. Tel. 8 644 55355

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
Savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

Brigada greitai ir kokybiškai uždengs Jūsų namo stogą, išmatuos ir 
sukomplektuos medžiagas. Suteikiame garantijas. Tel. 8 655 75705

Sausų ir žalių malkų išpardavimas (skaldytos 
arba kaladėmis). Tel. 8 601 46179

Vytauto g. 17 esančioje pramoninių prekių 
parduotuvėje – platus dovanų ir suvenyrų 

pasirinkimas!
Čia galite įsigyti indų, suvenyrų, įvairiausių 

smulkmenų už itin patrauklią kainą!

Dėmesio!
Visus 17-ečius ir vyresnius kviečiame į 

B kategorijos vairuotojų kursus! 
Paskubėkite! Nauja grupė renkama 

gegužės mėnesį.
Gardino g. 1, Druskininkai

Teirautis tel.: 8 315 78403, 8 652 77109, 8 685 00083

Siūlome darbą tarptautinių krovinių pervežimo vairuotojams- 
ekspeditoriams (reikalinga CE kategorija, 95 kodas) bei transpor-
to ir logistikos vadybininkams (-ėms). Tel. +370 687 93693

Parduodame juodžemį, galime pristatyti į vietą. 
Tel. +370 698 72320

UAB „Arnitana“. Įrengiame įtempiamas 
lubas. Tel. 8 616 57237

Autoservisui reikalingas darbuotojas remontuoti, 
ardyti lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis 
prilydomomis dangomis. Tel. 8 683 13495

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

MB „Mileipas“:
Stato rąstines pirtis, vasarnamius.
Parduoda įvairią statybinę medie-

ną, atveža.
Pjauna medieną mobiliu gateriu.
 

Tel. 8 659 32055
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Asmeniniai skelbimai
Gyvenamas namas su ūkiniais 
pastatais 17 a sklype Leipalingy-
je. Kaina – 39000 Eur.  
Tel. 8 694 52629

7,5 a žemės sklypas Viečiūnuo-
se, Vėjų g. 5, tinkamas gyve-
namųjų namų statybai. Kaina – 
15000 Eur. Tel. 8 662 54785

6 a sodo sklypas Viečiūnuose, 
„Rūtos“ sodų bendrijoje. Kaina – 
9000 Eur. Tel. 8 682 34688

24 a namų valdos sklypas Čiurlio-
nio g. priešais Ratnyčios gyven-
vietę, viduryje bendro sklypo. Kai-
na – 53000 Eur. Tel. 8 686 07798

65,84 a namų valdos sklypas 
netoli Druskininkų, šalia Grūto 
ežero. Kaina – 38000 Eur.  
Tel. 8 682 26822

2,78 ha sklypas su Nemuno 
krantine Druskininkuose. Kaina – 
29000 Eur. Tel. 8 682 26822

0,623 ha namų valdos sklypas 
Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto 
kelio, netoli elektra. Kaina – 9500 
Eur. Arba keičiu į mišką.  
Tel. 8 682 48474

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

Tvarkingas „Opel Astra“, 
2005.01.05 hečbekas, dyzelinas, 
74 kW, mėlynos spalvos, TA iki 
2019.08. Pridedu naujas žiemi-
nes dygliuotas padangas. Kaina 
– 2200 Eur. Tel. 8 612 20745 

„Toyota Corola“, TA iki 2020 m., 
draudimas, automatinė pavarų 
dėžė. Tel. 8 682 98506

„Ford Focus“ 2005 m., 1,8 L dy-
zelinas, universalas; „Opel Astra“ 
2006 m., 1,7 L dyzelinas, iš Vo-
kietijos. Tel. 8 621 59371

Tvarkingas „Opel Vectra“ 1999 
m., 2 L DTI, 74 kW, universalas, 
juodos spalvos, TA iki 2019.06. 
Kaina – 500 Eur.  
Tel. 8 601 48935

„Chrysler PT Cruiser“ 2002 m. 
Tel. 8 682 29885

„Audi“ ratai R13, atsarginiai ratai 
R15 ir R14. Tel. 8 621 12921

Parduodamas nekilnojamas 
turtas

1-2 kambarių butai naujos sta-
tybos 7 aukštų name Gardino g. 
56G (prie tvenkinio).  
Tel. 8 687 37575

1 kambario 27 kv. m butas Vie-
čiūnuose (ne bendrabutyje) su 
paaukštintomis lubomis. Kaina – 
10000 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 626 71447

1 kambario, pakeisto išplanavimo 
butas, renovuoto namo 2 aukšte,  
Liškiavos g. Tel. 8 698 19464

2 kambarių 64 kv. m nestandar-
tinis butas Liepų g. 2A, 3 aukšte 
su požeminiu garažu, baldais ir 
buitine technika.  
Tel. 8 687 53968

3 kambarių 70,74 kv. m butas 6 
aukšte iš 9, Ateities g. Atviras 
vaizdas į Nemuno pusę. Kaina – 
37000 Eur. Tel. 8 687 37575

29 a sodyba Panaros kaime, 15 
km nuo Druskininkų. Yra kadas-
triniai matavimai. Kaina – 9000 
Eur. Tel. 8 682 33229

Parduodu 6 a žemės sklypą Jas-
konyse. Kaina – 5500 Eur.  
Tel. 8620 15935

Mūrinis garažas Leipalingyje prie 
elektrinės. Tel. 8 614 66815

12,31 a ir 14,79 a namų valdos 
sklypai Viečiūnuose, Vėjų g. Kaina 
– 1 a/1100 Eur. Tel. 8 610 90924

2,55 ha žemės ūkio paskirties 
sklypas Vilkininkų km (apie 4 km 
nuo Leipalingio) apie 150 metrų 
iki 2 ežeriukų. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu. Kaina – 13500 Eur.  
Tel. 8 617 62483

6 a sodo sklypas Jaskonyse, 
sodų bendrijoje „Migla“, yra elek-
tra. Kaina –7000 Eur.  
Tel. 8 612 20142

6 arų sodo sklypas Druskininkų 
sav., Viečiūnų sen., Jaskonių k., Mi-
glos g. Yra kadastriniai matavimai. 
Tel.: 8 699 39047, 8 698 81210

80 kv. m gyvenamasis namas 
Viečiūnuose, sodų bendrijoje 
„Papartis“.  Namas su visais pa-
togumais: grindų šildymas, boile-
ris, vietinė kanalizacija, artezinis 
vandens gręžinys. Atlikti sklypo 
kadastriniai matavimai.  
Tel.  8 685 86947

2 aukštų 6 kambarių 126 kv. m 
gyvenamas namas su ūkiniu pas-
tatu ir garažu 10,6 a sklype Sakų 
g., Druskininkuose, šalia pušyno 
arba keičiu į butą Druskininkuose 
ar Kaune. Kaina – 85000 Eur. 
Tel. 8 600 80228

„Ford C Max“ 2003 m., 1,8 L 
benzinas, juodos spalvos, 88 kW, 
TA iki 2019.02. Kaina – 1850 Eur. 
Tel. 8 616 11987

„Opel Zafira“ 2003 m., 2 L dyzeli-
nas, 75 kW, techniškai tvarkingas. 
Kaina – 1500 Eur. Tel. 8 670 21357

Miškas, mediena, malkos

Įvairios medienos malkos: rąste-
liais, kaladėmis, kapotos. Prista-
tome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Parduodame malkas kaladėmis. 
Tel. 8 601 62414

Žemės ūkio produkcija

Parduoda mėšlą.  
Tel. 8 635 55971

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 656 68604

3 bičių šeimos su aviliais.  
Tel. 8 611 20107

Vasariniai kviečiai ir avižos.  
Tel. 8 698 14440

Avys po 70 Eur; kvietrugis po 7 
Eur; avižos po 6 Eur.  
Tel. 8 622 83325

2 bičių šeimos su sukomplektuo-
tais aviliais. Tel. 8 685 32549

Parduodami įvairūs daiktai

Vyriškas dviratis „Vortex“, 21 pa-
vara. Kaina – 140 Eur.  
Tel. 8 618 67690

Odinis miegamasis kampas, 
„Viasat“ antena, šuns būda, lauko 
tualetas, ketaus krosnis.  
Tel. 8 656 38881

Vaikiškas dviratis „Viking“ (3-8 m. 
vaikams). Kaina – 39 Eur.  
Tel. 8 650 66517

Apynaujis vežimėlis „Tutis“ už 60 
Eur; įvairios akvariumo žuvytės. 
Tel. 8 603 04562

Siuvimo mašina „Čaika“, sportinis 
dviratis, muzikinis centras, patal-
pų šildytuvas. Tel. 8 630 36440

Austos lovatiesės, medinės žva-
kidės, apvalus kilimas, nauji pliu-
šiniai žaislai. Tel. 8 630 87652

Dulkių siurblys „Elektroliux“ už 
30 Eur; mikrobangų krosnelė 
„Sharp“ už 30 Eur; indaplovė 
„Elektroliux“ už 120 Eur.  
Tel. 8 650 87433

Vokiškas 60 bosų akordeonas. 
Tel. 8 615 52216

Dviratis mergaitei už 30 Eur; 
vaikiškas tualetas už 12 Eur; Ko-
munijos suknelė už 30 Eur; pėdų 
masažavimo vonelė už 30 Eur; 
elektrinis „somovaras“ už 25 Eur. 
Tel. 8 603 94991

Naudota metalinė tinklo tvora. 
Tel. 8 611 20107

Dviračiai: moteriškas „Prince“, 21 
pavara, 28 colių ratai už 130 Eur; 
moteriškas „Pegasus“, 3 vidinės 
pavaros, 26 colių ratai už 85 Eur; 
sudedamas, 24 colių ratai už 55 
Eur; vyriškas „Scott“, 28 colių 
ratai, xl dydis už 125 Eur; katėms 
draskyklė (aukštis 160 cm) už 20 
Eur. Tel. 8 602 34212

Vežimukas-skėtukas už 30 Eur; 
nauja masažinė kojų vonelė; 
įvairūs televizoriai po 10 Eur; 
išskleidžiamas stalas už 10 Eur‘ 
naudotas ovalus kilimas už 30 
Eur. Tel. 8 675 57873 

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ ĮKAINIAI:
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų 

puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papil-
domą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, 
„Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur), 
„Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Automobiliai“ – 1,5 
Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 
Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, 
„Keičiu“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovano-
ju“, „Ieškau darbo“ – nemokamai.

Pigiai mediniai laiptai, vidaus ir 
išorės durys, kreivuoliai, meta-
liniai tvoros stulpeliai, dviratis ir 
dviračių dalys, dujų balionas.  
Tel. 8 621 12921

Radijų kolekcija ir karinė amunici-
ja. Tel. 8 626 38360

Kineskopiniai plokščiaekraniai 
televizoriai (37, 51 cm įstrižainė), 
TV priedėliai po 17-23 Eur. Tel. 8 
686 43600

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Vytauto g., su baldais ir buitine 
technika. Kaina – 1 mėn./150 Eur 
+ komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 626 77260

Išsinuomočiau butą Druskinin-
kuose ilgam laikui. Mokėsiu iki 
100 Eur/1 mėn. Tel. 8 624 53304

Išnuomoju 1 kambario butą.  
Tel. 8 682 29885

Išnuomoju 1 kambarį 2 kambarių 
bute. Tel. 8 607 38627

Išnuomoju-parduodu maisto 
prekių parduotuvę su visa įranga 
(arba be įrangos). Galima kita 
veikla. Tel. 8 612 12197

Nuo gegužės 1 d. išnuomojamas 
garažas Baltašiškėje. Yra duobė, 
rūsys ir elektra. Tel. 8 652 65462

Perka

1-2 kambarių butą, pageidautina 
1-2 aukšte. Tel. 8 612 06215

Skifą ir veikiantį patefoną.  
Tel. 8 673 56512

Keičia

Namą Kybartuose į 3 kambarių 
butą Druskininkuose arba par-
duoda. Yra 9 a žemės, visos ko-
munikacijos. Tel. 8 687 48033 

Ieško darbo

Vyras ieško aplinkos tvarkytojo 
arba kiemsargio darbo kaimo tu-
rizmo sodyboje, viešbutyje arba 
sanatorijoje. Tel. 8 623 23430

38 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 626 38308

Kiti

Reikalinga moteris 2 kartus per 
diena prižiūrėti senutę, Gardino 
g. Tel. 8 699 18334

Dovanoju sekciją. Pasiimti pa-
tiems. Tel. 8 616 74689

Reikalinga žmogus, galintis pa-
statyti krosnį. Tel. 8 618 67458

Dovanoju svetainės minkštų bal-
dų komplektą (trivietė sofa-lova ir 
dvivietė sofa su patalynės dėže) 
ir dvigulę lovą. Tel. 8 610 49930

Išskrido Žako veislės papūga 
vardu Čile. Pas ką nutūps pra-
neškite, dosniai atsilyginsime. 
Tel. 8 630 51193

Superkame brangiai senus gintaro karolius (2000 Eur už 
100 g), gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61640

Ekstrasenso paslaugos 
Ratnyčioje. 

Prakeikimų nuėmimas. 
Tel. 8 608 33221

Perkame juodo ir 
spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiima-

me patys (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 

8 682 20383

Liejame gręžtinius 
pamatus. 

Tel. 8 682 00300

Reikalingas tolimųjų reisų 
vairuotojas. Darbas: Lietuva 
- Čekija, Slovakija. Savaitga-
liai namuose. 

Tel. 8 616 23682

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Reikalinga kambarinė-administratorė. Tel. 
8 612 96558, el. paštas: info@dalijahotel.lt

Kokybiškai atliekame butų remontus, restauruojame 
vonias, suteikiame garantijas. Tel. 8 607 38627

Informacija 
gyventojams
Valstybinio socialinio drau-

dimo fondo valdybos Alytaus 
skyrius informuoja, kad Soci-
alinio draudimo pensijų įsta-
tymas (SDPĮ)  įpareigoja nuo 
2018 m. gegužės 1 d. sustab-
dyti pensijų ir kitų išmokų mo-
kėjimą jų gavėjams, gyve-
nantiems Lietuvoje, jeigu jie 
neatitinka įstatyme nurody-
tos sąlygos –. gyvena Lietuvo-
je, bet nėra deklaravę gyvena-
mosios vietos ar nėra įtraukti į 
gyvenamosios vietos Lietuvoje 
nedeklaravusių asmenų aps-
kaitą. Jeigu pensijų ir kitų iš-
mokų, tokių, kaip vaiko išlaiky-
mo išmoka (alimentai), gavėjai, 
taip pat ir tie, kurie anksčiau 
gyvenamąją vietą buvo nuro-
dę prie savivaldybės, nede-
klaruos savo gyvenamosios 
vietos ar nebus įtraukti į gyve-
namosios vietos nedeklaravu-
sių asmenų sąrašą, nuo gegu-
žės negalės gauti nei pensijų, 
nei kitų išmokų, todėl prašome 
gyventojus deklaruoti gyvena-
mąją vietą, kaip numatyta Gy-
venamosios vietos deklaravi-
mo įstatyme. Dėl išsamesnės 
informacijos galite kreiptis į 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Alytaus skyrių 
telefonu: (8-315) 69041 arba 
el. paštu: alytus@sodra.lt.

Informuojame, kad 2018 m. ge-
gužės 8 d. 12.00 val. bus atliekami 
N. Kalpokui nuosavybės teise pri-
klausančio žemės sklypo (kad. Nr. 
3865/0008:301), esančio Ratnyčios 
k. Druskininkų sav., kadastriniai ma-
tavimai.

Kviečiame dalyvauti gretimo skly-
po savininką D. Šeštoką (kad. Nr. 
3865/0008:306). 

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, 
Liepų g. 14-4, Druskininkai. Tel. Nr. 
868505537.
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Tarptautiniame čempionate Druskininkuose 
susirungė plovo virimo meistrai

Laima Rekevičienė

Šeštadienį Druskininkuose 
„Parko vilos“ šeimininko Ri-
manto Markausko iniciatyva 
organizuotame jau trečiajame 
tarptautiniame plovo virimo 
čempionate susirungė septy-
niolika virėjų iš Druskininkų, 
Kauno, Vilniaus, Afganista-
no, Sirijos, Tadžikijos, Uzbe-
kijos, gaminę Azijos šalių pa-
tiekalų karalių – plovą. „Parko 
vilos“ prieigose kunkuliavo 
didžiuliai katilai, savo meis-
triškumą ir tik jiems patiems 
žinomas plovo virimo gudry-
bes demonstravo patyrę ir vi-
rėjai, ir mėgėjai. Druskininkie-
čiai ir miesto svečiai galėjo ne 
tik pamatyti, kaip verdamas 
plovas, bet ir paragauti įvai-
rių skonių plovų – kiekvienas 
čempionato dalyvis turėjo pa-
ruošti ne mažiau nei 5 kg plo-
vo.-“ Sklido gardūs kvapai, 
taigi pažiūrėti, kaip verdamas 
patiekalas, susirinko nema-
žas būrys druskininkiečių ir 
miesto svečių. Norintiems pa-
ragauti autentiškų plovų teko 
ir eilėse pastovėti.  

„Kiekvienas renginys, kuris su-
kviečia į Druskininkus tiek daug 
žmonių, yra sveikintinas. Juo la-
biau toks, kuriame tiek skonių ir 
kvapų įvairovės“, – sakė rengi-
nyje dalyvavęs Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas. 

„Esu tikras, kad kiekvienas 
Druskininkų verslininkas turėtų 
prisidėti prie miesto gerovės, var-
do garsinimo, patys pasiūlyti ren-
ginių ar pramogų. Jau trečią kar-
tą kartu su restoranu „Bukhara“ 
organizuoto plovo virimo čempi-
onato tikslas – populiarinti plovą, 
jo virimo kultūrą ir susipažinti su 
skirtingų šalių ir tautų plovo viri-
mo tradicijomis. Tikimės, kad ir 
druskininkiečiams, ir miesto sve-
čiams renginys paliks gerus įspū-
džius“, – mintimis dalijosi rengi-
nio organizatorius verslininkas 
R. Markauskas,

Žinoma, pagrindiniai plovo in-
gredientai – ryžiai, mėsa, morkos 
ir specialūs prieskoniai, tačiau 
kiekvienas virėjas plovą verda sa-
vaip – yra daugybė šio patieka-
lo receptų. Plovo čempionate jau 
trečius metus dalyvavęs druski-
ninkietis odontologas Jurijus Mel-
ničenko sakė iki šiol plovą virda-
vęs draugams ir sulaukdavęs tik 
geriausių įvertinimų. Jis plovą ver-
da pagal jau išmėgintą tą patį re-
ceptą, tačiau, kaip pats sako, vis 
tiek du kartus tokio paties plo-
vo nepavyksta išvirti: „Kaip ir visi, 
naudoju tuos pačius ingredien-
tus – ryžius, mėsą, morkas, svo-

gūnus, slaptų ingredientų netu-
riu. Manau, svarbiausia įdėti daug 
meilės ir širdies.“ 

Renginį vedė Vitalijus Cololo, o 
plovų čempionato dalyvių meis-
triškumą vertino Druskininkų sa-
vivaldybės meras R. Malinaus-
kas, LR Seimo narys Zenonas 
Streikus, Lietuvos galiūnas Vi-
das Blekaitis, Druskininkų „Rota-
ry“ prezidentas Arminas Lazaus-
kas ir UAB „Moller Auto Alytus“ 
direktorius Vytautas Kuneika. Ko-
misijai, vadovaujamai V. Blekai-
čio, teko įvertinti kiekvieno plovo 
skonį, atkreipiant dėmesį, ar bi-
rūs ryžiai, ar trapi mėsa, žiūrėti, 
kaip supjaustytos daržovės. Ne 
mažiau svarbu buvo įvertinti, kaip 
sutvarkyta darbo vieta, kaip virė-
jai geba pristatyti savo patiekalą. 

Komisijos sprendimu, pirmo-

ji vieta ir 400 eurų premija, atite-
ko Vilniaus rajono Nemėžio to-
torių bendruomenei, surinkusiai 
196 balų. Antroji vieta skirta uz-
bekų porai iš restorano „Bukha-
ra“,  surinkusiai 190 balų – jiems 
atiteko ir 300 eurų. Trečią vietą 
ir 200 eurų premiją, surinkęs 181 
balą, laimėjo vilnietis Leonardas 
Jonikas. Tik vienu balu nuo tre-
čiojo prizininko atsiliko ir 4-5 vie-
tas pasidalijo kaunietis Vidas Sla-
bada ir druskininkietis Leonardas 
Petrauskas. 

Renginio organizatorius R. Mar-
kauskas sakė, kad, norint suteikti 
daugiau gyvybės mažoms Drus-
kininkų gatvelėms, plovo čempio-
natų tradicija bus tęsiama, o gal-
būt „Parko vilos“ prieigose bus 
organizuojami ir kitų pasaulio ša-
lių virtuvių pristatymo renginiai. 

Druskininkiečiai ir miesto svečiai galėjo ne tik pamatyti, kaip verdamas plovas, bet ir pa-
ragauti įvairių skonių plovų/Laimos Rekevičienės nuotraukos

Druskininkietis L. Petrauskas virė plovą 
pagal ilgus dešimtmečius jo puoselėjamą 
receptą/Laimos Rekevičienės nuotrauka


