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Maisto tinklaraštininkė R. Ničajienė: „Norėčiau 
Druskininkus garsinti ir iš gastronominės pusės“

Žinoma maisto tinklaraštininkė ir kulinarinių knygų autorė R. Ničajienė karantino laikotarpiu Druskininkuose mėgaujuosi visiška ramy-
be ir laiką išnaudoju darbui bei tobulinimuisi/Nuotrauka – „Fotopastelė“

L. Akelis: „Tikras 
lietuvis visada turi 

būti pasiruošęs 
ne tik mirti už 

Tėvynę, bet ir tei-
singai gyventi dėl 

Tėvynės“

4,16 psl.

Parengtas 2021 m. 
Druskininkų savi-

valdybės biudžeto 
projektas,  visuo-
menė kviečiama 

susipažinti su biu-
džeto projektu ir 
iki vasario 18 d. 

pateikti pastabas 
bei pasiūlymus

7-12 psl.

Laima Rekevičienė

Ir karantino apribojimai gali 
būti ne tokie gąsdinantys, jei 
nuotoliniam darbui pasiren-
kami Druskininkai. Tuo įsi-
tikinusi žinoma maisto tin-
klaraštininkė ir kulinarinių 
knygų autorė Renata Ničajie-
nė, su vyru ir dukra nuo ka-
rantino pradžios leidžianti 
dienas gimtajame jos mies-
te esančioje šeimos sodybo-
je. Buvimas gamtos apsup-
tyje šeimai suteikia ramybės 
ir įkvėpimo. Čia gimsta nauji 
patiekalai, įdomūs sumany-
mai ir originalios idėjos. 

Renata Druskininkuose jau yra 
iniciavusi du unikalius projektus 
– „100 tortų Lietuvai“ ir „Tortų 
turnyras“. Juos tikisi pratęsti, kai 
tik baigsis pandemija, kad jos 
gimtasis miestas viliotų ir mais-
to gurmanus. 

– Karantiną leidžiate Drus-
kininkuose, gimtajame mies-
te. Kuo Jus žavi buvimas ku-
rorte?

– Druskininkai yra miestas, ku-
riame esu gimusi. Mano mama 
ir tėtis, seneliai ir proseneliai 
yra kilę iš Druskininkų bei apy-
linkių. Šis miestas man brangus 
nuo vaikystės, o, metams bė-

gant, trauka gimtajam miestui tik 
dar labiau sustiprėjo. Gyvenimas 
kurorte daug ramesnis ir koky-
biškesnis nei šurmuliuojančioje 
sostinėje. Čia mūsų šeima gyve-
na labai arti gamtos, pušyno ap-
suptyje. Druskininkai mane ap-
žavėjo savo gamta, sutvarkyta 
infrastruktūra ir patogiu gyveni-
mu nedideliame mieste, kuriame 
viską galima pasiekti pėsčiomis. 

– Ar dažnai leidžiate laiką 
gamtoje?

– Mes čia praktiškai gyvena-
me gamtoje, pro langus ošia 
pušys, o rytais stebime atbė-
gančias stirnas ir tarp medžių 

šokinėjančias voveraites. Drus-
kininkuose, net gyvendami pa-
čiame mieste, esame labai arti 
gamtos. Ir tai ypač žavi. Kie-
kvieną rytą su šuniu einu pa-
sivaikščioti prie Nemuno, va-
karais su vyru miname savo 
kilometrus Druskininkų take-
liais, savaitgaliais ilgesniam lai-
kui išeiname į mišką. Karantino 
metu stengiamės kuo daugiau 
judėti, tai labai pakelia nuotai-
ką. Gamta kiekvieną dieną – vis 
kitokia, viskas keičiasi, nestovi 
vietoje, labai įdomu tai stebėti. 
Mane tai žavi ir įkvepia. 

– Karantinas pakoregavo 
mūsų visų gyvenimo ritmą. 
Ko Jūs šiuo metu labiausiai 
pasigendate Druskininkuo-
se? Ką paprastai kurorte veik-
davote, kol nebuvo pandemi-
jos ir apribojimų?

– Į Druskininkus visada atva-
žiuodavau pasikrauti kūrybinių 
jėgų, pailsėti ir pabūti ramybėje. 
Mes čia gyvename gana uždarą 

5 psl.
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Teisinės pagalbos teikimas gyventojams

Valstybės garantuojama 
teisinė pagalba – šio įstaty-
mo nustatyta tvarka teikia-
ma pirminė teisinė pagal-
ba, antrinė teisinė pagalba 
ir valstybės užtikrinama ne-
teisminė mediacija.

Pirminė teisinė pagalba – tei-
sinė informacija (informaci-
ja apie teisinės pagalbos tei-
kimą, įstatymus ir kitus teisės 
aktus); teisinės konsultacijos 
(patarimai teisės klausimais); 
dokumentų, skirtų valstybės ir 
savivaldybių institucijoms, iš-
skyrus procesinius dokumen-
tus, rengimas; patarimai dėl 
ginčo išsprendimo  ne teismo 
tvarka, veiksmai dėl taikaus 
ginčo išsprendimo ir taikos su-
tarties parengimas.

Pirminė teisinė pagalba ne-
teikiama, kai: pareiškėjo rei-
kalavimai yra akivaizdžiai ne-
pagrįsti; pareiškėjui tuo pačiu 
klausimu buvo suteikta advo-
kato konsultacija arba yra aki-
vaizdu, kad jis tokią konsultaci-
ją gali gauti nesinaudodamas 
įstatymo nustatyta valstybės 
garantuojama teisine pagal-
ba; pareiškėjas kreipiasi ne 
dėl savo teisių ir teisėtų intere-
sų, išskyrus atstovavimo pagal 
įstatymus atvejus.

Jeigu, teikiant pirminę teisi-
nę pagalbą paaiškėja, kad pa-
reiškėjui reikės antrinės tei-
sinės pagalbos, Druskininkų 
savivaldybės administracijos 
Teisės ir civilinės metrikacijos 
skyriaus vyriausiasis specia-
listas pareiškėjui padeda sura-
šyti ar surašo prašymą suteikti 
antrinę teisinę pagalbą.

Antrinė teisinė pagalba – do-
kumentų rengimas, gynyba ir 
atstovavimas bylose, įskaitant 
vykdymo procesą, atstovavi-
mas išankstinio ginčo sprendi-
mo ne teisme atveju, jeigu tokią 
tvarką nustato įstatymai ar teis-
mo sprendimas. Ši teisinė pa-
galba apima bylinėjimosi išlaidų 
bylose, išnagrinėtose civilinio 
proceso tvarka, su bylos nagri-

nėjimu administracinio proce-
so tvarka susijusių išlaidų ir su 
baudžiamojoje byloje pareikšto 
civilinio ieškinio nagrinėjimu su-
sijusių išlaidų atlyginimą.

Valstybės užtikrinama ne-
teisminė mediacija – civilinių 
ginčų sprendimo procedūra, 
kurios metu vienas ar keli me-
diatoriai padeda ginčo šalims 
taikiai spręsti ginčą.

Privalomoji mediacija – Va-
dovaujantis Lietuvos Respubli-
kos mediacijos įstatymu, pri-
valomoji mediacija nuo 2020 
m. sausio 1 d. taikoma spren-
džiant šeimos ginčus. Media-
cija galima tik dėl tokio ginčo, 
dėl kurio pagal įstatymus lei-
džiama ginčo šalims sudary-
ti  taikos sutart¡. Privalomosios 
mediacijos institutas netaiko-
mas, jeigu tarp šalių nėra gin-
čo. Tai reiškia, kad jeigu ir būtų 
sprendžiamas teisinis klausi-
mas, kylantis iš šeimos san-
tykių, tačiau jau  pradiniame 
etape iki kreipimosi ¡ teismą 
norima susitarti taikiai, priva-
lomoji mediacija nebūtų tai-
koma. Pavyzdžiui, jeigu šalys 
nori nutraukti santuoką bendru 
sutarimu ir taikiai sutaria dėl 
visų su santuokos nutraukimu 
privalomų klausimų išsprendi-
mo, tokiais atvejais privalomoji 
meditacija netaikoma.

Privalomoji mediacija taiko-
ma ginčuose: dėl santuokos 
nutraukimo ir kitų privalomą 
klausimų išsprendimo, išlaiky-

mo nepilnamečiams vaikams 
priteisimo, priteisto išlaikymo 
nepilnamečiams vaikams dy-
džio pakeitimo, išlaikymo pil-
namečiams vaikams pritei-
simo, santuokoje įgyto turto 
padalinimo, santuokoje įgyto 
turto naudojimosi tvarkos nu-
statymo, vaikų gyvenamosios 
vietos nustatymo, bendravimo 
tvarkos su nepilnamečiais vai-
kais ir jų auklėjimo tvarkos nu-
statymo, tėvystės nustatymo, 
tėvystės nuginčijimo.

Privalomoji mediacija netai-
koma bylose dėl tėvų valdžios 
apribojimo, tėvystės pripažini-
mo, gimimo fakto nustatymo, 
įvaikinimo, santuokos suda-
rymo, santuokos pripažinimo 
negaliojančia.

Valstybės garantuojamą tei-
sinę pagalbą Druskininkų sa-
vivaldybėje organizuoja ir tei-
kia Druskininkų savivaldybės 
administracija.

Dėl šiuo metu šalyje paskelb-
to karantino, gyventojai dėl tei-
sinės pagalbos į specialistus 
gali kreiptis telefonu arba el. 
paštu.

Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vedėjo pavaduo-
toja Vaiva Kirkauskienė, tel. 
(8 313) 60745, el. p. vaiva.kir-
kauskiene@druskininkai.lt

Teisės ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vyriausioji speci-
alistė Janina Sinkevičienė, tel. 
(8 313) 53756, el. p. janina.sin-
keviciene@druskininkai.lt

Ar maisto atliekas jau metate į 
joms skirtą konteinerį?

Nuo vasario 1 dienos dau-
giabučių namų gyventojai 
jau gali atskirai rinkti mais-
to bei virtuvės atliekas ir 
mesti jas į šalia daugiabu-
čių namų įrengtus naujus 
maisto atliekoms skirtus 
konteinerius. 

Maisto atliekas, kaip ir visas 
kitas namuose susidarančias 
atliekas, reikia rinkti ir į joms 
skirtą konteinerį mesti su mai-
šeliais. Tam labai tinka pre-
kybos centruose įsigyti po-
pieriniai maišeliai pirkiniams. 
Žinoma, jas galima rinkti ir į 
įprastus šiukšlių maišus – Aly-
taus regiono technologijų par-
ke naudojami įrenginiai maišus 
praplėšia ir atskiria juos nuo or-
ganinių atliekų. Prieš išmetant 
maisto atliekas į konteinerį, 
maišelį reikia sandariai užrišti.

Maisto atliekos – tai ne tik 
maisto ir jo produktų likučiai, 
bet ir įvairios biologiškai suy-
rančios virtuvės atliekos. Tad 
į maisto atliekų konteinerį rei-
kia mesti: vaisių bei daržovių 
likučius, pavyzdžiui, bulvių lu-
penas, bananų, apelsi nų žie-

ves, arbatos tirščius bei pake-
lius, kavos tirščius ir jų filtrus, 
riebalais ir kitais maisto pro-
duktais suteptą popierių (iš-
skyrus pakuotes), popierinius 
rankšluosčius, popierines ser-
vetėles, kambarinius augalus 
ir jų dalis, sodo ir daržo atlie-
kas, piktžoles. Ir visų naudoji-
mui netinkamų maisto produk-
tų likučius.

Maisto bei virtuvės atliekas reikia mes-
ti į prie daugiabučių namų įrengus naujus 
maisto atliekoms skirtus konteinerius/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka

Nekilnojamojo turto mokestį 
deklaruoti ir sumokėti reikia iki vasario 15 dienos

Druskininkų savivaldybė 
primena, kad Nekilnojamo-
jo turto mokesčio deklara-
cija (KIT711) už 2020 m. turi 
būti pateikta ir nekilnoja-
mojo turto mokestis sumo-
kėtas iki 2021 m. vasario 15 
dienos.

Sumokėti nekilnojamojo turto 
mokestį patogiausia, prisijun-
gus prie Mano VMI: „Paslau-
gos“ – „Užsakyti paslaugą“ 
– „Mokesčių apskaita ir mokė-
jimai“ – „Mokėjimai“ – „Mokėji-
mo duomenų įvedimas“.

Mokėjimą taip pat galima at-
likti bankiniu pavedimu. Mo-
kant, būtina nurodyti nekilno-
jamojo turto mokesčio įmokos 
kodą 1001.

Druskininkų savivaldybės 
taryba praėjusių metų birže-
lį nustatė 25 procentų lengva-
tą 2020 metų mokestiniam 
laikotarpiui visiems nekilnoja-

mojo turto mokesčio mokėto-
jams, išskyrus nekilnojamam 
turtui, kuris yra įtrauktas į ap-
leisto ar neprižiūrimo nekilno-
jamojo turto sąrašą, sudarytą 
ir patvirtintą Druskininkų sa-
vivaldybės tarybos (Jį rasite 
Druskininkų savivaldybės in-
terneto svetainėje www.drus-
kininkusavivaldybe.lt). 

Teikiant deklaraciją, suteik-

tos lengvatos sumą nuo ap-
skaičiuotos mokėti mokesčio 
sumos reikia paskaičiuoti ir į 
deklaraciją įrašyti patiems.

Dėl detalesnės informaci-
jos apie nekilnojamojo turto 
mokesčio deklaravimą galite 
kreiptis į Finansų ir apskaitos 
skyriaus vyriausiąją specialis-
tę Edita Česnulienę tel. (8 313) 
52 190.

Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija už 2020 m. turi būti pateikta ir nekilnojamojo 
turto mokestis sumokėtas iki 2021 m. vasario 15 d./Asociatyvi nuotrauka
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Vakcina prieš koronavirusą plačiais žingsniais keliauja per Druskininkus
Kiekvieną savaitę Druskininkuose mažė-

jant susirgimų koronavirusu ir didėjant pa-
siskiepijusių druskininkiečių skaičiui, at-
siranda vilties, kad kurortas neilgai trukus 
galės sugrįžti į įprastą gyvenimą. Laikyda-
miesi Vyriausybės nurodymų, Druskininkai 
pirmiausia skiepija tuos druskininkiečius, 
kurie savo darbe turi nuolatinį kontaktą su 
žmonėmis.

Apie vakcinacijos eigą, prioritetus, žmonių re-
akciją į skiepus, Druskininkų situaciją serga-
mumo COVID–19 rodiklių aspektu šalies kon-
tekste kalbamės su Savivaldybės gydytoja Egle 
Sadauskaite. 

– Kiek žmonių Druskininkuose jau yra pa-
skiepyta COVID-19 skiepu? Kas buvo skie-
pijami pirmuoju etapu? 

– Vasario 9 d. duomenimis, Druskininkuo-
se jau yra paskiepyti 1352 žmonės. Pirmiau-
sia buvo skiepijami medikai, kurie turi nuolatinį 
kontaktą su pacientais – ligoninėje, polikliniko-
je, privačiuose kabinetuose, odontologijos ka-
binetuose, optikos centruose, vaistinėse, visuo-
menės sveikatos biure, visuomenės sveikatos 
centre, maisto ir veterinarijos tarnyboje. Taip 
pat pirmu etapu vakcinas gavo ir slaugos pas-
laugas teikiančių įstaigų personalas, ir pacien-
tai bei socialines paslaugas teikiančių įstaigų 
darbuotojai.

– Kas šiuo metu skiepijami? 
– Vasario 9 dieną buvo paskiepyti nevyriau-

sybinių organizacijų, teikiančių socialines pas-
laugas, darbuotojai. Taip pat pradėti skiepy-
ti švietimo sektoriaus darbuotojai, visų pirma 
– darželių auklėtojai, kadangi jie turi tiesiogi-
nį kontaktą su vaikais. Šią ir ateinančią savaitę 
tęsime vakcinaciją asmenų, dirbančių su moki-
niais, ugdomais pagal priešmokyklinio ir pradi-
nio ugdymo programas.

– Kaip druskininkiečiai reaguoja į skiepiji-
mą? Ar buvo medikų ar kitų specialistų, ku-

rie atsisako skiepytis?
– Džiugu, kad dauguma net ir dvejojusiųjų vis-

gi apsisprendžia skiepytis. Jeigu atsiranda per-
sigalvojusių asmenų iš jau vakciną gavusio pri-
oriteto asmenų grupės, pavyzdžiui, medikų, 
visuomet prioriteto tvarka grįžtame, ir jie pir-
mieji yra paskiepijami. 

– Kas vykdo vakcinavimą Druskininkuose? 
– Šiuo metu skiepijimą organizuojančia įstai-

ga paskirta poliklinika. Gana didelė komanda 
– pradedant šeimos gydytojų, slaugytojų, prak-
tikantų, visuomenės sveikatos biuro bei kitų 
specialistų padeda užtikrinti sklandžią vakcina-
cijos eigą, kadangi dažniausiai srautai žmonių 
būna gana nemaži. Labai džiaugiuosi šių žmo-
nių motyvacija, sąžiningumu ir atsakingumu, 
atliekant vakcinacijos procesus bei betarpišku 
bendradarbiavimu.

– Šalies žiniasklaida rašė ir rodė, kad ki-
tose savivaldybėse, pavyzdžiui, Anykščių 
rajono, buvo piktnaudžiavimo atvejų, kai 
skiepus gavo žmonės, kurie neturėjo būti 
skiepijami prioriteto tvarka. Kaip tas proce-
sas kontroliuojamas Druskininkuose? 

– Druskininkų savivaldybėje laikomės visų 

Didžiausia pagarba tiems Didžiadvasiams, kurių dėka Lietuvoje suplazdėjo 
Nepriklausomybės ir Laisvės vėliava.

Vasario 16-osios šventė – tai įpareigojimas mums savo gyvenimu tarti tvirtą 
TAIP gimtajai kalbai, kultūrai, žemei ir joje gyvenantiems žmonėms.

Su artėjančia Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Pagarbiai 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, 2021 m. vasaris

Meras R. Malinauskas: „Mums svarbi  žmonių 
sveikata, o ne užimamos pareigos“ 

Druskininkų savivaldybėje laikomės nuomonės, kad 
COVID-19 vakciną pirmiausia turi gauti tie, kurie savo 
darbe turi nuolatinį kontaktą su žmonėmis, mūsų pri-
oritetas – žmonės, teikiantys tiesiogines paslaugas. 
Nedirbančių sanatorijų akcininkai, direktoriai ir „bu-
halteriai“, prie kompiuterių sėdintys valdininkai tikrai 
nepatenka į mūsų nustatytų prioritetų gretas. Adminis-
tracijų direktoriai ir finansininkai bus skiepijami pasku-
tiniai, kai ateis jų eilė. 

Planuojame skiepyti ir smulkiojo verslo atstovus, ku-
rie, Vyrausybei nusprendus, artimiausiu metu galės 
pradėti savo veiklą. 

Su Savivaldybės gydytoja sąrašus dėliojame labai at-
sakingai. Turime konkretų tikslą – apsaugoti žmones, 
dirbančius rizikingiausiomis sąlygomis. 

Sausio pradžioje Druskininkuose vakcina nuo CO-
VID-19 buvo paskiepyti pirmieji medikai, kurie dabar jau 
gauna antrąją vakciną. Antruoju etapu tęsime medikų 
skiepijimą ir taip pat skiepysime padidintos rizikos per-
sonalą, dirbantį vaistinėse, odontologijos kabinetuose, 
laboratorijose, diagnostikos, optikos ir kitos medicinos 
srities kabinetuose bei smulkiuosius prekybininkus, 
grožio srities specialistus. Vykdydami skiepijimo proce-
są, laikomės Vyriausybės rekomendacijų ir nurodymų. 

Šiuo metu skiepus Druskininkuose jau yra gavę be-
veik pusantro tūkstančio žmonių: pirmiausia – medikai, 
dirbantys ligoninėje, poliklinikoje, sanatorijose ir SPA 
centruose, privačiuose kabinetuose, vaistinėse, labora-
torijose.

Jau vakcinuojame nevyriausybinių organizacijų, ku-
rios teikia socialines paslaugas, bei pradedame skiepy-
ti švietimo sektoriaus darbuotojus – darželių auklėto-
jus, kurie tiesiogiai dirba su vaikais.

Ar šiandien turime kitą pasirinkimą nei skiepai?Turim 
du kelius: arba skiepijamės ir tikimės skiepų veiksmin-
gumo, arba sergam. Visi karantinai, draudimai, užsida-
rymai ir kitos priemonės bus betiksliai, jei žmonės ne-
bus paskiepyti. Ir alternatyvų čia nėra.

E. Sadauskaitė, Druskininkų savivaldybės gydytoja 

sveikatos apsaugos minis-
tro nustatytų prioritetų, ir skie-
pus gavo tik tie asmenys, 
kuriems priklausė pagal prio-
ritetą. Atliekama griežta kon-
trolė – kiekvienas asmuo yra 
sužiūrimas pagal sąrašus ir at-
renkamas. Žinoma, pirmiau-
sia teikiame prioritetą eiliniams 
darbuotojams, kurie turi nuola-
tinį tiesioginį kontaktą su paci-
entais ar klientais, o ne įstaigų 
administracijų darbuotojams.

– Kaip Druskininkai atrodo 
bendrame šalies COVID-19 
žemėlapyje?

– Šiuo metu Druskininkai yra 
25 vietoje pagal mažiausią 14 
dienų sergamumo rodiklį tarp 
kitų savivaldybių. 7 parų testavi-
mosi apimtys siekia 288, o tei-
giamų tyrimų dalis – 12,8 proc.
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Į Nepriklausomybę vedęs Ganytojas
Algirdas Jurevičius, 
Telšių vyskupas 

Šiemet minime vyskupo Motiejaus Valančiaus 
gimimo 220-ąsias metines. Jubiliejinis gimta-
dienis – Vasario 16-ąją – sutampa su Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena. Tai kviečia pamatyti 
sąsajas tarp vyskupo veiklos ir atkurtos Nepri-
klausomybės.

Daugelis vyskupą M. Valančių tapatina tik su blai-
vybės sąjūdžiu, tačiau tai būtų labai susiaurintas ir 
nepilnas vyskupo paveikslas. Vyskupui taip pat rū-
pėjo ir žmonių tautinė savimonė, todėl jis pradėjo 
rašyti religinės ir grožinės literatūros kūrinius, kad 
žmonės skaitytų savo gimtąja kalba. Kuomet 1869 
metais buvo pareikalauta, kad bažnyčiose maldos 
už carą būtų pravedamos rusų kalba, vyskupas pa-
rašė, kad tarp jo ganomųjų miestuose dažniausiai 
naudojama lenkų ir lietuvių kalba, o tarp kaimo žmo-
nių – lietuvių, o kai kur – lenkų kalba. 

Vyskupas siūlo už „viešpatį imperatorių ir jo val-
dančiąją šeimą“ melstis lotyniškai, o jei būtų leidžia-
ma – tai lenkiškai ir lietuviškai. 

Pradėti oficialiai melstis gimtąja kalba tuomet buvo 
labai neįprasta, nes oficialiose pamaldose buvo 
naudojama tik lotynų kalba. Carinės valdžios reika-
lavimuose ganytojas įžvelgė klastą, kad per bažny-
čias galėjo būti pradėtas rusinimo darbas.

Vyskupui Motiejui rūpėjo ir Bažnyčios misija, to-
dėl jis daug dėmesio skyrė jaunųjų kunigų ruošimui. 
Svarbi užduotis buvo sukliudyti, kad ganytojais ne-
taptų caro valdžiai palankūs žmonės. 1862 metais M. 
Valančius gauna slaptą laišką iš Vienoje gyvenančio 
popiežiaus atstovo. Laiške klausiama nuomonės apie 
valdžios proteguojamą kandidatą į vyskupus. Vysku-
pas Valančius taip atsako: „Man pavestoje vyskupi-
joje yra žymiai vertingesnių vyrų, kurie galėtų būti 

pakelti į šį poaukštį; tuo tarpu linkėčiau, kad kanau-
ninkas [...], kaip įtartino tikėjimo kunigas, liktų savo 
dabartinėse pareigose. Šią savo nuomonę nuošir-
džiai pareikšdamas Jūsų Eminencijai, labai prašau, 
kad šis mano laiškas jokiu būdu neišeitų į viešumą; 
kitaip tai mane paliestų tikriausia valdžios rūstybė 
dėl tiesioginio su Jūsų Eminencija ryšių palaikymo“. 

Apgyvendintas Kaune ir sekamas, dėl Bažnyčios 
gerovės vyskupas nebijo sulaužyti jam skirtų val-
džios apribojimų.

Vyskupas Valančius suprato, kaip svarbu išmokyti 
žmogų blaiviai mąstyti, todėl pradėjo blaivybės są-
jūdį ir taip sudavė rimtą smūgį tuometei politikai. Val-
džia girdė žmones, nes apsvaigusius lengviau val-
dyti. Net ir šiandien kai kurie diktatoriai patys imasi 
skatinti svaigalų vartojimą, nes iš blaiviai mąstančių 
žmonių jaučia pavojų. Net ir į rinkimus einama, ža-
dant pigesnių svaigalų ar kvaišalų...

Vyskupo Motiejaus užmojis pasiekė tikslą. Pra-
blaivėjusi tauta ėmėsi gilintis į savo tapatybės ša-
knis, gaivino kalbą ir kultūrą, o 1918 metais vasa-
rio 16 dieną, per vyskupo M. Valančiaus gimtadienį, 
paskelbė Nepriklausomybę! Panašus stebuklas pa-
sikartojo dar kartą, kai 1985 m. Sovietų sąjungoje 
buvo pradėta plati kovos prieš alkoholizmą akcija. 
Tuomet žmonės išsiblaivė ir panoro laisvės. Netru-
kus ir pati Sovietų imperija žlugo, o Lietuva drauge 
su kitomis Rytų bei Vidurio Europos šalimis tapo vėl 
nepriklausomomis.

Džiaugdamiesi Nepriklausomybės dovana, nepa-
mirškime ir tų, kurių pastangomis Lietuva tapo lais-
va ir nepriklausoma. 

O vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimas te-
bus gerbiamas, puoselėjant meilę gimtajai kalbai, 
branginant dvasinį Bažnyčios lobį bei siekiant min-
ties skaidrumo vengiant to, kas svaigina ir įneša 
drumzlių.A. Jurevičius, Telšių vyskupas 

L. Akelis: „Tikras lietuvis visada turi būti pasiruošęs ne tik mirti už Tėvynę, 
bet ir teisingai gyventi dėl Tėvynės“

Vasario 16-oji – nuostabi ir 
didi mūsų valstybės gimimo 
diena. Pasak filosofo, eseis-
to, visuomenės veikėjo Leo-
nido Donskio, tai diena, kada 
antrąkart gimė Lietuva. Mo-
derni Lietuva. Stebuklas, su-
kurtas idealizmo kupinų auš-
rininkų, varpininkų, Rusijos ir 
Lenkijos universitetuose iš-
mokslintų inteligentų, pati-
kėjusių, kad tokia Lietuva turi 
ir gali egzistuoti. Ir tų nepa-
prastų kaimo žmonių, netu-
rėjusių kada filosofuoti ir dis-
kutuoti, bet drąsiai stojusių 
ginti mūsų žemės, gyvenimo 
ir valstybės. Tikrų patriotų, 
apie kuriuos šiandien galime 
pasakyti viena ─ be jų Lietu-
vos valstybės nebūtų buvę.

„Lietuva pavojuje“: į kovą 
be jokių dvejonių

1918-1920 metų kovos ─ tai ta 
istorinė pamoka, liudijanti, kad 
mes išlikome vien todėl, kad rė-
mėmės žmonėmis, kurių širdyse 
liepsnojo narsaus kario dvasia.

„Lietuva pavojuje!“. 1918 metų 
gruodžio 29 dieną, išgirdę šį ofi-
cialų vyriausybės kvietimą, pa-
prasti Lietuvos žmonės, žem-
dirbiai, neragavę mokslų ir 
nepažinę rašto, atsiliepė ir sa-
vanoriškai stojo į kovą. Nuo 3 
000 pirmųjų savanorių iki 40 
600 karių išaugusi Lietuvos ka-
riuomenė sėkmingai atrėmė 
bolševikinės Rusijos puolimą, 
bermontininkų priešiškus kari-
nius veiksmus, įveikė lenkų kės-
lus prijungti Lietuvos teritoriją 
prie savo atkuriamos Lenkijos 
valstybės. Visi šie karai buvo 
pavadinti Nepriklausomybės ko-
vomis. Ir kiek mūsų kariai apgy-
nė žemės, tiek jos ir liko Lietu-
vos valstybėje. 

Patiems apsigynus nuo prie-
šų, atėjo ir diplomatinis Lietuvos 
valstybingumo pripažinimas. 

1920 m. Tautų Sąjungos tai-
kos delegacijos pirmininkas Lie-
tuvos delegacijai pasakė: „Už 
savo tautos nepriklausomybę 
jūs turite būti dėkingi ne Amba-
sadorių konferencijai ir ne Tau-
tų Sąjungai, bet tik savo narsiai 
kariuomenei“.

Uždek žvakutę ant savano-
rio kapo

Nei atskiras žmogus, nei vals-
tybė šiandien negali užmiršti 
savo praeities. Užmiršę praei-
tį, negebėsime kurti  rytdienos. 
Prieš du metus, minint Nepri-
klausomybės kovų šimtmetį, 
vienoje iš gražiausių Druskinin-
kų vietų, Nemuno pakrantėje, 
žurnalisto Viliaus Kavaliausko 
iniciatyva buvo atidengtas pa-
minklinis akmuo, skirtas 1919-

1920 metų Vyties kryžiaus 
kavalieriams ir Nepriklausomy-
bės kovų savanoriams atminti. 
Jame iškaltos Druskininkų vals-
čiaus savanorių pavardės – Vy-
ties kryžiaus kavalieriai Liudas 
Akelis, Juozas Katinskas, Bro-
nius Rutkauskas, savanoriai 
Antanas Kalpokas, Kazys Ka-
šalynas, Petras Peciukevičius, 
Antanas Vaškelevičius.

Ir tai ne vieninteliai Dzūkijos 
krašto kareiviai, už narsius žy-
gius Tėvynės labui apdovanoti 
valstybės ir nusipelnę mūsų pa-
garbos bei atminties. Kiti atgu-
lė Druskininkų miesto Ratnyčios 
senosiose ir naujosiose kapinė-
se, Leipalingio kapinėse.

Tai – žmonės, nuo kurių pri-
klausė mūsų dabartis ir rytdie-
na. Žmonės, savo gyvenimo 

prasme suteikiantys dvasios sti-
prybės šiandien. „Tikras lietuvis 
visada turi būti pasiruošęs ne tik 
mirti už Tėvynę, bet ir teisingai 
gyventi dėl Tėvynės,“ ─ sakė 
Vyties Kryžiaus kavalierius Liu-
das Akelis.

Vasario 16-oji – data, kai turi-
me švęsti ir atminti. Tad nepraei-
kime pro šias atmintinas vietas 
šiaip sau, tikslingai ir prasmin-
gai stabtelkime, uždekime at-
minties ugneles, nes tai ne tik 
mūsų istorinė atmintis, tai ─ 
mūsų tautos ir kiekvieno mūsų 
atskirai stiprybės simbolis. Pa-
laikykime ir tęskime druskinin-
kiečių pilietinę iniciatyvą „Uždek 
žvakutę ant savanorio kapo“.

Šią svarbią dieną iškelkime 
valstybės vėliavas kuo aukš-
čiau, tegul jos plazda ir ryškiai 

švyti trimis spalvomis: raudo-
na – už tėvynę pralieto kraujo 
spalva, žalia — gyvybės spalva 
ir geltona, reiškiančia šio gyve-
nimo vaisių simbolį. Skleiskime 
visiems aiškią žinutę: „Šiandien 
diena, kai švenčiame nuosta-
bią šventę, kai dėkojame Die-
vui ir istorijai už laisvą Tėvynę, 
už mūsų pačių buvimo prasmę.“

Druskininkų savivaldybės 
teritorijoje palaidoti Vyties 
kryžiaus kavalieriai

Liudas Akelis (1898-1986 m., 
palaidotas Druskininkų kapinė-
se). Į Lietuvos kariuomenę įsto-
jo 1919 m. sausio 9 d., paskirtas 
į 2-ojo pėstininkų Algirdo pulko 
ketvirtąją kuopą. 1919-1920 m. 
dalyvavo kovose su visais Lie-
tuvos priešais: bolševikais, ber-
montininkais ir lenkais. Apdova-
nojimui 1-ojo laipsnio Kryžiumi 
„Už Tėvynę“  pristatytas „už nar-
sumą ir ištvermę 1919 m. liepos 
12 d. mūšyje ties Advitoniškė-
mis, kada savo ištverme ir šal-
ta pažiūra į zvimbiančias prie-
šo kulkas nuramino pradėjusius 
trauktis iš fronto kito dalinio ka-
reivius”. Apdovanotas Savano-
rio (1929), Nepriklausomybės 
(1929) bei DLK Gedimino 3-ojo 
laipsnio (1934) medaliais. Dėl 
savo patriotinių pažiūrų ir ne-
pritarimo valdžios planams 
buvo persekiojamas tarybi-
nės valdžios, slapstėsi siek-
damas išvengti tremties. Buvo 
gerbiamas už šviesuoliškumą, 
jautrumą nelaimės ištiktiems. 
Iš Vinco Kudirkos, Vydūno raš-
tų sėmėsi minčių apie žmogiš-
kumą, dorą, gyvenimo prasmę. 

Antanas lvanauskas (1899-
1947 m. mirė Vorkutoje, tremtyje 
neradus palaikų, amžino poilsio 
vieta laikoma Leipalingio kapinė-
se Ivanauskų šeimos kapas).

Minint Nepriklausomybės kovų šimtmetį, paminklinį akmenį, perrištą Lietuvos vėliavos spalvų juostomis, atidengė meras R. Malinaus-
kas, V. Kavaliauskas ir M. Akelis, pašventino kunigas E. Markauskas/Laimučio Genio nuotrauka
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ir ramų gyvenimą. Net ir ne ka-
rantino metu daug laiko leidome 
gamtoje, važinėjome dviračiais, 
lankydavome mano tėvus, ku-
rie irgi gyvena Druskininkuose. 
Daug laiko praeina, tvarkant ir 
kuriant savo kiemo aplinką ir ne-
didelį pakeltų lysvių daržą. Ka-
rantino metu labiausiai pasigen-
du išėjimo į kavinę ar restoraną, 
jau pasiilgau pamėgtų procedū-
rų ir masažo, pažįstamų žmo-
nių. Šiuo laikotarpiu mėgaujuosi 
visiška ramybe ir laiką išnaudo-
ju darbui bei tobulinimuisi.

– Kokie Jums atrodo druski-
ninkiečiai? Dažnai su vietos 
žmonėmis bendraujate?

– Mes čia gyvename gana 
ramų gyvenimą, bendrauja-
me su mano tėvais ir draugais 
iš vaikystės, kaimynais. Vieti-
niai man atrodo labai malonūs 
žmonės. Toks jausmas, kad čia 
gyvenimas teka daug lėtesne 
vaga nei sostinėje. Tik, manau, 
druskininkiečiai ne visada įverti-
na ir džiaugiasi tuo, ką turi šalia 
– patogų gyvenimą nedideliame 
ir jaukiame mieste, kuriame vis-
ką galima pasiekti pėsčiomis, ir 
buvimą labai arti gamtos. Vie-
tiniams gamta yra savaime su-
prantamas dalykas, jie gerai 
mato, kada pradeda dygti gry-
bai ir kada miške prisirpsta pir-
mosios uogos. Gyvenant sosti-
nėje, pačiame mieste, gali to net 
ir nepastebėti.

– Savo knygomis ir įrašais 
tinklarašyje raginate lietu-
vius pajusti sezoninių pro-
duktų naudą ir skonį. Kodėl 
Jums tai svarbu?

– Kai prieš 10 metų pradė-
jau rašyti savo tinklaraštį „Se-
zoninė Virtuvė“, labai norė-
jau akcentuoti būtent receptus 
iš vietinių sezoninių ingredien-
tų. Tuo metu maisto sezonišku-
mas buvo kiek primirštas ir visi 
džiaugėsi, kad viską, ko tik no-
risi, galima nusipirkti čia ir da-
bar. Bet nelabai kas galvojo 
apie daržovių kokybę ir maisti-
nę vertę. Per dešimtį metų si-
tuacija kiek pasikeitė,  žmo-
nės atsivalgė beskonių braškių 
ir pomidorų žiemą bei vėl grį-
žo „prie šaknų“. Sezoniniai vai-
sai ir daržovės visada yra pa-
tys skaniausi ir turi daugiausiai 
vitaminų, nes jie yra patys švie-
žiausi. Be to, sezono metu jų 
būna daugiausia, tai ir kaina 
būna mažiausia. Be to, manau, 
kad turime palaikyti vietinius 
ūkininkus ir maisto gamintojus, 
kurie dirba Lietuvoje. 

– Ar pastebėjote, kad žmo-
nės pratinasi valgyti tai, kas 
tuo metu auga?

– Manau, kad žmonės visa-
da anksčiau taip ir valgydavo, 
šis įprotis niekur nedingo gyve-
nantiems kaime ir arti gamtos. 
Tik didesnių miestų gyventojai 
nuo šio natūralaus maitinimosi 
ritmo atitrūko, nes atidaryti pre-
kybos centrai pasiūlė daržovių 
iš viso pasaulio. Ir sezonai su-
simaišė. Šiuo metu pastebiu, 
kad jaunesni žmonės domisi 
maisto sezoniškumo idėjomis, 
kurios yra dalis tvaraus ir eko-
logiško gyvenimo judėjimo – jis 
šiuo metu labai aktyvus tarp 
jaunų žmonių. 

– Kas Jums įskiepijo meilę 
maistui ir jo gaminimui? 

– Meilę maistui greičiausiai 

įskiepijo mano šeima. Abi mo-
čiutės buvo labai geros šeimi-
ninkės, viena iš jų net ruoš-
davo vaišes dzūkiškoms 
vestuvėms. Mano šeimoje vy-
rauja maisto kultas, gerąja šio 
žodžio prasme. Užaugau su 
naminiu maistu, su močiute 
kartu eidavome uogauti ir gry-
bauti, kiekvieną dieną šeimo-
je valgydavome visi susirinkę 
prie bendro stalo. Atrodo, vi-
sai paprasti dalykai, bet man 
maistas visada rūpėjo, net ir 
tada, kai pati negaminau, visa-
da apie maistą daug klausinė-
davau, ką anksčiau valgydavo 
mano seneliai, vaikystėje atė-
jusi į svečius pas draugus, pir-
moje eilėje atkreipdavau dė-
mesį į tai, ką ir kaip ta šeima 
valgo. Net keista, bet beveik 
kiekvienos savo draugės na-
mus prisimenu kartu su tam ti-
kru ten valgytu patiekalu. Ma-
nau, meilė maistui pas mane 
nuo vaikystės. 

– Ar savo šeimos narius taip 

pat „užkrėtėte“ meile mais-
tui? Dažnai kartu gaminate?

– Mano sūnus jau suaugęs, 
jam 22 metai, gyvena ir mokosi 
Nyderlanduose. Mano džiaugs-
mui, maistą jis dažnai ruo-
šia pats. Savo draugams net 
kepa lietuviškas varškės spur-
gas pagal mano receptą! Man 
smagu, kad jam svarbus koky-
biškas naminis maistas. Dukra 
dar gimnazistė, valgo tai, ką 
gaminame mudu su vyru, bet 
savo draugams dažnai iškepa 
savo firminį šokoladinį pyragą. 
Mano vyras Martynas irgi labai 
mėgsta gaminti, mūsų šeimoje 
jis atsakingas už lauko virtuvę 
ir grilio patiekalus. Man pačiai 
nuostabu, kad paskutiniais me-
tais jis pradėjo daug daugiau 
gaminti ir domėtis maistu, la-
bai man padeda ir netgi socia-
liniuose tinkluose turi savo pa-
skyrą „Vyras prie grilio“. Mes 
visa šeima esame kiek pakvai-
šę dėl maisto. 

– Kokie mėgstamiausi Jūsų 

patiekalai? Galbūt kas nors iš 
dzūkiškos virtuvės?

– Labiausiai mėgstu virtinius 
su mėlynėmis, juos visada ruoš-
davo mano močiutė. Mėlynės – 
mėgstamiausios mano uogos. 
Grybai irgi neatsiejama mano 
maisto dalis, labiausiai laukiu 
jaunų vasaros voveraičių, kai 
jas galėsiu pasikepti su šviežio-
mis bulvėmis. Rudeniop visa-
da stengiuosi atvažiuoti pagry-
bauti į Dzūkiją, būna didžiausias 
džiaugsmas, kai užeiname ba-
ravykų. Tada juos gaminu visais 
būdais ir stengiamės atsivalgyti. 
Žiemą vieni mėgstamiausių pa-
tiekalų – su džiovintais grybais: 
silkė po džiovintų baravykų pa-
talu ir džiovintais grybais įdaryti 
kiaušiniai. Manau, miško sezo-
ninės gėrybės, tokios kaip gry-
bai ir uogos, stipriausia Dzūki-
jos kulinarinė pusė. 

– Be kokios daržovės ar 
prieskonio neišsiverstumėte 
savo virtuvėje? 

– Aišku, niekaip neišsiversčiau 
be druskos ir juodųjų pipirų, dar 
be čiobrelių, kurių naudoju labai 
daug kur. Pati auginu peletrūnus 
ir šalavijus, kuriuos savo virtu-
vėje taip pat labai dažnai nau-
doju. O daržoves valgau visas, 
ir labai jas mėgstu, tik renkuo-
si pagal sezoną. Mano virtuvė-
je visais metų laikais rastumėte 
svogūnų su česnakais.

– Kokiais patiekalais daž-
niausiai palepinate savo 
šeimą? 

– Kaip maisto tinklaraštinin-
kė, kiekvieną kartą gaminu ir 
bandau vis naujus receptus. 
Mano šeima pripratusi, kad 
gaminu vis naujus patiekalus, 
bet kartais jie norėtų, kad ga-
minčiau įprastą, kasdieniš-
ką maistą. Mano tinklaraštyje 
– beveik 600 skirtingų recep-
tų. Dar tiek pat surašyta mano 
7 kulinarinėse knygose. Kie-
kvieną sekmadienį savo šei-
mą stengiuosi palepinti nami-
niu skanumynu, pati kiekvieną 
savaitę kepu duoną, o savait-

galiais visi kartu ruošiame se-
kmadienio pietus. Turime tra-
diciją penktadieniais kepti 
naminę picą, šiai tradicijai jau 
daugiau nei 10 metų, ir jos nie-
kaip neleidžia sulaužyti vaikai. 

– Karantino metu daugelis 
ilgiau užsibūna virtuvėje ir iš-
mėgina įvairius receptus. Ko-
kie būtų Jūsų patarimai žmo-
nėms, kurie nori skaniai ir 
sveikai valgyti?

– Pagrindinis patarimas būtų 
naudoti kokybiškus, švie-
žius, kuo mažiau apdorotus, 
grynus produktus. Karantino 
metu visi gyvename mažiau 
aktyvų gyvenimą, todėl sten-
giuosi valgyti dar daugiau dar-
žovių, o mėsą dažniau keisti 
kokybiška žuvimi. Taip natū-
raliai sveikiau maitinuosi. Pa-
stebėjau, kad karantino metu 
žmonės dažniau pradėjo kep-
ti duoną namuose. Manau, tai 
– labai geras įprotis, ypač, jei 
ta duona su raugu. Aš pati ke-
pinių ir saldumynų beveik ne-
perku, geriau jau rečiau, bet 
išsikepu kažką skanaus pati. 
Tada tiksliai žinau, iš ko mano 
kepinys pagamintas, kokius 
jiems naudojau ingredientus. 
Dar vienas labai svarbus pa-
tarimas – saikas!

– Druskininkiečiai Jus žino 
ne tik kaip tinklaraščio „Se-
zoninevirtuve.lt“ ir kulinari-
nių knygų autorę, bet ir kaip 
unikalių projektų – „100 tortų 
Lietuvai“ ir „Tortų turnyras“ 
iniciatorę. Ar galime tikėtis jų 
tęsinio?

– Su didžiausiu džiaugsmu 
prisimenu šiuos du renginius. 
Labai didžiuojuosi, kad juos 
pavyko suorganizuoti būtent 
gimtuosiuose Druskininkuo-
se. Pernai renginys „Tortų Tur-
nyras 2020“ buvo jau beveik 
suplanuotas, bet dėl pande-
minės situacijos teko jo atsisa-
kyti. Labai tikiuosi, kad „Tortų 
turnyras“ dar gyvuos. Ir jei ne 
šiais, tai kitais ar dar kitais me-
tais sugrįš į Druskininkus. Šiuo 
metu svarbiausia verslams ir 
miestui atsistoti ant kojų bei 
sustiprėti. Tikiu, kad šios ska-
nios šventės laukia ir jos da-
lyviai, ir miesto gyventojai, ir 
svečiai. Norėčiau, kad ateity-
je šis renginys taptų tradiciniu 
ir garsintų Druskininkus iš gas-
tronominės pusės. 

– Gal turite planų visam lai-
kui grįžti į Druskininkus?

– Tikrai, su vyru turime tokių 
planų. Kai mūsų jaunėlė pa-
baigs gimnaziją Vilniuje, jei dar-
bai leis, planuojame jau visam 
laikui persikraustyti į Druskinin-
kus. Karantino metu, jau beveik 
metus, dirbame nuotoliniu būdu 
iš Druskininkų. Mums čia gy-
venti labai patinka. 

– Kokia didžiausia dabartinė 
Jūsų svajonė?

– Dabartinė didžiausia mano 
svajonė turbūt, kaip ir daugu-
mos žmonių, kad kuo greičiau 
gyvenimas atsistotų į senas 
vėžias, kad žmonės galėtų 
sugrįžti į savo darbus, atsi-
darytų mažos parduotuvėlės, 
kavinės ir restoranai, grožio 
paslaugos, atgytų miestai, 
galėtume vėl laisvai keliau-
ti ir priimti svečius. Labai no-
riu tikėti, kad šis laikas jau vi-
sai šalia. 

Maisto tinklaraštininkė R. Ničajienė: 
„Norėčiau Druskininkus garsinti ir iš gastronominės pusės“

Atkelta iš 1 psl.

Renata su didžiausiu džiaugsmu prisimena unikalų projektą „100 tortų Lietuvai“, sulau-
kusį didelio susidomėjimo/Laimos Rekevičienė nuotrauka

R. Ničajienė karantino laikotarpį leidžia Druskininkuose esančioje šeimos sodyboje/Lai-
mos Rekevičienė nuotrauka

Renata įsitikinusi, kad miško sezoninės gėrybės, tokios kaip grybai ir uogos, stipriausia 
Dzūkijos kulinarinė pusė/Eglė Juzumas nuotrauka

R. Ničajienė 2019 m. Padėkos vakaro 
metu už Druskininkų vardo garsinimą apdo-
vanota „Mineralinio vandens lašo“ skulptū-
rėle/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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„Snow arena“ 
vėl laukia žiemos malonumų mėgėjų

Nors karantino pabaigos 
dar nematyti, tačiau Vyriau-
sybė jau bando po trupu-
tį atlaisvinti kai kurias vei-
klos sritis. Praėjusią savaitę 
buvo nuspręsta leisti pra-
dėti veiklą lauko slidinėjimo 
trasoms. Tuo iškart susku-
bo pasinaudoti Druskinin-
kų „Snow Arena“, praėjusį 
penktadienį pakvietusi sli-
dinėti į lauko trasą. Šiuo pa-
siūlymu per savaitgalį pasi-
naudojo per 100 slidinėjimo 
entuziastų. 

„Snow Arena“ vadovas Aiva-
ras Kadziauskas sakė, kad vos 
atidaryta lauko trasa iškart su-
laukė lankytojų, kurie bilietus 
nusipirko internete. 

„Prieš tai deramai parengėme 
lauko trasą – specialia mašina 
suspaudėme sniegą, patikrino-
me apšvietimą, paskelbėme in-
ternete apie bilietų prekybą“, – 
pasakojo A. Kadziauskas. 

Jis patikino, kad paslauga tei-
kiama, laikantis visų Vyriausy-
bės reikalavimų ir saugumo tai-
syklių. 

Nusileidę lauko trasa, kurios 
ilgis – apie 600 metrų, slidinin-
kai, laikydamiesi visų saugumo 
reikalavimų, vidiniu keltuvu už-
keliami į viršų ir vėl gali leistis 
nuo kalno. 

A. Kadziauskas informavo, 
jog šiuo metu „Snow Arena“ 
neteikia slidžių nuomos pa-
slaugos, todėl lankytojai nau-
dojasi savo turimu inventoriu-
mi. 

Daugiausia lankytojų slidi-
nėjimo trasa sulaukė praėju-
sį šeštadienį, o per visą savait-
galį žiemos malonumus „Snow 
Arenoje“ išbandė daugiau kaip 
100 slidinėjimo entuziastų. 

„Snow Arena“ vadovas pasa-
kojo, kad penktadienį buvo at-
vykę Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro atstovai, kurie 
patikrino, ar arenoje laikomasi 
Vyriausybės reikalavimų, užti-
krinant asmenų saugumą. 

„Galiu pasidžiaugti, jog gavo-
me Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro atsakymą, kad 
pas mus nebuvo nustatyta jokių 
pažeidimų, veikiame griežtai 
pagal taisykles“, – sakė A. Ka-
dziauskas. 

A. Kadziauskas kviečia drus-
kininkiečius į areną atvykti pa-
slidinėti kasdien nuo 11 iki 19 
val. Jis sako, kad būtų smagu 
sulaukti daugiau lankytojų dar-
bo dienomis, kai ir žmonių ma-
žiau, ir bilietai pigesni. 

„Kadangi žiema nesiruošia 
greitai trauktis, planuojame lau-
ko trasoje įrengti nedidelius 
tramplynus, kad nusileidimas 
nuo kalno būtų dar įdomesnis ir 
suteiktų papildomo adrenalino. 
Labai laukiame tos dienos, kai 
bus galima judėti ne tik savo sa-
vivaldybės teritorijoje, bet ir su-
lauksime savo trasoje svečių iš 
visos Lietuvos. Garantuojame 
puikias emocijas ir saugumą“, 
– sakė „Snow Arena“ vadovas. 

Parengė Laimutis Genys
Vos atidaryta „Snow Arena“ lauko trasa iškart sulaukė lankytojų, pasiilgusių 

kalnų slidinėjimo/Žydrūno Borodičo ir asmeninio archyvo nuotraukos
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PARENGTAS 2021 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS. 
KVIEČIAME VISUOMENĘ SUSIPAŽINTI SU BIUDŽETO PROJEKTU IR 

IKI VASARIO 18 DIENOS PATEIKTI PASTABAS BEI PASIŪLYMUS
Druskininkų savivaldybės administracija parengė 2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą ir, vadovau-

damasi Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros ir Vietos savivaldos įstatymais, Druskininkų savivaldybės tarybos re-
glamento nustatyta tvarka teikia susipažinimui Druskininkų visuomenei.

Preliminariais duomenimis, 2021 metų biudžetas sieks 27,9 mln. Eurų. Metų eigoje biudžeto apimtis keisis, į pajamas 
įtrauksime Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą 
projektų įgyvendinimui, dotacijos lėšas savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir ki-
tas gautas tikslines lėšas. Lėšos paskirstytos Druskininkų savivaldybės vykdomų 13 programų priemonėms finansuoti. 

2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto tvirtinimas Druskininkų savivaldybės taryboje numatytas šių metų vasa-
rio 26 dieną.

Kviečiame Druskininkų visuomenę susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki šių metų vasario 18 dienos pateik-
ti pastabas bei pasiūlymus dėl biudžeto projekto Savivaldybės administracijai, el. paštu julija.ramanauskiene@druski-
ninkai.lt, justina.vasiliene@druskininkai.lt arba paštu: Vilniaus al. 18, Druskininkai.

2021 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galite rasti ir Savivaldybės interneto svetainėje www.druski-
ninkusavivaldybe.lt/Finansai ir verslas/Biudžetas. Išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administra-
cijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė tel. (8 313) 52950 arba Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Justina Vasilienė tel. (8 313) 52190.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tęsinys

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
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Druskininkų „Atgimimo“ mokykla į savo komandą 
kviečia pradinio ugdymo pedagogą! 

Daugiau informacijos www.atgimimomokykla.lt

Druskininkų savivaldybės administracijos 
Architektūros ir urbanistikos skyriui 
reikalingas specialistas dirbti pagal 

terminuotą darbo sutartį

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 
– ne mažesnis kaip 6,00; kitos darbo užmokesčio 
sudėtinės dalys priklauso nuo darbuotojo kvalifika-
cijos ir darbo patirties trukmės.

Reikalavimai:
- turėti meno studijų srities architektūros arba dizaino 

krypties ar socialinių mokslų studijų srities komunikacijos 
krypties kūrybinių industrijų studijų programos aukštą-
jį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalau-
ro kvalifikacinį laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį 
ar jam prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį koleginį išsi-
lavinimą su tų pačių studijų krypčių profesinio bakalauro 
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

- mokėti dirbti „Autodesk AutoCad“, „Adobe Pho-
toshop“ programomis ir „Microsoft Office“ progra-
miniu paketu: rengti pastatų ir kitų statinių vizuali-
zacijas, schemas, planus ir tekstinius dokumentus;

- mokėti parengti technines specifikacijas, prezen-
tacijas, ataskaitas, raštus, protokolus, administraci-
jos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus, skyriaus 
veikloje naudojamus, dokumentus;

- mokėti įkelti į savivaldybės interneto puslapį ir 
tvarkyti informaciją apie Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus veiklą;

- sugebėti atlikti užduotis kūrybiškai, kokybiškai ir 
laikantis nustatytų terminų.

Privalumai:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietu-

vos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos įsakymais patvir-
tintus Statybos techninius reglamentus bei kitus tei-
sės aktus, reglamentuojančius statybą ir teritorijų 
planavimą;

- turėti darbo patirties viešojo administravimo srityje.

Gyvenimo aprašymą (pageidautina su nuotrau-
ka) prašome siųsti el. paštu vienu metu 2 adresais:  
joana.v@druskininkai.lt; vilius.m@druskininkain.lt  
iki 2021 m. vasario 19 d.

Tel. pasiteirauti: 8 614 89826 – Architektūros ir 
urbanistikos skyriaus vedėja Joana Verbickienė; 8 
686 12527 – Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas Vi-
lius Margelis.
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Gelminė Užgavėnių prasmė: įveik Morę savyje ir 
laimėk dar vieną gyvenimo ratą po Saule

Ilgą laiką pogrindyje tūno-
jusi žiema, greičiausiai neap-
sikentusi pašaipų, sausio vi-
duryje pademonstravo visą 
savo galybę: kelius, laukus, 
sodybas užvertė neišbren-
damomis pusnimis, išgenė-
jo miškus, užšaldė ežerus 
ir tvenkinius, apkandžiojo 
skruostus ir nosį, privertė iš 
spintų traukti kailinius bei šil-
tas kepures. Ką gi, tikras žie-
mos smagumėlis! Bet ... sau-
lė kopia vis aukščiau, žiema 
turi užleisti vietą pavasariui! 
Atėjo laikas išvaryti žiemą, 
atsisveikinti su senu ir pasi-
tikti nauja.

Netikėti aktualijų atspindžiai 
Druskininkų Užgavėnėse

Nuo seno žiemos išvarymo 
apeigos būdavo atliekamos 
nuotaikingos Užgavėnių šven-
tės metu. Žmonės rinkdavosi į 
linksmą karnavalą, persirengda-
vo, krėsdavo išdaigas, drebin-
davo žemę šokiais, važinėdavo 
rogėmis, atlikdavo tam tikrus ri-
tualus, kurie reikšdavo viena ─ 
laikas pažadinti žemę ir paties 
žmogaus vidines galias.

Druskininkuose Užgavėnės vi-
suomet išsiskirdavo neįprastais 
sprendimais. Pasak Druskinin-
kų kultūros centro renginių re-
žisierės Astos Žiurinskienės, 
pagrindinis šventės dalyvis ─ 
jaunimas ─ jau stipriai atitolęs 
nuo pirmapradžių ištakų ir per 
daug išsilavinęs, kad organiškai 
garbintų archaiškus kalendori-
nių švenčių ritualus. Tikroji ritu-
alinė šios šventės funkcija pra-
rado savo aktualumą ir būtent 
tai skatino ieškoti modernesių ir 
patrauklesnių formų.

„Renginių žiūrovams dabar 
svarbiausia galimybė pabūti 
kartu, papramogauti, pasilinks-
minti, pasikrauti pozityvu, ─ 
sako A. Žiurinskienė. ─ Todėl 

ieškome metų aktualijų, hiper-
bolizuojame jas, pašiepiame ir 
traukiame per dantį.“ Druski-
ninkų Užgavėnių scenoje se-
nokai nebeliko žydų, čigonų, 
daktarų, bet žiūrovai smagi-
nosi dūzgėse, šėlo žiemašo-
kių (R)evoliucijos konkurse, 
fotografavosi ant žaliojo kili-
mo, tradicinę Lašininio ir Ka-
napinio kovą pakeitė feministi-
nė Kumpės Lašinytės-Lašinės 
ir sveikuolės Dietos Kanapiny-
tės–Kanapės arba Verygailos 
Kanapinėlio ir Hamburgerio 
Lašiniausko dvikovos. O per-
nai dėl populiarumo konkura-
vo socialinio tinklo „Imkgramu“ 
žvaigždės Naglas Kanapieran-
cas ir Ėdrė Lašinskuvienė, žiū-
rovai skanavo išpopuliarėju-
sių gatvės restoranų „Ant ratų“ 
šiupinius ir blynus. 

Pasak režisierės, kai kurios 
unikalios naujovės prigijo ir tapo 
jau neatskiriama Užgavėnių 
Druskininkuose dalimi: „Pavyz-
džiui, rengiame vieninteles Lie-
tuvoje moremonų, arba žiemos 
demoniūkščių, ieškynes. Savo 
įdomiu ir prasmingu turiniu Mo-
remonų paieškų orientacinis 
žaidimas pritraukia daugybę 
dalyvių, į jį registruojasi drau-
gų kompanijos, šeimos, tėvai 
su vaikais, o išskirtinis ir saugus 
formatas jas leidžia rengti netgi 
karantino metu.“ 

Ieškodama sprendimo šių-
metėms Užgavėnėms, A. Žiu-
rinskienė atkreipė dėmesį, 
kad, pradėjus kalbėti apie nei-
giamą karantino poveikį žmo-
nių psichinei sveikatai, jų pa-
tiriamą nerimą ir stresą dėl 
neapibrėžtos ateities, inter-
neto erdvėje ypač pagausėjo 
įvairių paslaugų, siūlančių pa-
dėti atstatyti pusiausvyrą, at-
sikratyti nerimo, kūno ir sielos 
harmonizavimo praktikų, svei-
katos gerinimo ir streso įveiki-

mo programų, meditacijų, de-
toksikacijų ir panašiai.

Ta aktualija „užkabino“, juolab, 
kad ir „iškodavus“ pirmapradę 
Užgavėnių ritualų prasmę, aki-
vaizdu, kad burtuose, apeigose 
ir ritualuose slypėjo gilus dvasi-
nis šventės turinys, turintis aki-
vaizdžių paralelių su šiomis die-
nomis išpopuliarėjusiais kūno 
bei sielos apsivalymo ir harmo-
nizavimo ritualais. 

Ką iš tikrųjų įkūnija Morė ir 
kiti Užgavėnių elementai?

Anot Druskininkų kultūros cen-
tro etnografės Linos Balčiūnie-
nės, nuo gilios senovės svar-
biausias žemdirbio tikslas buvo 
siekti, kad pasėliai gerai augtų, 
gyvuliai būtų sveiki, vestų prie-
auglį, kad jauni žmonės kur-
tų šeimas, o seni ilgai gyventų. 
„Žemdirbys tikėjo, kad tai pa-
vyks pasiekti, jei bus atliekamai 
tam tikri ritualai, ─ pasakoja ji, ─ 
Tačiau Užgavėnių ritualai nebu-
vo skirti vien tik pramogai ir pa-
silinksminimui, jie turėjo gerokai 
gilesnę prasmę, nes juose sly-
pėjo dvasinis turinys.“

Kaip aiškina Lietuvos etno-
astronomas Jonas Vaiškūnas, 
bandant suprasti pagrindinio 
Užgavėnių veikėjo lietuviško-
sios mitinės būtybės Morės 
prasmę, ryškėja sąsajos ne 
tik su Europos tautose žinoma 
Māra, kuri neva drumsčia žmo-
nių sąmonę, įkūnija košmarišką, 
marinančią, netgi mirtiną dva-
sią, bet ir su budistinės mitolo-
gijos dievybe tokiu pačiu vardu, 
įasmeninančia blogį ir visas ki-
tas negeroves, vedančias į su-
sinaikinimą ar netgi mirtį. Ma-
rai pavaldžios daugybė piktųjų 
dievybių, reiškiančių neigiamus 
žmogaus jausmus: žalingą po-
traukį, neapykantą, abejonę, 
lytinę aistrą ir kita. Šiaudinės, 
medinės Morės deginimas Lie-

tuvoje irgi reiškia blogio ir seno 
sunaikinimą bei pasiruošimą at-
gimimui.

Neatsitiktinai vienas pagrindi-
nių Užgavėnių atributų yra kau-
kės bei persirenginėjimas. Tai 
– lyg žmogaus apdangalas, ko-
konas, iš kurio žmogus turi išlįs-
ti, išvirsti ir pakeisti save. Dabar 
jau rečiau naudojamos tradici-
nės Užgavėnių kaukės – gervė, 
meška, arklys, ožys – yra anapu-
sinio pasaulio mitinės būtybės.

Užgavėnėms būdingos apei-
gos, susijusios su vaikų dar ne-
turinčiais jaunavedžiais, sen-
bernių ir netekėjusių merginų 
išjuokimas, kabinant prie dra-
bužių medžio trinkeles, pele-
nų maišelius, silkių galvas, va-
dinant bergždžiomis, nėra vien 
pajuoka, bet turi gilesnę reikš-
mę: reikia išeiti iš užsitęsusio 
martavimo ir siekti naujos koky-
bės – gyvenimo būdo, nešančio 
vaisių.

Nors tikėta, kad per Užgavė-
nes negalima dirbti sunkių dar-
bų, nes per visus metus nebus 
poilsio ir niekaip jų nepabaigsi, 
tačiau vienas darbas buvo pri-
valomas – reikia išvežti į lauką 
nors vieną vežimą mėšlo. Šiais 
laikais šį paprotį galima supras-
ti taip: tądien reikia atsikratyti ko 
nors nereikalingo, ilgai kaupto ir 
ruoštis atsinaujinimui.

Per Užgavėnes nedera sėdė-
ti namuose. Pavalgei ir eik į lau-
ką, važinėk rogėmis. Ir kuo daž-
niau iš jų išvirsi, tuo tau geriau. 
Voliokis sniege iki soties, per-
duok gamtai savo gyvybines jė-
gas, kad žemė atsibustų, suža-
liuotų ir duotų vaisių.

Taigi Užgavėnės – labai pras-
mingas dvasinis ritualas, kurio 
metu „išleidžiame“ piktuosius 
demonus, slypinčius mūsų dva-
sioje ir aplinkoje, suvaldome juos 
ir, sudegindami Morę, nugalime. 
Tai padarome pačiu lemtingiau-

siu metų laiku – tada, kai žmo-
gaus ir visos gyvosios gamtos 
galios yra kritinėje būsenoje – 
nualintos ir sumenkusios.

„Per Užgavėnes deginamą 
Morę (dar vadinama Pamėklės 
ir kitais vardais) galime traktuo-
ti, kaip visų dvasinių ir materia-
lių blogybių naikinimą“, ─ teigia 
etnografė L. Balčiūnienė.

Išvalyk savo sielą ir kūną
Taigi iš pirmo žvilgsnio atro-

dytų keistas būdas žiemą vary-
ti apeigomis, nes ji, kaip ir bet 
kuris metų laikas, praeina savai-
me, be jokių burtų. Tačiau, ban-
dant suprasti ritualinių Užgavė-
nių tradicijų išraišką, akivaizdu, 
kad dar archaiškose šventės 
tradicijose slypėjo kur kas giles-
nis dvasinis turinys. Jau tuomet 
žmonių bendruomenė simboli-
niais, ritualiniais veiksmais sten-
gėsi atsikratyti neigiamų apraiš-
kų ir sustiprinti sielos bei kūno 
galias, išvalyti ir atgaivinti nega-
tyvių minčių užtemdytą sąmo-
nę. Apeiginis Morės nugalėji-
mas per Užgavėnes vaizdingai 
parodo tai, ką kiekvienas ats-
kirai ir visi kartu turime padary-
ti, kad atsigavėtume ir laimėtu-
me dar vieną gyvenimo ratą po 
Saule ─ įveikti Morę savyje.

Kitą dieną po Užgavėnių būna 
nuobodžiausia metų diena – 
Pelenų diena. Tądien žmonės 
neskubėdavo anksti keltis, lauk-
davo, kol patekės saulė. Pele-
nais apibarstydavo pasėlius, 
gyvulius, trobesius, žmones – 
iš dulkės gimęs, dulke ir pavirsi. 
O priešaky – ilgas susimąstymo 
laikotarpis, valymasis, ateities 
vizijos kūrimas. Prasideda sep-
tynias savaites truksianti gavė-
nia ir Velykų laukimas.

Parengė Ramunė Tarandė, 
DKC reklamos ir komunikaci-
jos vyriausioji specialistė

DKC kviečia sudeginti savo negeroves su energetinio lauko valytoju Kanape Kanapinaičiu/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka
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Ukrainoje surengtose varžybose – sėkmingi jaunųjų 
Druskininkų slidininkų startai

Druskininkų sporto centro/
Snow Arena RT komandos 
nariai sausio 28-vasario 1 die-
nomis atstovavo Lietuvos jau-
nučių rinktinei Ukrainoje su-
rengtose tarptautinėse aukšto 
meistriškumo varžybose. Var-
žybos įtrauktos į tarptautinį 
FIS (tarptautinė slidinėjimo fe-
deracija) kalendorių.

Į varžybas išvykome anksčiau, 
kad galėtume pasitreniruoti ir 
priprasti prie kalno.

Sausio 28-29 dienomis varžy-
bos vyko Bukovytsya kurorte, ku-
riose puikiai sekėsi ir mūsų ko-
mandai: Nojus Užkuraitis iškovojo 
2 pirmąsias vietas U14 amžiaus 
grupėje; Neringa Stepanauskaitė 
– 1-ąją ir 5-ąją vietas; Liepa Karlo-

naitė nugalėjo U16 mergaičių gru-
pėje, o Milena Juodeškaitė užėmė 
antrąją ir 7 vietas.

Sausio 31-vasario 1 dienomis 
varžybos organizuotos jau kita-
me Ukrainos kalnų kurorte Vo-
rochta. Jame jaunieji sportinin-
kai taip pat iškovojo garbingų 
apdovonojimų – Liepa vieną 
dieną nugalėjo, Neringa užėmė 

dvi antrąsias vietas; Milena – 
dvi 5-ąsias vietas. Nojui, nors ir 
pirmavusiam po pirmojo važia-
vimo, antruosiuose finišuoti ne-
pavyko, taigi čia jis liko be apdo-
vanojimų.

Kartu su sportininkais į var-
žybas nuvyko treneris Jurijus 
Švecovas, o jam padėjo bei var-
žybų „atidarančiuoju“ startavo 

dar vienas DSC auklėtinis Tau-
tvydas Pluščiauskas.

Džiaugiamės sportininkų re-
zultatais, dar labiau pagerėjusia 
jų slidinėjimo technika ir toliau 
ruošiamės artėjantiems star-
tams Lietuvoje bei užsienyje.

Druskininkų sporto centro 
informacija

Druskininkų sporto centro/Snow Arena RT komandos nariai sėkmingai atstovavo Lietuvos jaunučių rinktinei Ukrainoje surengtose tarptautinėse aukšto meistriškumo varžybose/Asmeninio archyvo nuotraukos

Kasmet Valentino dienos proga dovanojama daug 
širdelių, jomis puoštų minkštų žaislų. Kur viskas 

atsiduria vėliau?

Kaip ir absoliuti dauguma daiktų 
– atliekų konteineriuose. Tiesa, 
širdelėmis puoštų ar šiaip mielai 
atrodančių žaislų daugelis nesi-
ryžta mesti į konteinerius – nere-
tai palieka juos šalia, vildamiesi, 
kad kas nors pasiims. Be reikalo. 
Medžiaginius žaislus reikia mesti į 
tekstilės atliekų konteinerius, o jei 
jų nėra, vežti į rūšiavimo centrus 
ir palikti čia esančiuose „Mainu-
kuose“. Minkštų žaislų „Mainu-
kuose“ surenkama labai daug, 
bet norinčių jų pasiimti nėra. Per-
dirbimui jie netinka. Tad geriau-
sia – mažiau tokių žaislų pirkti. Ir 
švariau bus, ir širdies neskaudės, 
juos išmetant.

Įvairiausios širdelės, kurios 
Valentino dieną masiškai klijuoja-
mos ir dovanojamos, paskui taip 
pat masiškai išmetamos. Iš foli-
jos, plastiko pagamintas, kaip lip-
dukai klijuojamas širdeles reikia 
mesti į plastiko konteinerį. Bet, 
dar prieš perkant, verta žinoti, 
kad nei lipdukai, nei visi spalvoti 
plastikai yra neperdirbami, tad 
jausmams išreikšti geriau rinktis 
aplinkai draugiškesnes dovanas.

Atliekų išvežimo grafikai derinami su kelių 
valymo darbais

Dėl apsnigtų, užpustytų, 
sunkiai pravažiuojamų kelių 
stringa atliekų surinkimas ir 
jų išvežimas. Didžiausia pro-
blema tai tapo kaimiškose 
vietose. Jų gyventojai skun-
džiasi laiku neišvežtomis 
atliekomis, tačiau to padary-
ti neįmanoma, nes nėra gali-
mybės prie konteinerių priva-
žiuoti. 

Atliekas surenkantys vežėjai 
kelių nevalo – jų priežiūra rū-
pinasi savivaldybės. Todėl šio-
je situacijoje visi atliekų vežimo 
grafikai derinami su savivaldy-
bių organizuojamais kelių valy-

mo darbais.
Tik gavus savivaldybės ar se-

niūnijos patvirtinimą, kad kelias 
yra nuvalytas ir juo gali prava-
žiuoti sunkiasvoris automobi-
lis, organizuojamas papildomas 
konteinerių apvažiavimas ir iš-
tuštinimas.

Neretai gyventojai, norintys, 
kad atliekos būtų kuo greičiau 
išvežtos, skambina ir sako, kad 
kelias iki jų konteinerių traktoriu-
mi jau nuvalytas. Tačiau paaiš-
kėja, kad taip nuvalytu keliu sun-
kiasvorė technika pravažiuoti 
negali – norint ja pasiekti kontei-
nerius, kelias turi būti nuvalytas 

greideriu, nustumdytas sniegas, 
kad automobilis neužklimptų.

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras patikina, kad visos 
atliekos bus surinktos, kontei-
neriai ištuštinti, kai tik bus gali-
mybė prie jų privažiuoti, o apie 
tą galimybę gauta informacija iš 
savivaldybės ar seniūnijos.

Atėjusi gili žiema ir sudėtingas 
metas iš visų reikalauja supra-
tingumo ir kantrybės. Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo cen-
tras atsiprašo už laikinus nepa-
togumus.

ARATC informacija

Vežėjai atliekų konteinerių ištuštinti važiuoja, tik gavę iš savivaldybės ar seniūnijos informaciją, kad yra nuvalyti keliai/ARATC archy-
vo nuotrauka
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Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame Algirdą Dabravoską 
dėl brolio mirties.

Leipalingio medžiotojų būrelis

Yra žmonių, kurių užmiršti negalime. Jie vis gyvena mūsų atminty, 
ir nors jų nesutiksime gyvenime, jie su mumis - mūsų širdy...

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius 
skiriame Valdui Bulovui ir jo šeimai, 

mirus mylimam broliui Viktorui.

Pratkonių šeima, S. Bernatavičienė ir 
T. Pavlova

Kodėl tos konteinerių angos tokios mažos? 
Kad stabteltume...

Na, o dabar apie konteine-
rių angas. Tų naujų, moder-
nių atliekų konteinerių angas. 
Daugeliui jos atrodo per ma-
žos: didelis šiukšlių maišas 
netelpa, didelės atliekos ne-
lenda. Todėl kažkas, tik, ži-
noma, ne aš, jas numeta prie 
konteinerių. Todėl kažkas, tai 
jau galiu būti ir aš, dėl to su-
pyksta. 

Bet konteinerių angos nei dėl 
to, kad vieni šiukšlina, nei dėl 
to, kad kiti pyksta, nepraplatės. 
Jos yra standartinio dydžio. To-
kius konteinerius su būtent tokio 
dydžio atsidarymo būgnais su-
konstravo europiečių elgsenos 
su atliekomis ypatumus išstudi-
javę konstruktoriai, o jų „būgnus“ 
pagamino vienas didžiausių jų 
gamintojų Europoje – Vokietijos 
įmonė „Plano Metall GmbH“. 

Alytaus regiono savivaldybė-
se įrengti požeminiai ir pusiau 
požeminiai konteineriai nebu-
vo sukurti specialiai Lietuvai ar 
juo labiau mūsų regionui. To-
kie konteineriai naudojami dau-
gelyje Europos valstybių, kurių 
gyventojai kruopščiai rūšiuoja 
atliekas ir į konteinerius meta tik 
tai, kas gali būti į juos metama. 

Išrūšiuotos atliekos nesunkiai 
telpa į nedidelius maišus, o jie – 
į atliekų konteinerius. Lygiai taip 
pat į konteinerius telpa išlanks-
tytos, sukarpytos dėžės, su-
spaustos plastikinės pakuotės. 
Konstruojant konteinerius, ap-
skaičiuojant jų angų dydį ir buvo 
siekta, kad į juos nebūtų galimy-
bės įmesti bet ko ir bet kaip. 

„Konteineriai kuriami taip, kad 
jie verstų žmogų sustoti, mąstyti 
ir rūšiuoti“, – taip jų pristatymuo-
se teigia konstruktoriai. 

Pastebėta, kad nuo to, ko-
kie konteineriai naudojami, 
priklauso ir kaip žmonės el-
giasi su atliekomis. Pavyz-
džių toli ieškoti nereikia – kol 
mūsų regione stovėjo kubo for-
mos konteineriai su didžiuliais 
dangčiais, atliekas atnešusiam 
žmogui tereikėdavo kilstelėti šį 
dangtį ir, ilgai negalvojant, iš-
mesti į jį atneštas atliekas. Jei 
konteineris būdavo neuždary-
tas, tai net prie jo nesiartinant, 
buvo galima švystelėti ką tik 

nori – viskas įkrisdavo. 
Pastačius naujos kartos pu-

siau požeminius ir požeminius 
konteinerius, situacija pasikei-
tė. Didesniems kaip 20 litrų tal-
pos maišams, didžiulėms kar-
toninėms dėžėms, senoms 
pagalvėms ar kitoms didelėms 
atliekoms šie konteineriai nėra 
pritaikyti. Ir kiekvienąkart prie jų 
atėjus, tarytum primena: „Žmo-
gau, sutvarkyk savo atliekas“. 

Ir jų būgnas, koja pedalą pa-
spaudus, neatsidaro. Tai todėl, 
kad žmogus, prie konteinerio 
atėjęs, stabteltų, dangtį atida-
rytų ir, viena ranka jį prilaiky-
damas, pagalvotų, kur savo at-
neštas atliekas dėti, kaip jas 
kitąsyk namuose išrūšiuoti ir 
paruošti, kad visos be vargo į 
konteinerį sutilptų.

Netelpančių, didelių, prie jo 
net nėra ko nešti – tam yra rū-
šiavimo centrai, kurie karanti-
no metu veikia ir visas didžiules, 
elektroninės įrangos ar pavojin-
gas atliekas priima nemokamai. 

Jei tokias ar neišrūšiuotas ir 
surinktas į vieną didžiulį maišą 
atliekas kažkas vis tiek bando 
pro nedidelę konteinerio angą 
į jo vidų sugrūsti ir dėl to ji už-
sikerta, tai jau ne konteineriai 
dėl to kalti. Kaip nekalti jie ir dėl 
to, kad žmonės tas netilpusias 
atliekas prie konteinerių sukrau-
na ir visų pykčiui palieka. Kon-
teineriai nuo to nepasikeis – jie 

yra tokie, kokie yra. Ir teks iš-
mokti bei įprasti jais naudotis. 

Reikšti pretenzijų gamintojams 
dėl jų kokybės nėra jokio pa-
grindo – kiek kartų specialistai 
tikrino, būgnas nė sykio nebuvo 
užstrigęs be priežasties. Taip 
nutinka tik prigrūdus per daug, 
per didelių atliekų, kurios nenu-
slenka žemyn. 

Kai kurie gyventojai skun-
džiasi, kad, atidarius būgną, jis 
neužsifiksuoja, bet tai leidžia 
išvengti situacijų, kai užsifiksa-
vęs dangtis taip ir lieka, o į pa-
liktą atidarytą konteinerį ir prily-
ja, ir prisninga. Tokios patirties 
daug būta, naudojant kubinius 
konteinerius, kurių dangčiai, ko 
gero, dažniau būdavo atidaryti, 
nei uždaryti. 

Nauji konteineriai nori, kad ir 
elgiamasi su jais būtų naujoviš-
kai. 

Beje, pastebėta, kad, įrengus 
naujus konteinerius, atliekų rū-
šiavimas regione pagerėjo. 

„Žmonės labai aiškiai ima su-
vokti, kad be rūšiavimo nie-
ko nebus. Visas pasaulis eina 
šiuo keliu. Ir mūsų pasirinkimas 
taip pat yra vienas – rūšiuoti vi-
sas atliekas, kurios susidaro, ir 
siekti, kad jų susidarytų kuo ma-
žiau“, – pastebi Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro direkto-
rius Algirdas Reipas.

ARATC informacija

Konteinerių angos yra standartinio dydžio, pritaikytos tinkamai išrūšiuotoms komunali-
nėms atliekoms išmesti/ARATC nuotrauka

IN MEMORIAM

Pabūkim apgaubti rimties, 
kartodami maldos žodžius 

žvakių mirgėjime.
Pajuskime artumą gyvasties ir 
netekties visi, kol dar Anapus 

neišėjome... 

Vasario 5 d., būdama 73 
metų, į Amžinybę netikėtai 
iškeliavo buvusi ilgametė 
Leipalingio miestelio ambu-
latorijos gydytoja odontolo-
gė Valė Ona Telešienė.

Gydytoja gimė 1947 m. 
lapkričio 2 dieną Lazdijų ra-
jone, Seiliūnų kaime. Sei-
liūnuose baigė aštuonmetę 
mokyklą, Alytuje – vidurinę. 
Toliau studijavo Kauno me-
dicinos institute, įgijo gydy-
tojos odontologės specialy-
bę. Daktarė augo šeimoje su 
trimis seserimis, anksti ne-
teko mamos, kurios ilgėjosi 
visą savo gyvenimą.

1972 m. baigusi medicinos 
studijas, gydytoja pradėjo 
dirbti Leipalingio miestelio 

ligoninėje, po to – naujai pa-
statytoje ambulatorijoje. Tai 
buvo jos pirma ir paskutinė 
darbovietė – sunkiam odon-
tologės darbui atidavė 47 
savo gyvenimo metus.

Bedirbdama, ji susipaži-
no su architektu Jonu Tele-
šiumi, sukūrė gražią šeimą. 
Abu buvo ne tik sutuokti-

niai, bet tikri sielos drau-
gai. Užaugino sūnų Vytautą 
ir dukrą Viliją. Šeima gra-
žiai puoselėjo savo gyvena-
mą aplinką, gėrėjomis prie 
jų namų žydinčiais išpuo-
selėtais gėlynais, skoningai 
pasodintais medžiais. Prieš 
keletą metų į Amžinybę išė-
jo mylimas vyras Jonas, ku-
rio daktarė Valytė gedėjo iki 
pat paskutinės savo gyveni-
mo dienos.

Valė Ona Telešienė buvo 
savo profesijos žinovė, 
kruopšti, kukli ir labai atsa-
kinga gydytoja. Miestelio ir 
apylinkių gyventojai verti-
no jos darbą ir dar ilgai ją 
prisimins.

Valė Ona Telešienė nu-
gyveno prasmingą ir gražų 
gyvenimą, išėjo per anks-
ti... Liko prisiminimų apie ją 
šviesa.

Palaidota Leipalingio 
miestelio kapinėse vasa-
rio 7 d.

Liūdi Leipalingio 
ambulatorijos kolektyvas

Valė Ona Telešienė
(1947-2021)

Akimirka. Ir lūkesčiai sustoja,
juos netikėtai paslepia lemtis...

O kas gi lieka? Kas stipriau už mirtį?
Tai atminimas, meilė ir viltis...

Dėl Mamos netekties užjaučiame Onutę Melničenkienę. 
Dalijamės praradimo skausmu. Liūdime kartu su tavim.

Kuneikų, Cikanavičių, Lazauskų, 
Markauskų šeimos

Žmogus – tik žemės svečias,
ir turi jis sugrįžt namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
kuriuo negrįžta niekas atgalios.

Nuoširdžiai užjaučiame Aldoną Žagunienę 
dėl tėvelio Juozo Biko mirties.

Veisiejų g. 28 namo laiptinės kaimynai

Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.

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

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam broliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Angelę Bagdonienę.

Namo kaimynai: Janina, Aldona, Elytė, 
Elvyra ir Aurimas
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2021.02.13 d.
Šeštadienis

2021.02.12 d.
Penktadienis

2021.02.14 d.
Sekmadienis

2021.02.15 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 (Pra)rasta karta. 
14:00 Žinios. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?  
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Pasaulio pabaiga.
00:45 Premjera. Partenonas. 
02:40 Maistas: tiesa ar pramanas?  
03:00 Panorama (kart.).
03:30 Dienos tema (kart.).
03:50 Sportas. Orai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vartotojų kontrolė. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:25 „Magiškoji komanda“.
06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Farai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS „Mažoji undinėlė“.
21:10 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mano numeris ketvirtas“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Mano numeris ketvirtas“.
23:30 „Maikas ir Deivas ieško pa-

mergių“.
01:30 „Devintojo legiono erelis“.
03:30 „Matau tik tave“.
05:20 „Atsargiai! Merginos“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:30 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA Vagys melagiai.
23:35 Snaiperis 3.
01:25 Anabelė 2.
03:20 Sakalo akis.
05:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
 07.00 Oponentai. 
08.00 „Paslaptys”.
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laikykitės ten.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė geriau-
sia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Mirties apsuptyje.
23:35 Karo menas. Atpildas.
01:20 „Iš visų jėgų“.
02:10 „CSI. Majamis“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:25 Bethoveno lobis.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė. 
11:55 Klausimėlis. 
12:10 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Šnipai gamtoje.
13:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Neaprėpiama Afrika .
14:00 Karaliaus Mindaugo krepši-

nio taurė. 
16:00 Sporto galia.
16:30 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Pusfinalis. Kauno „Žalgiris“ – 
Klaipėdos „Neptūnas“. 

19:00 Sporto galia.
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Viskas, ko nori.
00:30 Pasaulio pabaiga.
02:15 Europos kinas. Tarp mūsų – 

siena.
04:05 Pasaulio dokumentika. Šnipai 

gamtoje.
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių Europa. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
12:55 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Egiptas iš paukščio skrydžio.
13:50 Sporto galia.
14:45 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Rungtynės dėl 3 vietos. 
16:50 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Snaiperių konkursas. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su verti-

mu į gestų k.).
17:50 Karaliaus Mindaugo krepši-

nio taurė. 
20:30 Panorama.
21:00 RUSIJA bunda. 
22:35 Mažoji Maskva.
00:30 Viskas, ko nori.
02:15 Kino žvaigždžių alėja. Oro 

uostas 1977.
04:05 Pasaulio dokumentika. Egip-

tas iš paukščio skrydžio.
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių de-

tektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. 

06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys”.
08.00 Vyrų šešėlyje. ONA 

JOGAILAITĖ. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Eko virusas. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai. 
19.00 Gyvenimas. 
20.00 Žinios.
20.30 Laikykitės ten. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Lietuvos ženklai prie Lapte-

vų jūros. 
03.55 Mūsų gyvūnai. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:30 „Kempiniukas Plačia-
kelnis“.

07:00 „Benas Tenas“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.

08:00 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
08:30 „Virtuvės istorijos“.
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Tėvų darželis“. 
10:30 „Būk sveikas!“. 
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“. 
11:30 „Tylūs geradariai. Tvarumo is-

torijos“.
12:00 PREMJERA „Pandų mažyliai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 PREMJERA „Pandų mažyliai“.
13:00 „Undinė“.
15:00 „Garfildas 2“.
16:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensai. Stipriausių 

mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Žaidimas „galvOK“. 
19:35 „Eurojackpot“. 
19:40 Žaidimas „galvOK“. 
21:30 „Gaujų karai. Princai“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Gaujų karai. Princai“. 
22:40 ŠEŠTADIENIO GERO KINO 

VAKARAS „Apdovanotoji“.
00:50 „Mano numeris ketvirtas“.
02:45 „Geras žmogus“.
04:40 „Bibliotekininkai“.

06:00 „Sveikatos medis“.
07:00 „Benas Tenas“.
07:30 „Monstrų viešbutis“.
08:00 „Kempiniukas Pla-

čiakelnis“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Geri metai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Geri metai“.
14:20 „Ana ir karalius“.

06:40 „Stivenas Visata“.
07:10 „Berniukas Blogiu-

kas“.
07:35 „Ogis ir tarakonai“.

07:55 „Vasaros stovyklos sala“.
08:25 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:50 KINO PUSRYČIAI Žaislų par-

duotuvės paslaptis.
10:50 Tomas ir Džeris lobių saloje.
12:15 Išsinuomokit vaiką! 
14:05 Geras vyrukas.
16:00 Staiga trisdešimties.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios..
19:30 SUPERKINAS Šiurpuliukai.
21:35 Rožinė pantera 2.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:28 Telefoninė loterija 1634.
22:30 VAKARO SEANSAS Godzila.
00:55 „Narkotikų prekeiviai“.
01:55 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
03:45 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

06.59 Programa.
07.00 „Paslaptys”.
08.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
09.00 Bušido ringas. 
09.30 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.00 Vantos lapas. 
10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-

liautojo dienoraštis. 
11.00 Gyvenimas. 
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Vyrų šešėlyje. 
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. 
00.00 „Netikėtas teisingumas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas. 
04.20 Laikykitės ten. 
05.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Paslaptys”.

06:30 „Atranka. Išlieka sti-
priausi“.

07:30 „Snaiperis“.
08:30 „Varom!“.

09:00 Sveikatos kodas. 
10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gimę laisvėje“.
12:00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
16:00 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:10 „Kas žudikas?“.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Kapitonas 

Filipsas.
00:45 AŠTRUS KINAS Nuo sutemų 

iki aušros. 
02:25 Mirties apsuptyje.

06:30 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

07:30 STIHL Savickas 
Classic 2020. 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 Pasaulio taurė 2020. 
10:00 „Pakvaišusi porelė“.
10:55 „Gimę laisvėje“.
12:00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12:55 „Gordonas Ramzis. Iki praga-

ro ir atgal“.
13:55 „Pragaro virtuvė“.
14:55 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
15:55 „Nepamirštamas tyrimas“.
17:05 „Kas žudikas?“.
19:30 „Akloji zona“.
20:30 „Snaiperis“.
21:30 „Legendų biuras“.
22:40 „Gyvi numirėliai“.
23:40 Kapitonas Filipsas.
02:05 Nuo sutemų iki aušros. Bude-

lio duktė.

05.29 Programa.
05.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
06.00 Bušido ringas. 

06.30 Vantos lapas. 
07.00 Skonio reikalas. 
07.30 Vyrų šešėlyje. GERARDA 

ELENA ŠULIAUSKAITĖ. 
08.00 Eko virusas. 
08.30 Mūsų gyvūnai. 
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Laikykitės ten. 
18.00 Reporteris. 
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.25 Rubrika “Europa – tai aš“.
20.30 „Reali mistika”.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija”.
03.20 Laikykitės ten. 

06:35 „Stivenas Visata“.
07:05 „Berniukas Blogiu-

kas“.
07:30 „Ogis ir tarakonai“.

07:50 „Vasaros stovyklos sala“.
08:20 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
08:50 „Beprotiškos melodijos“.
09:20 „Neramūs ir triukšmingi“.
09:45 KINO PUSRYČIAI Srovės nu-

blokšti.
11:25 Užsispyrusi blondinė 2.
13:20 PREMJERA Neįtikėtina faky-

ro kelionė.
15:15 Kaip pavogti nuotaką.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas. 
22:05 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:25 Beverli Hilso policininkas 3.
02:20 Rožinė pantera 2.

06:25 „Magiškoji koman-
da“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Svajonių sodai“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nepriklausomybės diena“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Nepriklausomybės diena“.
01:00 „Žudymo žaidimai“.
02:45 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:10 „Rouzvudas“.
04:05 „Bibliotekininkai“.
04:55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:40 „Atsargiai! Merginos“.

02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Laikykitės ten. 
04.00 Bušido ringas. 
04.25 Vantos lapas. 
04.50 „Reali mistika“.
05.35 Kaimo akademija. 
06.00 „Paslaptys”.

23:25 Pasižadėjęs kitai.
01:40 Vagys melagiai.

17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ana ir karalius“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 PREMJERA VAKARO KINO 

TEATRAS „Gražuolė ir pabaisa“.
22:00 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Valentinas vienas“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VĖLYVO VAKARO KINO TE-

ATRAS „Valentinas vienas“. 
00:10 PREMJERA „Vedybos, skyry-

bos ir barsukas“. 
01:35 „Maikas ir Deivas ieško pa-

mergių“.
03:25 „Apdovanotoji“.

14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?  
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Užkluptas.
23:45 Alpių detektyvai.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.
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2021.02.16 d.
 Antradienis

2021.02.17 d.
 Trečiadienis

2021.02.18 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 

06:30 Nacionalinė ekspedicija. Ge-
diminaičių Europa. 

07:25 Zalcburgo istorija.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Valstybės apdovanojimų ce-

remonija. 
11:40 Gražiausios poetų dainos.
12:00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų 

pakėlimo ceremonija. 
12:30 Šv. Mišios iš Vilniaus šv. vys-

kupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arki-
katedros bazilikos. 

14:00 Vasario 16-osios minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės signatarų 
namuose Vilniuje. 

14:40 1920. Didžioji diena. 
15:50 „Aš – dalis Tavęs“. 
16:30 Įdomiosios pamokos. 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Premjera. Nova Lituania. 
20:05 Mano Lietuva. 
21:00 Lietuvos valstybės keliu. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Laukinis rajonas.
23:50 Nepaprasta auka. 
01:05 Partizanas. 
02:10 Uosis iš Dievogalos. Apie par-

tizaną Vytautą Balsį-Uosį. 
03:00 Panorama (kart.).
03:22 Sportas. Orai (kart.).
03:30 Šventadienio mintys. 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.
10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. 
13:00 Daiktų istorijos. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?  
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Premjera. Nuostabioji draugė.
00:10 Alpių detektyvai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Pasaulio puodai. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gimę tą pačią dieną. 
05:00 Klausimėlis.lt.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Premjera. Alpių detektyvai.
09:45 Miuncheno kriminalinė poli-

cija.

06:25 „Magiškoji koman-
da“.

06:55 „Ilgo plauko istorija“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 

06:25 „Magiškoji koman-
da“.

06:55 „Žuvėliokai“.
07:25 „Kempiniukas Plačia-

kelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Sužeisti paukščiai“.
12:00 „Lialios sugrįžimas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Lialios sugrįžimas“.
13:00 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Uola“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Uola“.
00:55 „Rouzvudas“.
01:45 „Bibliotekininkai“.
02:35 „Vaiduoklių ieškotojai“.
03:00 „Bibliotekininkai“.
03:50 „Rouzvudas“.
04:45 „Atsargiai! Merginos“.

06:00 „Tomo ir Džerio nuo-
tykiai“.

06:55 Mėnulio užkariautojai.
08:45 Kempiniukas Plačia-

kelnis.
10:30 Madagaskaras 2.
12:15 Spaidervikų kronikos.
14:05 Paskutinės atostogos.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šeškinės 20. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Kontra-

banda.
00:45 „Narkotikų prekeiviai. Mek-

sika“.
01:55 Žinių vedėjas 2. Legenda tę-

siasi.
03:40 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.

06:25 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12:45 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:20 „Širdele mano“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laikykitės ten. 

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 Gyvenimas. 
11.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 TV Europa pristato. „Lietuvos 

gelmių istorijos“.
14.00 Atėjo. Sabas.
16.00 Reporteris. 
16.30 Nauja diena. 
17.00 Nepriklausomybės kovos Lie-

tuvoje. 
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“. 
18.30 Nauja diena. 
19.00 Koncertas „Jonis“.
20.00 Reporteris. 
20.25 Rubrika “Europa – tai aš“. 
20.30 Koncertas „Liveta ir Petras 

Kazlauskai“.
21.30 „Miegančių drugelių tvirtovė”. 
23.50 Gyvai Rondo. 
00.50 Gyvai Vairas. 
01.50 Nepriklausomybės kovos Lie-

tuvoje. 
02.40 Koncertas „Jonis“.
03.20 Koncertas „Liveta ir Petras 

Kazlauskai“.
04.00 Mažos Mūsų Pergalės. 
04.10 Gyvenimas. 
04.50 Kitoks pokalbis su Edvardu 

Žičkumi. 
05.29 Programa.
05.30 Gyvenimas. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Lietuvos miestai. 

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Netikėtas teisingumas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu”.
22.30 Reporteris. 
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 #NeSpaudai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.50 „Reali mistika“.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis. 
07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija”.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai”.
15.00 „Reali mistika”.
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris.
18.25 Rubrika “Europa – tai aš“. 
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris. 
22.55 Rubrika “Europa – tai aš“. 
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu”.
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.20 Oponentai. 
04.00 Alfa taškas. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Nepaaiškinami įvykiai su Vil-

jamu Šatneriu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Baltųjų rūmų šturmas.
23:40 „Akloji zona“.
00:35 „Legendų biuras“.
01:40 „Gyvi numirėliai“.
02:25 „CSI. Majamis“.

06:30 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

07:25 „Pragaro virtuvė“.
09:25 „Gimę laisvėje“.

11:40 Policininkai ir Robersonai.
13:30 Nacionalinis saugumas.
15:20 Gyvūnas.
17:00 Lėktuvai, traukiniai ir automo-

biliai.
18:50 Bėgimas džiunglėse.
21:00 Eliziejus.
23:10 Baltųjų rūmų šturmas.
01:35 Policininkai ir Robersonai.
03:05 „Iš visų jėgų“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Apsuptyje.
23:05 Eliziejus.
01:15 „Iš visų jėgų“.
02:05 „CSI. Majamis“.

06:25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Atsargiai - giminės!“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Mentalistas“.
11:35 „Atsarginis prezidentas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:50 „Atsargiai - giminės!“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19:30 „Atsarginis prezidentas“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos teritorija.
23:05 Apsuptyje.
01:10 „Iš visų jėgų“.
02:00 „CSI. Majamis“.
02:45 Programos pabaiga.

06:10 „Magiškoji koman-
da“.

06:40 PREMJERA „Aviu-
kas Šonas. Filmas“.

08:15 „Garfildas 2“.
10:00 „Meškiukas Padingtonas 2“.
12:10 „Džiunglių karalius“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Džiunglių karalius“.
14:05 „Šuns tikslas 2“.
16:15 „Pito drakonas“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Pito drakonas“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 Šventinis šou „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“. 
21:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tadas Blinda. Pradžia“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tadas Blinda. Pradžia“. 
23:20 „Rezidentas“.
00:25 „Rouzvudas“.
01:20 „Bibliotekininkai“.
02:10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
02:35 „Rezidentas“.
03:25 „Rouzvudas“.
04:20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
04:45 „Tai – mes“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

04.00 Alfa taškas. 
04.25 „Partizanų keliais”.
04.50 „Reali mistika“.

16:20 Paskutinis jaunikio išbandy-
mas.

18:30 Žinios.
19:30 Vasario 16-osios koncertas 

„Laisvės alėja“ ir iškilminga apdova-
nojimų ceremonija „Aš – dalis tavęs“. 

21:30 PREMJERA Papuolei! 
23:35 Žinių vedėjas 2. Legenda tę-

siasi.
01:45 Godzila.

18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 VAKARO SEANSAS Velkami 

per betoną.
01:35 Kontrabanda.
03:20 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:50 Alchemija. VDU karta. 
05:20 RETROSPEKTYVA. Kultūri-

nė dokumentika.

16:30 „TV Pagalba“. 
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 VAKARO KINO TEATRAS 

„Džiunglės“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Džiunglės“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 VAKARO KINO TEATRAS 

„Džiunglės“.
00:30 „Rezidentas“.
01:25 „Rouzvudas“.
02:20 „Bibliotekininkai“.
03:10 „Rezidentas“.
04:50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
05:55 „Atsargiai! Merginos“.

10:35 Premjera. Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 Pasaulio puodai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Maistas: tiesa ar pramanas?  
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Pra)rasta karta. 
20:30 Panorama.
21:30 Eurolyga per LRT. 
21:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

„Barcelona“ – Kauno „Žalgiris“..
00:05 Dizaino dokumentika. 
00:15 Alpių detektyvai.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta. 
03:00 Panorama (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Vakaras su Edita. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

Akmenės kraštas ieško vidaus ligų 
(terapeutų) ir šeimos gydytojų!

Siūlome:
- gydytojams iki 20 000 Eur išmoką;
- suremontuotą butą Akmenės rajone;
- atlyginimą (atskaičius mokesčius) nuo 2 000 iki 3 000 

Eur (aptariamas pokalbio metu);
- geras darbo sąlygas ir draugišką darbinę aplinką.
Sudominome?
Gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško 

lauksime el. paštu: 
meras@akmene.lt ir dalia.sketre@akmene.lt 

Dėl detalesnės informacijos galite skambinti 
tel. (8 425) 59 781,  8 672 94261.

Nedvejokite! Akmenės kraštas laukia Jūsų!
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione 
tiražo savaitraštyje 

„Mano Druskininkai“ ir naujienų portale 
www.manodruskininkai.lt

Daugiau informacijos: tel. 8 646 27272 
arba el. paštu: info@manodruskininkai.lt

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 
„Mano Druskininkai“!

BALDAI
Spintos slenkančiomis 
sistemomis, pertvaros, 

komodos, lovos, 
čiužiniai

Stiklo gaminiai
Minkšti baldai
Virtuvės baldai

UAB „Mirasta“ 
V. Kudirkos g. 33, 

Druskininkai
Tel. 8 682 10953

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas 

(skaldytos arba kaladėmis)

Tel. 8 601 46179

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 

Automobilių utilizavimas (Leipalingis).
 Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai (Feliksnavis, Bui-

teka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS

Įrenginių montavimo, aptarnavimo darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

Parduodame 
juodžemį ir smėlį, 
galime pristatyti į 

vietą.  
Tel. +370 687 93693

 Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu adresu 
Pramonės g . 5, Druskininkai, pristatymas ir pajungimas 

prie prietaiso Druskininkų sav. teritorijoje.
Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu.

 Parduodame europinio standarto 5, 11, 19 kg 
propano-butano dujų balionų tarą.

Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
Telefonai pasiteirauti: (8 313) 52204 ir 8 699 43005

Superkame visų markių automobilius. 
Gali būti nevažiuojantys ar po automobilių įvykių 

bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, 
sutvarkome reikiamus dokumentus. 

Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 636 60454

Dėmesio! 
Savaitraščio „Mano Druskininkai“ klientai 

artimiausiu metu bus aptarnaujami tik 
nuotoliniu būdu! 

Prašome visais klausimais rašyti el. p. 
info@manodruskininkai.lt 

arba skambinti tel. 8 657 52514
Skelbimai ir reklamos priimami el. p. 

skelbimai@manodruskininkai.lt 
bei tel. 8 646 27272

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

PARDUODAME: medžio 
briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

Remontuojame namus, bu-
tus. Visa vidaus ir išorės ap-
daila. Montuojame terasas, 

dengiame stogus. 
Tel. 8 631 76783

Parduodamas 22 
arų namų valdos 

sklypas naujai ku-
riamoje naujų namų 

gyvenvietėje Vie-
čiūnuose, komuni-
kacijos, geras pri-

važiavimas. 
Kaina — 17 500 Eur, 

derinama. 
Tel. 8 624 69222

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidoji-
mo 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

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos 
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai. 

Tel. +370 686 43950

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus ir mechaniko.
Gyvenimo aprašymus siųsti el. p. info@akvavita.lt

Darbo užmokestis į rankas – nuo 550 Eur

Krovinių pervežimas, šiukšlių ar kitų nereikalingų daiktų išvežimas, pridavi-
mas ir išrūšiavimas. Metalo supirkimas – išvežimas. Transporto nuoma. 

Tel. 8 628 75156
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Parduodame juodžemį ir smėlį, galime pristatyti į vietą. Tel. +370 687 93693

Asmeniniai skelbimai
kuose. Tel. 8 680 40895

Miškas, mediena, malkos

Parduodamos įvairios medie-
nos malkos: rąsteliai, kaladės, 
kapotos. Pristatome nemoka-
mai. Tel. 8 698 39795

Parduodamos malkos.  
Tel. 8 608 70658

Sausos dilės – 6 m ilgio, Mer-
kinė. Tel. 8 687 74012

Įvairūs daiktai

Dekoratyvinės servetėlės 
(spalvotos). Tel. (8 313) 53611

El. valdoma funkcinė lova – 
200 Eur, el. keltuvas slaugai – 
200 Eur. Tel. 8 618 40518

Naudota dujinė viryklė „Beko“, 
užuolaidų karnizai (3 vnt.), 
lova – 10 Eur.  
Tel. 8 601 88109

Kineskopinių TV „Panaso-
nic“, „LG“ ir TV priedėlių „TV 
STAR“, muzikinio centro 
„Akai“ distanciniai pulteliai 
ir Scart laidai – nuo  2 Eur, 
mobilaus telefono „Nokia“ 
įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur, 
kolonėlės „NGS“ už 9 Eur, 
skaldelė trinkelių klojimui: 1 
maišas – 4 Eur, pakabinami 
šviestuvai – nuo 5 Eur, nauji 
vaikiški žieminiai batai, 34 dy-
dis – 10 Eur. Tel. 8 686 43600

Siuvimo mašina „Singer“ 
brazilų gamybos, televizorius 
„Philips“ su priedėliu, austos 
vilnonės lova-tiesės, rusiška 
sulankstoma lovelė, pakabina-
mi šviestuvai.  
Tel. 8 630 87652

Perka

Pirkčiau žemės ūkio paskirties 
žemę nuo 2 ha.  
Tel. 8 602 28830

Perku apleistą sklypą: sodų 
bendrijos, žemės ūkio ar kitos 
paskirties netoli Druskininkų. 
Tel. 8 628 75156

Brangiai perku senus eglutės 
žaisliukus. Visus metus. Atva-
žiuoju į namus.  
Tel. 8 653 96521

Perku 1-2 kambarių butą cen-

DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir 
internete – www.manodruskininkai.lt

Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbi-
mų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvie-
ną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekil-
nojamas 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); „Automo-
bilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produk-
cija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4 
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoju“, „Ieškau 
darbo“ – nemokamai.

Skelbimai priimami nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17.00, 
penktadieniais – nuo 9.00 iki 15.00

Skelbimai priimami tel. 8 646 27272 
ir el. p. skelbimai@manodruskininkai.lt

Nekilnojamas turtas

Parduodu 36 kv. m butą  Vil-
niaus al.10, kaina – 41 500 
Eur. Tel. 8 655 60000

Parduodamas erdvus ir pilnai 
įrengtas 2 kambarių butas 2 
aukšte su požeminio parkavi-
mo vieta naujesnės statybos 
name, Liepų g. 2A.  
Tel. 8 687 37575

Miesto centre, Taikos g. par-
duodamas 2 kambarių butas: 
48 kv. m, 1 aukštas, kaina – 
53 000 Eur. Tel. 8 616 48116

Parduodamas 3 kambarių 
61,05 kv. m butas 5 aukšte iš 
5, Šiltnamių g. Kaina – 46 000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Druskininkų sav. Veršių kaime 
parduodamas žemės paskir-
ties sklypas – 58 arų.  
Tel. 8 612 85139

4 kambarių 74, 26 kv. m bu-
tas: 4 aukštas iš 5, Veisiejų g. 
Kaina – 67 000 Eur.  
Tel. 8 618 01715

Viečiūnuose parduodamas 
žemės paskirties sklypas – 21 
aras (350 Eur/aras), netoli 
miško ir „Maxima“ prekybos 
centro. Sodo namelis su 
priestatu „Paparčio“ soduose, 
kaina – 25 000 Eur.  
Tel. 8 601 88109

22 arų namų valdos sklypas 
naujai kuriamoje naujų namų 
gyvenvietėje Viečiūnuose, 
komunikacijos, geras priva-
žiavimas. Kaina – 17 500 Eur, 
derinama. Tel. 8 624 69222

Nuoma

Nuomojamos 80 kv. m ir 200 
kv. m patalpos, tinkančios 
gamybos, prekybos veiklai 
vykdyti, sandėliavimui. Tel. 8 
612 12197

Išsinuomotų

Ilgalaikei nuomai ieškomas 
butas Druskininkų miesto 
centre, naujos statybos name. 
Tel. +370 628 75156

Keičia

Keičiu sodybą Švendubrėje į 
1-2 kambarių butą Druskinin-

PADĖK A

Vienybė tarp žmonių – vaistas nuo viruso

Visi mes karantino laikotarpiu patiriame naujų išbandymų, bandome įveikti užgriuvusius sunku-
mus, džiaugiamės netikėtais atradimais. Pasikeitęs gyvenimo tempas, apribojimai ir draudimai mus 
privertė daug ką apmąstyti iš naujo.

Galime tik numanyti, ką išgyvena mūsų vaikai, tėvai, mok ytojai ir medikai, jeigu patys nesa-
me vieni iš jų.

Kai karantino laikotarpiu į ligoninę paguldomi sunkiai sergantys artimieji, negalime jų lank yti. Daž-
nai vaikštinėjame aplink ligoninę, ašarotomis akimis ieškodami mūsų artimo žmogaus palatos lango. 

Tik mintimis galime siųsti maldą ir viltį sergančiajam. Mūsų rankomis, lūpomis, širdimis ir išmin-
timi, tampa žmonės, dirbantys ligoninėje, nuoširdžiai atjaučia žmones. 

Už supratimą, profesionalumą ir viltį esu dėkinga Druskininkų ligoninės administracijai ir visam 
personalui. Ypatingą dėkingumą noriu išreikšti Reabilitacijos sk yriaus personalui ir sk yriaus vedė-
jai daktarei Laimutei Stankevičienei.

Manome, kad, naikindami virusą karantinais, draudimais, vakcinomis, rizikuojame sunaikinti 
verslą, ryšius, draugystę, santykius. Žmonių vienybė ir savitarpio pagalba – nesunaikinamos verty-
bės. Galbūt tai ir yra vaistas nuo viruso? 

Tai, kas pastatyta ant žmogiškumo pamatų, – nesuardoma. 

Algina Markauskienė

Druskininkų kardiologijos centre pacientus konsultuoja ir tyrimus 
atlieka gydytojas kraujagyslių chirurgas Jonas Gutauskas, dir-
bantis Respublikinėje Vilniaus universiteto ligoninėje.

Gydytojas kraujagyslių chirurgas atlieka:
• kaklo kraujagyslių echoskopiją (duplex)
• galūnių (kojų ir rankų) kraujagyslių echoskopiją
• pilvo kraujagyslių echoskopiją

Registracija tel. +370 623 49997, Sveikatos g. 30B, Druskininkai

Druskininkų kardiologijos centre – kraujagyslių 
chirurgo konsultacijos

tre. Pageidautina be remonto, 
gali būti su skola. Atsiskaitytu-
me iš karto. Tel. 8 600 86856

Reikalinga

Reikalingas žmogus, galintis 
prižiūrėti sodybą.  
Tel. 8 615 77277

Galėčiau būti bendrakeleive 
žmogui, vykstančiam į darbą 
iš Druskininkų į Varėną ir atgal 
darbo dienomis (už papildomą 
mokestį). Tel. 8 650 50665

Ieško darbo

Ieško slaugės darbo, gali 
slaugyti ligonį, prižiūrėti na-
mus, darbo patirtis.  
Tel. 8 631 52541

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti 
aplinką, atlikti kitus ūkio dar-
bus, joje gyventi.  
Tel. 8 604 72710

47 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 657 88639

46 m. statybininkas ieško dar-
bo savaitgaliais.  
Tel. 8 627 02119

30 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo.  
Tel. 8 605 76175

Jaunas vyras ieško pavienių 
arba ilgalaikių darbų. Esu 
kruopštus, atsakingas, be 
žalingų įpročių, galiu dirbti bet 
kuriuo metu: ir darbo dieno-
mis, ir savaitgaliais.  
Tel. 8 676 52360

50 m. vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 600 71062

Dovanoja

Dovanojama oranžinės (plytų 
spalvos) sofa be miegamo 
mechanizmo. Ilgis – 205 cm. 
Tel. 8 614 48531

Padėkime pagalbos reikalingiems kaimo gyventojams 
Mieli Druskininkų savivaldybė gyventojai, prašome Jūsų visų pagalbos – atkreipkite dėmesį į 

šalia gyvenančius kaimynus. Druskininkų savivaldybės kaimo teritorijoje gyvena 7851 gyvento-
jas. Vykdami pro šalį ar gyvendami šalia, stabtelkite akimirką ir pažiūrėkite, ar kaimyno namuo-
se dega šviesa, ar iš kamino rūksta dūmai, ar yra nukastas keliukas iki jų gyvenamosios vietos, 
susisiekite telefonu, ar aplankykite ir pakalbinkite prie lango. Pasistenkite išsiaiškinti kaimyno 
sveikatos būklę, pagalbos poreikius: vandens, malkų, vaistų, keliuko sniege iškasimo...

Prašome visų kaimo vietovėse gyvenančių gyventojų susitelkimo ir kviečiame padėti pagal-
bos reikalingiems kaimo gyventojams. Vykdami į parduotuvę, parvežkite reikalingų maisto pro-
duktų, užsukite į vaistine nupirkti vaistų. Gal galite ir turite galimybę nukasti keliuką, gal galite iš-
kviesti medicininę pagalbą?

Praneškite Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro administracijai telefonu (8 
313) 58 072 arba el. paštu info@druskininkuspc.lt apie pagalbos reikalingus asmenis. Informuo-
kite ir apie tai, kas, kam ir kuo padeda.

Šiuo sudėtingos žiemos ir šalyje paskelbto karantino sąlygomis ieškosime ir rasime pagalbos 
būdų senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, šeimoms, auginančioms mažamečius vaikus.

Druskininkų socialinių paslaugų centras
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Išnuomojamos administracinės patalpos 
su baldais nuo 14 kv. m. iki 300 kv. m. 

Kaina – 4 Eur/m2 Tel. 8 633 35555 

1919 m. vasaros pabaigoje pa-
šauktas į Lietuvos kariuomenę 
dalyvavo kautynėse su bolševi-
kais, kovėsi fronte prieš lenkus, 
1920 m. malšino Kauno Aušto-
sios Panemunės sukilėlius. Už 
narsą ir didvyriškumą bei ypa-
tingus pasižymėjimus kovose 
prieš bolševikų dalinius apdo-
vantas 1-ojo laipsnio Kryžiumi 
„Už Tėvynę“. Baigęs tarnybą 
kariuomenėje, stojo į Šaulių są-
jungą, gynė Dzūkijos krašte nuo 

lenkų išpuolių kenčiančius žmo-
nes, dalyvavo ne vienose kauty-
nėse, buvo sužeistas. Maskvai 
antrąkart okupavus kraštą, tapo 
pasipriešinimo judėjimo dalyviu, 
suimtas kaip partizanas. 1946 
m. NKVD karo tribunolas nu-
teisė 15 metų katorgos ir 5 me-
tams tremties, kur tardymų iš-
kankintas mirė.

Juozas Medonas (1898-1976 
m., palaidotas Leipalingio kapi-
nėse).

Alfonsas Stankevičius (1900-
1942 m., palaidotas Leipalingio 
kapinėse). 1928 m. gruodį kartu 
su trim draugais stojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę. Paskirtas 
į kulkosvaidininkų kuopą, su pul-
ku nužygiavo visą jo kovų kelią, 
dalyvavo kovose su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Už 
narsumą mūšiuose su Tėvynės 
priešais apdovanotas „Vyties 
Kryžiumi“. Istorinėje medžiago-
je patikslinama, kad ties Obliškių 

L. Akelis: „Tikras lietuvis visada turi būti pasiruošęs ne tik 
mirti už Tėvynę, bet ir teisingai gyventi dėl Tėvynės“atkelta iš 4 psl.

kaimu užėjęs bolševikų sparną, 
smarkiai jį apšaudė ir tuo padė-
jo kuopai sėkmingai žygiuoti pir-
myn. Grįžęs į tėviškę, kartu su 
šauliais-partizanais ir gretimų 
kaimų vyrais gynė taikius dzū-
kų kaimus nuo siautėjančių len-
kų partizanų, sutriuškino banditų 
lizdą Varviškėse. 1928 m. rudenį 
pripažintas Lietuvos kariuome-
nės kūrėjų savanoriu, apdovano-
tas Savanorių ir Nepriklausomy-
bės medaliais.

Bronius Rutkauskas (1898–
1980 m. , palaidotas Ratnyčios 
kapinėse). 1919 m. balandį pa-
šauktas stojo į Lietuvos kariuo-
menę, dalyvavo karo žygiuose 
prieš bolševikus, bermontininkus 
ir lenkus. Gruodį už parodytą nar-
są (mūšyje kontrapuolimo metu 
operatyviai pristatė šaudmenis į 
pirmąsias pozicijas) apdovanotas 
1-ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvy-
nę“. Dėl suprastėjusios sveikatos 
paleistas namo, tapo šauliu-parti-
zanu, kovojo su apylinkėse siau-
tėjančiais lenkų partizanais. Bol-
ševikinės okupacijos metu ne 
kartą buvo areštuotas, uždarytas 
į rūsį, kankintas. Šeima tik draugų 
dėka išvengė tremties.

Juozas Lekavičius (1898-1947 
m., palaidotas Leipalingio kapinė-
se). Lietuvos kariuomenės sava-
noriu tapo 1919 m. sausį. Pasi-
žymėjo kautynėse su bolševikais 
Zarasų apskrityje, kur kartu su 
kuopos kariais, smarkiai priešo 
apšaudomi, drąsiai gynėsi, atka-
kliai laikėsi savo užimtose pozici-
jose tol, kol priešas buvo atmuš-
tas. Už bolševikų fronte parodytą 
narsą apdovanotas 1-ojo laips-
nio Kryžiumi „Už Tėvynę“. Po tar-

nybos tapo Lietuvos šaulių są-
jungos nariu, įstojo į Lietuvos 
tautininkų sąjungą. 1928 m. ko-
misijos pripažintas Lietuvos ka-
riuomenės kūrėju savanoriu ir 
apdovanotas Savanorių ir Nepri-
klausomybės medaliais. Bijoda-
mas pokario kratų, paslėpė savo 
Vyties Kryžių į pliušinę kepurę, 
kuri dingo. Nors įtarė, kad ją nu-
kniaukti galėjo bulvių kasėjos, dėl 
didelio pavojaus nesiryžo ieškoti.

Balys Ptakauskas (1898-1966 
m., palaidotas Leipalingio kapi-
nėse). 1918 m. gruodį savano-
riu stojo į Lietuvos kariuomenę, 
dalyvavo sunkiose kovose prie 
Alytaus su besiveržiančiais at-
ėjūnais iš Rytų, prie Vilniaus su 
lenkais, už ką buvo apdovano-
tas 1-ojo laipsnio Vyties  Kryžiu-
mi su kardais. 1932 m. pripažin-
tas Lietuvos kariuomenės kūrėju 
savanoriu ir apdovanotas Sava-
norių bei Nepriklausomybės me-
daliais, vėliau ─ Šaulių žvaigž-
dės medaliu ir Vytauto Didžiojo 
3-iojo laipsnio ordinu. Sovietų 
okupantų buvo išvežtas į Vorku-
tos lagerius, o 1948 m. ištremtas 
į Krasnojarsko kraštą. Iš Sibiro 
grįžo tik 1957 metais. Tėvo pel-
nytus apdovanojimus šeima tarp 
dviejų tremčių paslėpė, užkas-
dama kaimynų darže. Deja, vė-
liau jau neberado.

Už suteiktą istorinę medžia-
gą apie Nepriklausomybės kovų 
savanorius dėkojame Druski-
ninkų viešajai bibliotekai.

Parengė Ramunė Tarandė, 
DKC reklamos ir komunikaci-

jos vyriausioji specialistė 

Paminklinis akmuo, skirtas 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Druskininkų valsčiaus Vyties kryžiaus kavalieriams ir savano-
riams atminti/Laimučio Genio nuotrauka

Vyties Kryžius


