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Jauni druskininkiečiai sėkmingą karjerą iškeitė į 
„Miško laboratoriją“

A. Slapikaitė ir A. Petraitis sugrįžo į Druskininkus, sodyboje augina tulpes, įvairius kitus augalus ir mėgaujasi harmonija su gamta/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Tarp konkurso 
„Laiškai istorijai“ 

laureatų – 
ir Druskininkų 

„Atgimimo“ 
mokyklos mokinė

10 psl.
Laima Rekevičienė

Jauni druskininkiečiai Asta 
Slapikaitė ir Aurelijus Petraitis, 
apkeliavę nemažai pasaulio ir 
padarę sėkmingai besiklostan-
čias karjeras, sugrįžo į Drus-
kininkus. Dabar šalia miesto, 
Diržų kaime esančioje sodybo-
je jie augina tulpes, smidrus, 
daržoves, šilauoges, vaisme-
džius, įvairius kitus augalus ir 
mėgaujasi harmonija su gam-
ta. Pora tiesiog spinduliuoja 
pozityvumu, džiaugiasi vienas 
kitu, šalia esančiu mišku, į pa-
miškę užklystančiomis stirno-
mis ir į sodybą priklydusiais 
katinais. 

Dideliame žemės plote puo-
selėjamą ūkį jaunuoliai pavadi-
no „Miško laboratorija“ – sako, 
kad jų ūkininkavimas primena 
eksperimentus. Tokiu prekės 
ženklu bus pažymėta ir jų už-
auginta produkcija. Asta ir Au-
relijus pasirinko ūkininkauti 

pagal gamtinės žemdirbystės, 
permakultūros, biodinaminius 
principus. Jų užaugintų gra-
žiausių tulpių druskininkiečiai 
jau galėjo nusipirkti ir Druski-
ninkų turgavietėje, o ateityje 
jauna pora čia žada prekiauti ir 
kitomis savo užaugintomis gė-
rybėmis. 

– Kas jaunus, perspekty-
vius žmones patraukė sugrįžti 
į gimtąjį kraštą? Juk paprastai 
jaunuoliai, išvykdami iš mažo 
miesto, dievagojasi ten nebe-
sugrįšiantys...

– Aurelijus: Mums irgi pana-
šiai buvo. Išvykę iš Druskininkų, 
abu su Asta, studijuodami ir po 
studijų, nemažai keliavome po ki-
tas šalis. Metams bėgant ir džiau-
giantis miesto gyvenimu, vis la-
biau supratome, kaip vertiname 
gamtos artumą.

Pagal specialybę esu inžinie-
rius-konstruktorius. Pastaruosius 
metus su partneriais kūrėme 3D 

programinės įrangos sprendimus, 
skirtus architektams, inžinie-
riams, dizaineriams, dirbantiems 
su 3D skenavimo ir fotogrametri-
jos duomenimis. Sukurtus spren-
dimus platinome visoje Europoje, 
Amerikoje ir Azijoje. Atrodytų, įsi-
tvirtinus IT technologijų srityje, ko 
daugiau galėtų trūkti, tačiau nuo-
latinis keliavimas ir miesto gy-
venimas vis labiau traukė atgal į 
gamtą.

Kol mes, jaunimas, nesnaudė-
me mieste, darbavomės, mano 
tėvai įsigijo žemės, įsirengė so-
dybą. Atsirado infrastruktūra – 
vanduo, elektra. Taigi jie suteikė 
galimybę mums, sugrįžusiems, 
paeksperimentuoti ūkyje. Po sė-
kmingų pirmųjų eksperimentų nu-
sprendėme į darbus kibti stipriau. 

– Asta: Juokaujame, kad turbūt 
žvaigždės viską taip sudėliojo. Aš 
jau ganėtinai stipriai buvau įsitvir-
tinusi Danijoje, Kopenhagoje. 

Narcizų žydėjimas 
Druskininkuose – 

lyg žemėn 
nusileidęs 

žvaigždėtas 
dangus

5 psl.

„Lynų kelias“ 
veiklą atnaujins 
jau šį savaitgalį

6 psl.

9 psl.
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Meras R. Malinauskas druskininkiečiams įteikė 
Kultūros puoselėtojo premijas

Kultūros dienos išva-
karėse Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas 
Malinauskas pasveikino 
ir garbingą Kultūros puo-
selėtojo apdovanojimą 
įteikė tautodailininkams 
Dianai Lukošiūnaitei ir 
Gintautui Akstinui.

Sertifikuotai tautodaili-
ninkei, druskininkietei kar-
pinių meistrei D. Luko-
šiūnaitei apdovanojimas 
skirtas už tradicinių ama-
tų, ypač karpinių, puose-
lėjimą ir sklaidą, Druski-
ninkų vardo garsinimą ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų. Druskininkietis, meno 
kūrėjas, medžio drožėjas, 
tautodailininkas G. Aksti-
nas apdovanotas už tra-
dicinio medžio drožybos 
amato puoselėjimą ir sklai-
dą bei Druskininkų vardo 
garsinimą ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienio šalyse.

Menininkams skirta po 1 
500 Eur premija bei Kul-
tūros puoselėtojo laureato 
diplomas.

„Džiaugiuosi ir didžiuo-
juosi, kad mūsų ben-
druomenėje yra tokių kū-
rybingų, profesionalių, 
auksinėmis rankomis ap-
dovanotų žmonių, kurie 
savo kūriniais dalinasi su 
mumis visais“, – sakė me-
ras R. Malinauskas.

Kultūros puoselėtojo pre-
mija nuo 2001 metų skiria-
ma labiausiai nusipelniu-
siems Druskininkų krašto 
meno žmonėms bei kolek-
tyvams. Premija skiriama 
už reikšmingą, aktyvią ir 
kūrybingą veiklą kultūros ir 
meno srityje.

D. Lukošiūnaitei apdovanojimas skirtas už tradicinių amatų, ypač karpinių, puoselėjimą ir 
sklaidą, Druskininkų vardo garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka

G. Akstinas apdovanotas už tradicinio medžio drožybos amato puoselėjimą ir sklaidą bei Druski-
ninkų vardo garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkai plečia socialines paslaugas: įrengtas vaiko laikinos 
priežiūros kambarys

Druskininkų savivaldybėje 
toliau plečiamos paslaugos 
šeimoms ir vaikams – Viečiū-
nų savarankiško gyvenimo 
namuose įrengtas vaiko lai-
kinos priežiūros kambarys. 
Esant poreikiui, kriziniu atve-
ju, pavyzdžiui, dėl smurto ar-
timoje aplinkoje jame galės 
apsigyventi mama, tėtis ar 
globėjas su vaiku. 

Poreikį pasinaudoti šia pa-
slauga nustatys Valstybės vai-
ko teisių apsaugos ir įvaikini-
mo tarnyba, įvertinusi situaciją 
ir nustačiusi, kad vieno iš vai-
ko tėvų  ar globėjų veiksmai ke-
lia realų pavojų vaiko saugumui, 
sveikatai ar gyvybei. 

Vaikas minėtame kambary-
je bus apgyvendinamas tik su 
asmenimis, kurie jam neke-
lia pavojaus. Jei šeimoje bus 
tik vienas vaiko atstovas, pagal 
įstatymą, kartu su juo galės būti 
apgyvendinami ir kiti šeimos 
vaikai, kuriems nebuvo nustaty-
tas vaiko apsaugos poreikis. 

Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Violeta Grigorienė 
teigė, kad minėtą kambarį buvo 
stengtasi įrengti taip, kad ten 
apsistosiančioms šeimoms būtų 
sukurta saugi, jauki aplinka: 
„Visi suprantame, kad šeimoje 
krizinės situacijos ištinka labai 

netikėtai ir tuo metu delsti ne-
galima, todėl vaiko laikinos prie-
žiūros kambaryje šeimos galės 
apsigyventi bet kuriuo metu – jo 
durys bus atviros visą parą, vi-
somis savaitės dienomis. Sten-
gėmės, kad šis kambarys, nors 
ir laikina stotelė, vaikams ir jų tė-
vams ar globėjams būtų patogi, 
saugi užuovėja.“

Vaiko laikinos priežiūros kam-
bario įrengimą finansavo Drus-
kininkų savivaldybė, įrengimo 
darbus atliko Druskininkų Pas-
laugų ūkio ir Socialinių paslau-
gų centro darbuotojai.

Primename, kad Druskininkų 
savivaldybėje nėra vaikų globos 

namų. Be tėvų globos likusiam 
vaikui pirmiausia ieškomi globė-
jai šeimose, o ne steigiama ins-
titucinė globa. Taip siekiama, 
kiek įmanoma, išsaugoti vaiko 
psichologinę sveikatą, visaver-
tį vystymąsi ir padėti išlaikyti ry-
šius su biologine šeima.

Vaikų globos srityje nepaprastai 
svarbų darbą atlieka Socialinių 
paslaugų centro Globos centras, 
kuris teikia pagalbos globotojams 
(rūpintojams) ir įvaikintojams pas-
laugas, psichosocialinę, konsul-
tacinę bei kitą pagalbą, vykdo bū-
simų globėjų ar įtėvių mokymus, 
organizuoja globėjų savitarpio 
pagalbos grupes. Vaiko kambarys įrengtas taip, kad ten apsistosiančioms šeimoms būtų sukurta saugi, 

jauki aplinka/Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

V. Grigorienė: „Visi su-
prantame, kad šeimoje 
krizinės situacijos ištinka 
labai netikėtai ir tuo metu 
delsti negalima, todėl vai-
ko laikinos priežiūros kam-
baryje šeimos galės ap-
sigyventi bet kuriuo metu 
– jo durys bus atviros visą 
parą, visomis savaitės die-
nomis. Stengėmės, kad 
šis kambarys, nors ir lai-
kina stotelė, vaikams ir jų 
tėvams ar globėjams būtų 
patogi, saugi užuovėja.“

Druskininkų savivaldybės administracija 
kviečia prisijungti prie kolektyvo Finansų ir 
apskaitos skyriaus vyriausiąjį specialistą. 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne ma-

žesnis kaip 5,00 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai:
- turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba fi-

nansų, arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukš-
tąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro 
kvalifikacinį laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam 
prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su 
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu iš-
silavinimu;

- turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio arba ekonomi-
nio darbo stažą;

- išmanyti finansų valdymą, lėšų judėjimą, gebėti savaran-
kiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, sudaryti finansines atas-
kaitas;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir 
teikti išvadas, susijusias su atlikta analize;

- pasižymėti analitiniu mąstymu, sugebėti sklandžiai dėsty-
ti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Privalumai:
- turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio arba ekono-

minio darbo stažą biudžetinių įstaigų buhalterinės apskai-
tos srityje;

- turėti darbo patirties turto apskaitos srityje ir darbo buhal-
terine programa „Labbis“ patirties;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės 
aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto, ES finansinės 
paramos ir kitų lėšų panaudojimą, ES paramos fondų lėšų 
administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudže-
tinėse įstaigose;

- išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskai-
tomybės standartus (VSAFAS) ir gebėti jais vadovautis. 

Gyvenimo aprašymą (pageidautina su nuotrauka) prašome 
siųsti el. paštu vienu metu 2 adresais: julija.ramanauskiene@
druskininkai.lt; jurgita.balciute@druskininkai.lt iki 2021 m. ge-
gužės 7 d.

Tel. pasiteirauti +370 (313) 52 950 arba +370 (313) 40 026.
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Gyventojų dėmesiui: vyks lauko 
taktikos pratybos

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad balandžio 24-25 d. 
Druskininkų savivaldybėje, aerodromo teritorijoje bei Druski-
ninkų miške planuojama vykdyti Lietuvos kariuomenės Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-sios 
rinktinės 109 pėstininkų kuopos lauko taktikos pratybas. 

Imitacinės priemonės pratybų metu naudojamos nebus.
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Druskininkų savivaldybės organizatorių informacija

Druskininkų savivaldybė 
informuoja apie numatomas 
privataus verslo UAB „Bio-
miškas“ investicijas Viečiū-
nų miestelyje. Kviečiame 
bendruomenę susipažinti 
su pateikta informacija apie 

naują ūkinę veiklą, o gegu-
žės 10 d. aktyviai dalyvau-
ti viešame poveikio visuo-
menės sveikatai vertinimo 
ataskaitos svarstyme.

Nuo balandžio 26 d. gyvento-
jai gali teikti savo pasiūlymus 

ar klausimus dėl planuojamos 
ūkinės veiklos ataskaitos re-
gistruotu paštu: UAB „Ekosis-
tema“, adresu Taikos pr. 119, 
Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos 
m. sav.; arba el. paštu: simo-
na@ekosistema.lt.

Savivaldybės kontaktiniai 
duomenys: Savivaldybės gy-
dytoja Eglė Sadauskaitė (el. 
paštas egle.sadauskaite@
druskininkai.lt, tel. (8 313) 
40105), Viečiūnų seniūnijos 
seniūnas Alvydas Varanis (el. 
paštas alvydas.varanis@drus-
kininkai.lt, tel. (8 313) 47917).

Daugiau informacijos:
1. Planuojamos ūkinės vei-

klos (toliau – PŪV) organiza-
torius: UAB „Biomiškas“, įm. 
k. 303301570, Gardino g. 57-
3, Druskininkai, mob. (8 606) 
25508, mesku.baras@gmail.
com

2. Poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo (toliau 
– PVSV) ataskaitos rengė-
jas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 
140016636, Taikos pr. 119, 
Klaipėda. tel. (8 46) 430 463, 

faks. (8 46) 430 469, simona@
ekosistema.lt

3. PŪV pavadinimas, vieta: 
Kombinuotųjų pašarų ir eta-
nolio gamyba; Verpėjų g. 28A, 
Viečiūnai, Druskininkų sav. 

4. Trumpas PŪV aprašymas: 
esamame pastate per parą 
planuojama perdirbti 6,75 t/
parą įvairių grūdų, pagami-
nant iš jų 4,5 t/parą kombinuo-
tųjų pašarų ir 3,0 t/parą etano-
lio. Gamybai bus naudojami 
fermentiniai preparatai ir van-
duo. Gamyba bus vykdoma – 
visus metus nepertraukiamai. 
Veiklos metu susidarys atlie-
kos, nuotekos, į aplinkos orą 
bus išskiriami teršalai ir kva-
pai, skleidžiamas triukšmas. 
Atliekamas vertinimas dėl po-
veikio visuomenės sveikatai, 
formuojama sanitarinė apsau-
gos zona.

5. Viešai PVSV ataskai-
ta eksponuojama: 1) Viečiū-
nų seniūnijos administraci-
nėse patalpose (Jaunystės 
g. 17-2, Viečiūnai, Druskinin-
kų sav.); 2) UAB „Ekosistema“ 
(Taikos pr.119, Klaipėda). Su-

sipažinti su ja galima darbo 
dienomis nuo 2021-04-26 iki 
2021-05-10 imtinai; I-V – 8-12 
ir 13-15val. 3) PVSV ataskaita 
skelbiama interneto svetainė-
je http://www.ekosistema.lt/

6. Viešo visuomenės supa-
žindinimo su PVSV ataskai-
ta susirinkimas įvyks 2021-
05-10, 17 val., nuotoliniu būdu 
prisijungiant per ZOOM plat-
formą. Nuotolinio susirinki-
mo vaizdo transliacijos nuo-
roda: https://us02web.zoom.
us/j/82576629691 Kilus ne-
sklandumams prisijungiant, 
skambinti tel. (8 614) 01336. 

7. Visuomenė pasiūlymus 
PVSV ataskaitos klausimais 
gali teikti iki viešo visuomenės 
supažindinimo su PVSV atas-
kaita susirinkimo: asmeniš-
kai ir registruotu laišku –  UAB 
„Ekosistema“, adresu Taikos 
pr.119, Klaipėda arba el. paštu 
simona@ekosistema.lt

8. Sprendimą dėl PŪV gali-
mybių priima Nacionalinis vi-
suomenės sveikatos centras, 
Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 
5) 212 4098, info@nvsc.lt
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Ar žinote, kad balandis, an-
trasis pavasario mėnuo, mūsų 
tautosakoje vadintas ypatingai 
gražiu vardu – Žiedų mėnesiu? 
Pagal romėnų kalendorių šis 
mėnuo yra globojamas Vene-
ros – meilės ir grožio deivės. 
Paskutinį balandžio savaitgalį 
narcizų žydėjimas Druskinin-
kuose visa tai sujungs į vieną 
ir sukurs neįprastą ir tikrai iš-
skirtinį reginį.

Pražydę žvaigždynai
„Pusė milijono narcizų žydės 

jau dešimtą pavasarį, o pirmą 
kartą įspūdingais gėlių laukais 
bus galima grožėtis ir naktį, – 
sako Druskininkų meras Ričar-
das Malinauskas. – Sutemus 
įsijungs specialiai tam pritaiky-
tas apšvietimas, kuris žydin-
čius gėlynus pavers dar įspū-
dingesniu vaizdiniu. Atrodys, lyg 
dangus nusileido žemėn. Taip 
Druskininkai pasitiks gražiausią 
metų laiką.“

Nuostabusis parkas tarp 
Druskonio ir Vijūnėlės ežero 
jau nusidažė sodriu pražydusių 
narcizų geltoniu. Oras prisipil-
dė saldaus žiedų aromato, kuris 
svaigina, atpalaiduoja, kviečia 
mylėti ir svajoti. Netrukus pasi-
pils ir rausvų sakurų žiedlapių 
lietus, primenantis, koks trum-
pas mūsų buvimo laikas, tad juo 
džiaugtis reikia čia ir dabar. Ir 
visa širdimi.

Sako, balandį danguje sušvin-
ta įmantrūs žvaigždžių raštai. 
Jei trokštate stiprių įspūdžių, ap-
lankykite Vijūnėlės parką nak-
tį: sodriai kvepiančiame narcizų 
lauke atsivers tikri nakties loby-
nai. Tamsoje žydinčią erdvę nu-
klos efektingas šviesų ir spalvų 
žaismas, kuris sukurs įspūdį tar-
si danguje mirgantys žvaigždy-
nai... nusileido ant žemės. Nutū-
pę dangaus šviesuliai paskleis 
deimantinį žėrėjimą, o pasklidę 
žvaigždžių ūkai seks paslaptin-
gą švytinčios nakties pasaką.

Melodingas pavasario polėkis
Vėjyje švelniai siūbuojant nar-

cizų karūnoms, jutiminius įspū-
džius savaitgalį sustiprins iš 
įvairių vietų sklindantys muzikos 

garsai – druskininkiečiai paren-
gė platų muzikinį meniu visiems 
skoniams.

Penktadienio vakarą kažkur 
iš balkono suskambėję speci-
aliai šiai progai parinkti Lietu-
voje muzikos gerbėjams gerai 
pažįstamų druskininkiečių Roe 
Deers, Gustavo, Midis ir Pade-
gimo muzikiniai takeliai išvalys 
mintis nuo rūpesčių ir pakvies 
šokti, kartu dainuoti ar tiesiog 
mojuoti parskridusiems paukš-
čiams.

Šeštadienio ir sekmadienio 
popietę, įsikūrę gamtai draugiš-
kame Muzikuojančiame autobu-
siuke, atlikėjai Anatolijus, Ka-
rolina Rastenytė, Rūta Kotryna 
ir Ronata suras jus bet kurioje 
parko vietoje ir pakvies į roman-
tišką pasimatymą ar aistringam 
šokiui. Saksofonistai Rokas 
Barzdžius ir Tomas Čiukauskas 
juslingai kalbins instrumentus, o 
Indraya paskleis švelnių melodi-
jų spiečių.

Įkvėpti žydėjimo
Narcizų žydėjimo Druskinin-

kuose įspūdį sustiprins netikė-
tomis formomis pristatyta Drus-
kininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos moksleivių dailės kū-
rinių paroda „Spalvų takais“. 
Parodoje bus eksponuojama 
per 40 kūrybinių darbų, kuriuos 

įvairiomis tapybos techniko-
mis sukūrė mokyklos mokiniai 
nuo 6 iki 16 metų. „Pasivaikš-
čiokite tais takais, kuriais mo-
kinius kasdien veda jų moky-
tojai, – kviečia Druskininkų M. 
K. Čiurlionio meno mokyklos 
direktorė Onutė Olšauskienė. 
– Pasidžiaukite nuoširdumu, 
kūrybingumu ir išradingumu 
besiskleidžiančiais vaikų kūry-
bos darbais.“

„Pameditavę narcizų laukuo-
se, būtinai užsukite į tas Drus-
kininkų kultūros erdves, kurios 
siūlo šiandien taip mums rei-
kalingas meno terapijos pas-
laugas, – ragina Druskininkų 
savivaldybės Turizmo, komuni-
kacijos ir kultūros skyriaus ve-
dėja Vaiva Žagunienė. – Duris 
jau atvėrė Druskininkų mies-
to muziejus ir galerija, lanky-
tojus į parodų erdvę kviečia 
Druskininkų amatų centras 
„Menų kalvė“. Anot jos, paža-
dinti savo kūrybinį smalsumą 
lankytojai galės parodose ir jų 
pristatymuose, kurie Druski-
ninkuose planuojami specialiai 
šiam ypatingam pavasario sa-
vaitgaliui. 

Kelionių viražai tarp dan-
gaus ir žemės 

Išradingieji organizatoriai 
druskininkiečiams ir kuror-

to svečiams rengia visą pake-
tą veiklų, kviečiančių laisvalai-
kį Druskininkuose leisti aktyviai, 
pamankštinti kojas, protą ir pa-
sikrauti gerų emocijų.

„Druskininkuose įrengta dau-
giau kaip 60 km dviračių takų, 
jie driekiasi ne vien po mies-
tą, – sako Druskininkų turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
tro vadovas Rimantas Palionis. 
– Jais keliaudami, galite grožė-
tis nuostabia kurorto gamta bei 
aplankyti lankomiausias kuror-
to vietas. O jei dviračio neturite, 
mieste nesunkiai rasite nuomos 
paslaugą.“

Artėjantį savaitgalį Druskinin-
kuose laukia ne tik pavasariški 
narcizų žvaigždynai, bet ir nuo-
tykiai kurorto žvaigždžių orbi-
toje. Populiarumo viršūnėje at-
sidūrusios šeimoms skirtos 
orientacinės varžybos intriguo-
jančiu pavadinimu „Žvaigždžių 
orbita“ šįkart vyks... dviračiais! 
Taigi čiupkite į komandą savo 
namų ūkio narius, išsirinkite tin-
kamą laiką ir registruokitės žai-
dimui. Jūsų laukia nepaprasta 
kelionė po Druskininkus ir at-
naujintus kurorto dviračių takus, 
pačios įvairiausios misijos ir už-
duotys. Vienur reikės kažką su-
rasti, kitur – nusifotografuoti su 
visa komanda kartu prie tam ti-
kro objekto, išspręsti užduo-

tį ir panašiai. Unikalus žaidimo 
formatas (komandos startuoja 
skirtingu metu, išvengiama su-
sibūrimų ir fizinio kontakto, žai-
dimo metu kontaktuojama virtu-
aliai) užtikrins dalyvių saugumą. 

Druskininkuose visada atra-
si, pamatysi ir sužinosi ką nors 
vertinga. Smalsių svečių labai 
išsiilgę kurorto gidai pasirengę 
pasakoti daug įdomių istorijų ir 
atskleisti dar negirdėtų paslap-
čių. Galite rinktis keliones po 
senuosius Druskininkus: istori-
ją nuo Druskininkų atsidarymo, 
kurortą lenkiškojo ar carinės 
Rusijos laikotarpiu, praeiti žydų 
istorijos mieste keliais, o gal no-
rėtumėte sužinoti, kas buvo ir 
vyko iki kurorto atsiradimo? Jei 
istoriją jau žinote, tuomet tikrai 
verta pasirinkti vieną iš gido An-
tano gamtos istorijų – apie Dzū-
kijos nacionalinį parką, įstabųjį 
Raigardo slėnį ar kitus saugo-
mų teritorijų slėpinius. Tereikia 
iš anksto užsiregistruoti ir pasi-
rinkti norimą kelionę.

Saugumas ir supratingumas 
= gera nuotaika

„Rengiamės ypatingam kuror-
to įvykiui – narcizų žydėjimui 
Druskininkuose, – sako Drus-
kininkų kultūros centro direkto-
rė Rimutė Viniarskaitė. – Šis lai-
kas visuomet į kurortą pritraukia 
daugybę žmonių, tad stengsi-
mės jiems sukurti gerą atmos-
ferą, maksimaliai laikydamiesi 
saugumo priemonių.“

Anot direktorės, saugumui bus 
skirtas didelis dėmesys, todėl 
lankytojų prašoma stebėti er-
dvių ženklinimą. Parke patru-
liuos policijos pareigūnai, kurie 
geranoriškai primins saugumo 
rekomendacijas.

„Tačiau didžiausio supratingu-
mo tikimės iš pačių žmonių, atė-
jusių pasigėrėti įstabiu reginiu, – 
sako R. Viniarskaitė. – Tikimės, 
kad sąmoningumas ir pačių no-
ras saugoti save ir kitus nesu-
kurs neigiamo precedento ir ne-
sugadins nuotaikos.“ 

Parengė Ramunė Tarandė, 
DKC reklamos ir komunikaci-

jos vyriausioji specialistė

Narcizų žydėjimas Druskininkuose – lyg žemėn nusileidęs žvaigždėtas dangus

Nuostabusis parkas tarp Druskonio ir Vijūnėlės ežero jau nusidažė sodriu pražydusių narcizų geltoniu/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Požymiai, kad organizmui trūksta skaidulų
Savo sveikata dažnai susi-

rūpiname tik tada, kai kūnas 
pradeda siųsti neigiamus si-
gnalus. Netikėtai sumažė-
jęs energijos lygis, pasunkė-
jęs virškinimo procesas ar 
suprastėjusi odos būklė gali 
signalizuoti apie maistinių 
skaidulų trūkumą. 

Skaidulos – tai augaliniuo-
se produktuose randami gerieji 
angliavandeniai, kurie dar įvar-
dijami kaip organizmo šluota ir 
maitintoja. Deja, skaidulų nauda 
visuomenėje nėra plačiai žino-
ma. Lietuvos gyventojų apklau-
sa parodė, kad tik kiek daugiau 
nei trečdalis respondentų (37 
proc.) žino, kad skaidulos su-
mažina riziką susirgti širdies li-
gomis, storosios žarnos vėžiu, o 
tik beveik ketvirtadalis (23 proc.) 
sutinka, kad jos gali padėti su-
reguliuoti cukraus kiekį kraujyje.

Ilgalaikis skaidulų trūkumas 
žalingas organizmui – gali 
nusilpti imunitetas

„Dažnai skaidulų trūkumas 

gali pasireikšti nemaloniais po-
jūčiais žarnyne – užkietėjusiais 
viduriais, arba atvirkščiai – gali 

kauptis dujos, pūsti pilvą. Taip 
pat gali pasunkėti virškinimo 
procesas, sutrikti maisto me-

džiagų įsisavinimas, imti trūkti 
tam tikrų vitaminų“, – sako mi-
tybos specialistė Živilė Dum-
braitė. Jos teigimu, ilgai ne-
gaunant pakankamo skaidulų 
kiekio, gali išsivystyti ir rimtes-
ni žarnyno sutrikimai, pradėti 
trūkti energijos, nusilpti imuni-
tetas ar suprastėti odos būklė. 
Šie požymiai gali pasireikšti po 
kurio laiko. 

Kokius maisto produktus 
pasirinkti 

Daržovės, vaisiai ir grūdi-
nės kultūros – vieni iš pagrin-
dinių skaidulų šaltinių. Specia-
listė pataria per dieną suvartoti 
bent 400–500 g daržovių ir vai-
sių, taip pat į kasdienę mitybą 
įtraukti 2–3 šaukštus kruopų, 
kelias kokybiškos duonos rie-
keles.

Nors iš pirmo žvilgsnio duo-
na – lietuvių mėgstamas pro-
duktas, tačiau šalies gyventojų 
apklausa atskleidė, kad net 43 
proc. gyventojų nežino arba ne-
sutinka, kad duona gali būti na-

tūralus skaidulų šaltinis.

Duona be reikalo nuvertinama
Norint lengviau gauti reikiamą 

skaidulų kiekį, bendrovės „Vil-
niaus duona“ produktų vystymo 
vadovė Snieguolė Šoblinskienė 
pirkėjui pataria atkreipti dėmesį 
į skaidulinių medžiagų eilutę. 

„Jei nurodyta, kad 100 g duo-
nos yra ne mažiau nei 3 g skai-
dulinių medžiagų, tik tokia duo-
na laikoma skaidulų šaltiniu. 
Idealu, jei 100 g duonos yra 6 
g skaidulinių medžiagų, nes 
toks produktas laikomas turin-
čiu daug skaidulinių medžiagų“, 
– teigė S. Šoblinskienė.

Kiekybinę reprezentatyvią ap-
klausą tiesioginės apklausos 
būdu („Omnibus“) UAB „Vilniaus 
duona“ užsakymu atliko rinkos 
tyrimų bendrovė „Norstat“. Ty-
rimo imtis – 1 000 responden-
tų, kurių amžius – 18–74 metai. 
Tyrimas atliktas 2021 m. vasa-
rio 2–10 d.

Užsakymo Nr. MDR-301-01

Mitybos specialistė Ž. Dumbraitė: „Ilgai negaunant pakankamo skaidulų kiekio, gali išsi-
vystyti ir rimtesni žarnyno sutrikimai, pradėti trūkti energijos, nusilpti imunitetas ar supras-
tėti odos būklė“/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Lynų kelias“ veiklą atnaujins jau šį savaitgalį

Ekologiška transporto prie-
monė „Lynų kelias“ atveria 
savo kabinų duris miesto gy-
ventojams ir svečiams jau šį 
savaitgalį. 130 dienų nebuvo 
galimybės pamatyti kurortą 
iš paukščio skrydžio, o dabar 
ji vėl atsiveria. 

Į išsiilgtą kelionę lynų keliu 
per Nemuną kol kas bus gali-
ma leistis savaitgaliais – balan-
džio 23, 24, 25, 30 ir gegužės 1 
bei 2 dienomis. O pirmųjų sve-
čių „Lynų kelias“ laukia jau ry-
toj, balandžio 23 dieną, nuo 10 
ryto iki 17.45 vakaro.

„Esame pasiruošę saugiai, lai-
kydamiesi Vyriausybės, Svei-
katos apsaugos ministerijos ir 
operacijų vadovo sprendimų 
veikti. Tikimės ir atvykstančių 
keleivių sąmoningumo dėl ats-
tumų laikymosi bei kaukių dė-
vėjimo. Tik visi kartu, bendromis 
jėgomis galime judėti pirmyn ir 
bandyti susigrąžinti galimybę 
keliauti, pramogauti, mėgautis 
gyvenimu“, – sakė UAB „Kau-
tros keltuvai“ direktorius Gin-
tautas Pakusas. Jis informavo, 
kad praėjusių metų rudenį įmo-
nės įsigyta šiuolaikiška rūko sis-

tema kabinų dezinfekcijai pasi-
ruošta naudoti ypač dažnai, kad 
būtų užtikrintas maksimalus ke-
leivių ir darbuotojų saugumas.

„Lynų kelio“ kolektyvo planuo-
se – ir naujo bilieto dviem ke-
lionėms – oro ir vandens trans-
portu – pristatymas keleiviams 
gegužės mėnesį. „Atsižvelgda-
mi į keleivių srautus, kito mė-
nesio pradžioje spręsime dėl 
darbo dienų gegužės mėnesį“, 
– sakė G. Pakusas.

UAB „Kautros keltuvai“ 
informacija

130 dienų nebuvo galimybės pamatyti kurortą iš paukščio skrydžio, o dabar ji vėl atsiveria/UAB „Kautros“ keltuvai archyvo nuotrauka

Neturi išsilavinimo, bet 
turi darbo patirties? 

Suaugusiųjų mokymo centras 
VšĮ „Profesijų spektras“ per 20 
darbo dienų gali pripažinti Jūsų turimas kompetencijas.

Daugiau informacijos – Sveikatos g. 3, Druskininkai 
Tel. (8 313) 60369 

www.goda.lt/spektras
www.facebook.com/profesijuspektras

Įvairios krovinių transportavimo paslaugos, trinkelių ir kitų 
betoninių elementų pristatymas, statybinių atliekų 

išvežimas, savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti
 ir kitos technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

Gamybos įmonei reikalingas auto krautuvo vairuotojas.
Teirautis telefonu 8 686 52724

Renginiai
Balandžio 23 d. 16 val. Arvydo Kumpio Japonijos fotografijų parodos „Pa-

vasario portretai“ pristatymas Druskininkų miesto muziejaus terasoje (M. K. 
Čiurlionio g. 59). Paroda veiks iki gegužės 23 d. Druskininkų miesto muzie-
jaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) 

Balandžio 24 d. 12 val. Šventinės ikonų parodos „Sugrįžusios“ iš Andrej 
Balyko kolekcijos atidarymas Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio 
g. 59). Paroda veiks iki birželio 24 d.

Balandžio 23 d. ir 24 d. Druskininkų miesto muziejus ir Galerija dirbs 
nuo 10 iki 23 val.!

Parodos
Iki balandžio 21 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlio-

nio g. 37) veiks Druskininkų vitražo simpoziumo „Čiurlionio atspindžiai“ 2015-
2020 m. sukurtų vitražų projektų paroda

Iki balandžio 21 d. Andriaus Grigalaičio personalinė fotografijų paroda „Mi-
gla. Kiti pasauliai“ M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35)

Iki gegužės 2 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 
35) veiks Algimanto Švėgždos (1941-1996) pastelių paroda, skirta paminėti 
80-ąsias jo gimimo metines

Iki gegužės 4 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) veiks Broniaus Rut-
kausko tapybos paroda „Paslaptis. Iliuzija ir realybė“ 

Nuo balandžio 22 d. iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-mu-
ziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo plastiko kūri-
nių paroda
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VšĮ Druskininkų PSPC toliau diegia naujoves ir tobulina paslaugas pacientams
Senėjant visuomenei, nuolat 

auga ir slaugos paslaugų po-
reikis. O kai žmogaus fizinė 
ar psichinė negalia visiškai 
apriboja jo galimybes judėti 
ir savarankiškai tvarkyti savo 
gyvenimą, itin svarbi tampa 
slauga paciento namuose. 
Juo labiau, kad daugelis slau-
gomų žmonių nori gyventi ir 
sveikti savų namų aplinkoje, 
apsupti artimųjų ir, kiek dar 
pajėgia, rūpindamiesi patys 
savimi. Juk ne veltui sakoma, 
jog gydo ir namų sienos. Šį 
principą savo veikloje bando 
įgyvendinti Druskininkų pir-
minės sveikatos priežiūros 
centras (PSPC), plėsdamas 
ir tobulindamas savo paslau-
gas pacientams.

Medikai vyksta į ligonių 
namus

Druskininkų PSPC nuo šių 
metų vasario ligoniams pasiūlė 
naujovę – mobilioji medikų bri-
gada vyksta pas slaugomus pa-
cientus į namus ir suteikia jiems 
visas būtinas medicinines pas-
laugas. 

Jeigu gatvėje pamatysite rie-
dantį mėlyną elektromobilį, ži-
nokite, kad tai – VšĮ Druski-
ninkų PSPC Mobilioji  slaugos 
paslaugų namuose komanda, 
vykstanti pas slaugomus pa-
cientus į namus. Druskininkų 
PSPC pirmieji Lietuvoje iš vie-
šųjų įstaigų, pasinaudojęs ES 
parama, įsigijo elektromobi-
lius, kuriais vyks pas pacien-
tus į namus.

„Nuo 2021 sausio mėn. įsi-
galiojus naujam slaugos na-
muose paslaugų teikimo tvar-
kos aprašui, turėjome pareigą 
suformuoti mobiliąją koman-
dą, kuri specialiųjų poreikių tu-
rintiems pacientams teiktų am-
bulatorines slaugos paslaugas 
namuose. Iš anksto besiruoš-
dami naujovėms, dar 2020 m. 
pabaigoje atlikome namų dar-
bus: suformavome medicinos 
personalo komandą, nupirko-
me reikiamą įrangą, įsigijo-
me transportą, įrengėme ka-
binetą ir kita. Tačiau šių metų 
pradžioje gavome SAM raštą, 
kad, atsižvelgiant į ekstrema-
liąją situaciją, prievolė sufor-
muoti mobiliąją komandą ati-
dedama metams. Tačiau mes 
jau buvome visiškai pasirengę 
ir, atsižvelgdami į didelį slau-
gos namuose paslaugų po-
reikį, nusprendėme neatidė-
lioti ir vieni pirmųjų Lietuvoje 
startavome su ambulatorinės 
slaugos namuose komanda, – 
apie naująją paslaugą pasako-
jo PSPC direktorė Eglė Matie-
nė, akcentuodama, jog slauga 
namuose reikalauja daug ži-
nių, įgūdžių ir atsidavimo dar-
bui. – Džiaugiamės, kad pavy-
ko suformuoti kompetentingą, 
entuziazmo nestokojančią jau-
nų žmonių komandą, kuri lan-
kys pacientus jų namuose. Ko-
manda aprūpinta transportu, 
būtinomis medicinos priemo-
nėmis ar prietaisais.“ 

Stiprins paliatyviąją pagal-
bą namuose

PSPC direktorė įsitikinusi, 
kad neįgaliam ar senam žmo-
gui polikliniką ar ambulatoriją 
pasiekti nelengva, tad medikai 
važiuoja pas jį į namus. E. Ma-
tienės teigimu, komandos na-
riai, pacientams teikdami slau-
gos paslaugas jų namuose, 
kartu skatins ir savirūpą – patį 
pacientą bei jo artimuosius 

mokys išvengti ligų, atpažinti 
sveikatos būklės pasikeitimus, 
paaiškins, kaip svarbu teisin-
gai vykdyti gydytojo nurody-
mus ir slaugytojo paskyrimus.

Druskininkų pirminės svei-
katos priežiūros centro direk-
torė teigė, jog bus stiprinama 
ir paliatyviosios pagalbos na-
muose grandis. Tai – pagalba, 
būtina žmonėms, sergantiems 
nepagydomomis, progresuo-
jančiomis ligomis, taip palen-
gvinant jų kančias, padedant 
spręsti ne tik pacientų, bet ir 
jų artimųjų psichologines bei 
dvasines problemas. Tokį li-
gonį gydantis gydytojas, atsi-
žvelgdamas į jo sveikatos bū-
klę ir artimųjų pageidavimus, 
parinks geriausią paliatyvio-
sios pagalbos paslaugų teiki-
mo formą. 

Paslaugų žmonėms reikia
Domėdamiesi apie pirmuosius 

naujosios mobilios brigados na-
rių įspūdžius supratome, kad ši 
komanda ligonių yra labai lau-
kiama, o teikiamos paslaugos 
bendruomenei yra naudingos.

„Mes esame specialiai ap-
mokyti teikti paslaugas ligonio 
namuose. Dabar atsirado gali-
mybė aplankyti visus ligonius, 
gyvenančius atokesnėse vie-
tose, jiems nebereikia važiuoti 
į polikliniką, visas paslaugas, 
kurias paskiria šeimos gydy-
tojas, žmonės gauna savo na-
muose. Nuvažiavę pas ligonį, 
įvertiname jo sveikatos bū-
klę. Jei gydytojas nurodo at-
likti kokius nors tyrimus, mes 
tai padarome ligonio namuo-
se, taip pat paliekame nuro-
dymus tiems žmonėms, ku-
rie namuose slaugo ligonius. 
Sekame ir fiksuojame ligonių 
poreikius ir stengiamės juos 
įgyvendinti. Mūsų ligoniai – 
įvairaus amžiaus žmonės, 
sergantys sunkiomis ligomis ir 
gulintys lovoje. Infarktus ir in-
sultus dažniau patiria vyres-
nio amžiaus asmenys, o tarp 
jaunesnių ligonių –cerebrinio 
paralyžiaus varginami žmo-
nės. Manau, jog ši paslauga 
yra labai naudinga ir patogi, 
nes medicinos personalas pa-
cientus reguliariai aplanko na-
muose“, – pirmaisiais darbo 
įspūdžiais mobilios brigados 
sudėtyje dalijasi bendrosios 
praktikos slaugytoja Kristina 
Sviderskienė.

„Dar tik darbo pradžia, bet 
matau, kad pacientams ši pa-
slauga labai vertinga. Nuvy-
kus pas pacientą į namus, 
man reikia atlikti mankštą lo-
voje gulintiems ligoniams. Ma-
nau, kad tai labai patogu, ligo-
nių nereikia vežti į polikliniką ir 
ten laukti, kol juos priims kine-
ziterapeutas. Kiek spėjau pa-
justi per pirmuosius darbo mė-
nesius, žmonės yra patenkinti 
mūsų mobilios brigados dar-
bu, jie tokios paslaugos lau-
kė jau senokai. Ši paslauga 
padeda palaikyti gulinčių pa-
cientų fizinę sveikatos būklę, 
sumažinti skausmą, padidin-
ti judėjimo galimybes. Pas pa-
cientus vykstu pagal su paci-
entų globėjais ar slaugytojais 
iš anksto suderintą grafiką“, – 
apie pagalbą namuose pasa-
koja mobilios brigados narė 
kineziterapeutė Lina Radke-
vič-Smaliukė. 

Pagal Druskininkų PSPC 
informaciją parengė 

Laimutis Genys

Kam teikiamos mobilios slaugos paslaugų namuose komandos paslaugos?
Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti prie VšĮ Druskininkų PSPC prisirašę 

pacientai, šeimos gydytojui išrašius siuntimą: 
1. vaikai, turintys negalią, t. y., asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos tei-

sės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų 
socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas 
sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y., asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos tei-
sės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų 
socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės 
slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų 
poreikių lygis;

3. senyvo amžiaus asmenys – senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš 
dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir daly-
vauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio 
indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos 
gydytojas, arba slaugytojas;

4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas 
bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie 
kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų 
žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). 
Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos 
medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

5. pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas 
iš kvėpavimo takų.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nemokamai, jos finan-
suojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Dėl ambulatorinių slaugos pas-
laugų namuose nurodytiems paslaugų gavėjams ar jų atstovams prašome susisiekti su savo 
šeimos gydytoju.

Kas teikia paslaugas?
Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia specialistų komanda:
1. slaugytojas, kuris savarankiškai vertina paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, at-

lieka slaugos veiksmus pagal savo kompetenciją. Taip pat slaugytojas pagal gydytojo paskyrimą 
atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą 
ir kita laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilakti-
ką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kita;

2. slaugytojo padėjėjas – vykdo pragulų profilaktiką, atlieka temperatūros, spaudimo, pul-
so matavimus ir registravimus, atlieka antropometrinius matavimus, padeda užtikrinti asme-
ninės higienos poreikius (pvz: prižiūri burnos ertmę, padeda pacientui nusiprausti, naudotis 
tualetine kėde ir pan.), pagal slaugytojo paskyrimą lašina lašus, padeda tvarstyti prižiūri 
lašelinės infuzijos eigą  ir kt..

3. kineziterapeutas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę bei gydytojo paskyrimus, 
įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir nervų funkcijos sutrikimus, taikydamas kineziterapi-
jos procedūras, kurios padeda palengvinti judesius ir atstatyti sutrikusią funkciją, sumažinti 
skausmą, padidinti judėjimo galimybes. Kineziterapeutas taip pat moko pacientą ir padeda 
prisitaikyti prie naujos situacijos, kai judėjimo funkcijos sutrinka po ūmios ligos ar traumos.

Kokia paslaugų teikimo tvarka?
Jau per pirmąjį apsilankymą paciento namuose komandoje dirbančios slaugytojos įvertins 

jo sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustatys slaugos paslaugų poreikį. Po to kartu su 
pacientu ar jo artimaisiais sudarys slaugos ir priežiūros planą. Pacientui bei jo artimiesiems 
bus palikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narių kontak-
tiniai duomenys. 

Jei slaugytojas, lankydamasis pas pacientą namuose, pastebės jo sveikatos būklės poky-
čių, dėl kurių gali prireikti kitų specialistų pagalbos, jis apie tai būtinai informuos paciento 
šeimos gydytoją. 

Taip pat pasirašyta bendardarbiavimo sutartis tarp VšĮ Druskininkų PSPC ir Druskininkų 
socialinių paslaugų centro dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo. Ambulato-
rines slaugos paslaugas pacientų namuose teikiančios komandos nariai pasiruošę nuošir-
džiai bendradarbiauti su Druskininkų socialinių paslaugų centru, seniūnijų socialinio darbo 
organizatoriais ir tuoj pat pranešti šiems, jei pastebės, jog žmogui reikia ne tik slaugos, bet 
ir socialinių paslaugų. Tarkim, jei matys, kad savimi nebegalintis pasirūpinti žmogus gyvena 
šaltoje troboje, kad nėra kas pasirūpina jo namų švara, atneša maisto produktų. 

Mėlynu elektromobiliu pas slaugomus pacientus į namus vyksta VšĮ Druskininkų PSPC 
Mobilioji  slaugos paslaugų namuose komanda/Laimos Rekevičienės nuotrauka

PSPC direktorė E. Matienė džiaugiasi, 
kad pavyko suformuoti kompetentingą mo-
biliąją komandą/Asmeninio archyvo nuo-
trauka
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Iš mūsų atliekų pagamintas kompostas – trąša, pelniusi tylų pripažinimą
Zina Juozaitė

Kiekvieną pavasarį vis 
daugiau ūkininkų, daržinin-
kų, sodininkų užsuka į Aly-
taus regione veikiančias ža-
liųjų atliekų kompostavimo 
aikšteles įsigyti kompos-
to. Druskininkuose, Gardi-
no gatvėje 100 esančioje 
žaliųjų atliekų kompostavi-
mo aikštelėje taip pat gali-
ma įsigyti natūralios trąšos 
– geros kokybės kompos-
to. Aikštelė atidaryta antra-
dienį-šeštadienį nuo 9 iki 18 
val., pertrauka – 13-14 val. 

Šiemet Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centras siūlo ir 
naujovę – komposto granules. 
Jos pagamintos iš žaliųjų atlie-
kų komposto, nenaudojant jo-
kių priemaišų. Į dailias dėžutes 
supakuotos granulės gali tap-
ti originalia dovana – jos tinka 
tiek lauko, tiek kambariniams 
augalams mulčiuoti, dirvože-
miui pagerinti.

Komposto gamyba trunka 
kelis mėnesius 

Komposto gamyba visose 
septyniose regione veikian-
čiose žaliųjų atliekų kompos-
tavimo aikštelėse – nepertrau-
kiamas procesas. Jis vyksta ir 
žiemą. Ne tik todėl, kad įvairių 
žaliųjų atliekų gyventojai čia 
atveža visais metų laikais, bet 
ir todėl, kad atvežtoms atlie-
koms paversti kompostu prirei-
kia 3-4 mėnesių. 

Procesą labai paspartina 
Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centro (ARATC) įsigyta 
technika. Gaminant kompos-
tą naudojami modernūs smul-

kintuvai, sijotuvai, vartytuvai 
leidžia pagerinti ir jo kokybę: 
preciziškai susmulkinti, maksi-
maliai atskirti priemaišas. 

Regiono gyventojai kom-
postavimui atveža pakanka-
mai švarias ir gerai išrūšiuo-
tas atliekas. Bet užtenka tarp 
jų patekti vienam stiklo bute-
liui, ir stiklo šukėmis bus už-
krėstos kelios tonos kompos-
to. Tad milžiniškas prašymas 
– nemeskite jokio stiklo į žalio-
sioms atliekoms skirtus kontei-
nerius! 

Kokybę patvirtina tyrimai 
Visas kompostas Alytaus re-

giono atliekų tvarkymo cen-
tre gaminamas iš gyventojų ir 
įmonių surinktų atliekų. Anks-
čiau tam buvo naudojamos tik 
žaliosios atliekos: žolė, lapai, 
medžių šakos, obuolių išspau-

dos, kitos biologiškai skaidžios 
atliekos. 

Prieš trejus metus Alytaus 
regione pradėjus atskirai rink-
ti maisto atliekas, kompostas 
gaminamas ir iš jų. Iš gyven-
tojų, prekybos centrų ir maiti-
nimo įstaigų surinktos maisto 
atliekos apdorojamos moder-
niuose biologiniuose įrengi-
niuose.

Kiekvienos pagaminto kom-
posto partijos mėginiai yra ti-
riami Lietuvos agrarinių ir 
miškų mokslo centro Agroche-
minių tyrimų laboratorijoje. Jų 
rezultatai patvirtina, kad ir iš 
žaliųjų, ir iš maisto atliekų pa-
gamintas kompostas yra koky-
biška natūrali trąša, puikiai pa-
keičianti chemines trąšas. 

Auga ir poreikis, ir gamyba
Tyrimai rodo, kad iš žaliųjų 

atliekų pagamintas kompos-
tas savo kokybe gerokai nusi-
leidžia pagamintam iš maisto 
atliekų, kuris yra daug turtin-
gesnis mineralinių medžiagų. 
Tiesa, vartotojai į kompostą, 
pagamintą iš maisto atliekų, 
kol kas žiūri atsargiai, tačiau 
tie, kas pabando, vienareikš-
miai pripažįsta jo privalumus, 
vertę ir kokybę. 

ARATC specialistai prisime-
na, kad taip pat atsargiai iš 
pradžių vartotojai vertino ir iš 
žaliųjų atliekų pagamintą kom-
postą. Tie, kas pabandė, greit 
įsitikino bei įvertino galimybę 
pagerinti savo daržo žemę ir 
pradėjo kompostą noriai nau-
doti. Jis tapo labai paklausus – 
pavasariniams lauko darbams 
įsibėgėjus jo kartais net pri-
trūksta. 

ARATC kasmet komposto pa-
gamina vis daugiau, ir jo po-
reikis didėja. Per praėjusius 
metus buvo pagaminta dau-
giau kaip 5100 tonų kompos-
to – 1700 tonų daugiau nei 
2019-aisiais. Maždaug trečda-
lis jo pagaminta iš maisto, likęs 
– iš žaliųjų atliekų. 

Kompostuojama ir aikšte-
lėse, ir namų valdose

Intensyviausia gamyba vyk-
doma Alytaus rajone, Takniš-
kių kaime esančioje komposta-
vimo aikštelėje. Daugiau kaip 

pusės hektaro ploto užimanti 
aikštelė uždengta didžiule sto-
gine. Tai padeda spręsti nema-
lonaus kvapo, kuris atsiranda 
dėl kaupuose vykstančių pu-
vimo procesų ir susidarančių 
nuotekų, problemas. 

Uždengus aikštelę, ant kom-
postuojamų atliekų nelyja, ne-
sninga ir nuotekos nepatenka į 
aplinką. Nuo stogo nubėgantis 
švarus vanduo surenkamas re-
zervuaruose ir juo laistomi po 
stogu esantys atliekų kaupai – 
taip juose reguliuojamas tinka-
mas drėgmės kiekis.

Atliekų kompostavimas – vie-
na iš daugelio galimybių ma-
žinti į sąvartyną patenkančių 
atliekų kiekį. Gyventojai prie to 
labai prisideda, ne tik rūšiuo-
dami atliekas, pristatydami jas 
į rūšiavimo centrus ir žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikšte-
les, bet ir patys atliekas kom-
postuodami tam skirtuose kon-
teineriuose ar dėžėse. 

Miestų gyventojai žaliąsias 
atliekas gali mesti ir į mais-
to atliekų konteinerius, bet jie 
– nedidelės talpos, tad dides-
nius kiekius reikia vežti į aikš-
teles. 

Mišrių atliekų konteineriai, 
aptikus juose žaliųjų ar kitų bi-
ologiškai skaidžių atliekų, ne-
tuštinami. Kas tinka kompos-
tuoti – nevalia išmesti. O gero 
komposto per daug nebūna.

Į dailias dėžutes supakuotos granulės gali tapti originalia dovana – jos tinka ir lauko, ir 
kambariniams augalams/ARATC archyvo nuotrauka

Alytuje pagaminto komposto granulių galima įsigyti 
Takniškių kaime Alytaus rajone esančiame daiktų pa-
kartotinio naudojimo centre „TikoTiks“, kuris nuo ba-
landžio dirba ir kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadie-
nį, ir „Florus“ salone, Rotušės a. 10, Alytuje. Norintys 
prekiauti komposto granulėmis ar jų įsigyti, gali kreip-
tis tel. 8 659 81933.

Druskininkų savivaldybė 
informuoja, kad Valstybės 
garantuojamos teisinės pa-
galbos tarnyba nuo balan-
džio 1 d. įdiegė teisinių pas-
laugų informacinę sistemą 
–TEISIS.

Atkreipiame dėmesį, kad pir-
minės teisinės pagalbos tei-
kimo funkcijos, susijusios su 
asmenų aptarnavimu (konsul-
tacijų teikimu, dokumentų ren-
gimu, prašymų dėl antrinės 
teisinės pagalbos teikimo pil-
dymu ir pateikimu, duomenų 
fiksavimu) nuo šiol adminis-
truojamos ir vykdomos tik per 
TEISIS sistemą adresu www.
teisis.lt

Naudodamiesi elektroni-
niais valdžios vartais, gyvento-
jai gali pateikti prašymą ir dėl 
konsultacijos, ir dėl antrinės 
teisinės pagalbos – advokato 
skyrimo.

Valstybės garantuojama teisi-
nė pagalba – šio įstatymo nu-
statyta tvarka teikiama pirminė 
teisinė pagalba, antrinė teisinė 
pagalba ir valstybės užtikrina-
ma neteisminė mediacija.

Pirminė teisinė pagalba – tei-
sinė informacija (informacija 
apie teisinės pagalbos teikimą, 
įstatymus ir kitus teisės aktus); 
teisinės konsultacijos (patari-
mai teisės klausimais); doku-
mentų, skirtų valstybės ir savi-
valdybių institucijoms, išskyrus 
procesinius dokumentus, ren-
gimas; patarimai dėl ginčo iš-
sprendimo  ne teismo tvarka, 
veiksmai dėl taikaus ginčo iš-

sprendimo ir taikos sutarties 
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 konsulta-
ciją 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 teisinę 

pagalbą paaiškėja, kad pareiš-
kėjui reikės antrinės teisinės 
pagalbos, Druskininkų savival-
dybės administracijos Teisės ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausiasis specialistas pa-
reiškėjui padeda surašyti ar su-
rašo 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 to-
kią tvarką nustato įstatymai ar 
teismo sprendimas. Ši teisinė 

pagalba apima bylinėjimosi iš-
laidų bylose, išnagrinėtose ci-
vilinio proceso tvarka, su bylos 
nagrinėjimu administracinio 
proceso tvarka susijusių išlai-
dų ir su baudžiamojoje byloje 
pareikšto civilinio ieškinio na-
grinėjimu susijusių išlaidų at-
lyginimą.

Valstybės užtikrinama neteis-
minė mediacija – civilinių ginčų 
sprendimo procedūra, kurios 
metu vienas ar keli mediato-
riai 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. Mediaci-
ja galima tik dėl tokio ginčo, dėl 
kurio pagal įstatymus leidžia-
ma ginčo šalims sudaryti taikos 
sutart¡. Privalomosios mediaci-
jos institutas netaikomas, jeigu 
tarp šalių nėra ginčo. Tai reiš-
kia, kad jeigu ir būtų sprendžia-
mas teisinis klausimas, kylantis 
iš šeimos santykių, tačiau jau 
pradiniame etape iki kreipimosi 
¡ teismą norima susitarti taikiai, 
privalomoji mediacija nebūtų 
taikoma. Pavyzdžiui, jeigu ša-
lys nori nutraukti santuoką ben-
dru sutarimu ir taikiai sutaria 
dėl visų su santuokos nutrau-
kimu privalomų klausimų iš-
sprendimo, tokiais atvejais pri-
valomoji meditacija netaikoma.

Privalomoji mediacija taikoma 
ginčuose: dėl santuokos nu-
traukimo ir kitų privalomą klau-

simų išsprendimo, išlaikymo 
nepilnamečiams vaikams pri-
teisimo, priteisto išlaikymo ne-
pilnamečiams vaikams dydžio 
pakeitimo, išlaikymo pilname-
čiams vaikams priteisimo, san-
tuokoje įgyto turto padalinimo, 
santuokoje įgyto turto naudo-
jimosi tvarkos nustatymo, vai-
kų gyvenamosios vietos nu-
statymo, bendravimo tvarkos 
su nepilnamečiais vaikais ir jų 
auklėjimo tvarkos nustatymo, 
tėvystės nustatymo, tėvystės 
nuginčijimo.

Privalomoji mediacija netaiko-
ma bylose dėl tėvų valdžios ap-
ribojimo, tėvystės pripažinimo, 
gimimo fakto nustatymo, įvai-
kinimo, santuokos sudarymo, 
santuokos pripažinimo negalio-
jančia.

Valstybės garantuojamą tei-
sinę pagalbą Druskininkų savi-
valdybėje organizuoja ir teikia 
Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija. Kilus klausimams 
dėl teisinės pagalbos teikimo 
naudojantis naująja informacine 
sistema TEISIS, galima kreip-
tis į Teisės ir civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėjo pavaduo-
toją Vaivą Kirkauskienę tel. (8 
313) 60745, el. p. vaiva.kirkaus-
kiene@druskininkai.lt ir į Teisės 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
vyriausiąją specialistę Janiną 
Sinkevičienę tel. (8 313) 53756, 
el. p. janina.sinkeviciene@drus-
kininkai.lt

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Gyventojų dėmesiui: keičiasi teisinės pagalbos teikimas – 
nuo šiol jis vyks per informacinę sistemą TEISIS
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Dirbau su aplinkosauginiais pro-
jektais, susijusiais su ekologišku 
ir tvariu vystymusi, bendruome-
niškumo skatinimu. Net ir mano 
magistrinis darbas nagrinėjo vie-
tines maisto sistemas, remian-
tis Lietuvos smulkių sūrininkų pa-
tirtimis. Taip pat atlikau praktiką 
Europos Komisijoje, Briuselyje, 
žemės ūkio ir kaimo plėtros pa-
dalinyje. Galiu pasakyti, kad aš 
buvau labiau susidūrusi su ūki-
ninkavimu iš akademinės ar net 
politinės pusės. O kai sutikau Au-
relijų, supratau, kad mus vienija 
tas pats noras dirbti žemę. Taigi 
teorines žinias dabar galiu pa-
naudoti praktiškai.

Praėjusį rudenį susodinome tul-
pių svogūnėlius, o dabar matome 
puikų rezultatą – pražydo gražuo-
lės tulpės, kuriomis mes su Aure-
lijumi pastarosiomis savaitėmis 
jau prekiavome ir Druskininkų tur-
guje. Iš tikrųjų tai mums norisi į 
tą turgavietę gyvybės įnešti, kad 
būtų prekiaujama ir mūsų pačių 
išaugintomis skintomis gėlėmis. 
Mums labai svarbu nenuvilti žmo-
nių, norime, kad juos mūsų už-
augintos gėlės džiugintų, suteik-
tų laimės. 

Žinoma, tulpių užaugo daug, to-
dėl tiekiame ir didmenininkams, 
jas parduoda ir Aurelijaus tėvai 
savo gėlių parduotuvėje.

– O kaip jūs radote vienas 
kitą? Dažnai būna, kad iš to pa-
ties miesto kilę ar net tą pačią 
mokyklą pabaigę jaunuoliai su-
sipažįsta studijuodami ar net 
išvykę į užsienius..

– Asta: Mus supažindino mano 
sesė, kai buvau iš Danijos grįžusi 
savaitei į Lietuvą. Galima pasaky-
ti, kad pirmasis karantinas praeitą 
kovą ir „pagelbėjo“ mums greičiau 
kartu įsikurti ir pradėti ūkininkauti. 
Kadangi buvo galima dirbti nuo-
toliniu būdu, pasilikau Lietuvoje 
trims mėnesiams. O vėliau iš Da-
nijos jau sugrįžau su visais daik-
tais. Pagalvojau, kad verta būtų 
savo sukauptas tarptautines pa-
tirtis panaudoti savame krašte, 
saviems žmonėms. Ir štai aš čia. 
Karantinas pagreitino ir įsikūrimą, 
ir mūsų veiklą.

Supratome, kad mus jungia ne 
tik pomėgis keliauti, bet ir meilė 
žemei. Pradėjome dirbti ūkyje, at-
sirado smidrai...

– Taigi viskas prasidėjo nuo 
smidrų, po to atsirado tulpės. 
Koks bus kitas etapas?

– Aurelijus: Smidrai buvo paso-
dinti prieš kelerius metus. Kol jie 
pradeda derėti, praeina bent du-
trys metai. Na, o tada jau prasidė-
jo rimtesni darbai – tulpės, hiacin-
tai, narcizai. Dar bus vienmetės 
ir daugiametės gėlės: zinijos, bi-
jūnai, astrai, gvazdikai, jurginai ir 
daug kitų. Žinoma, gėlėmis nepa-
siribosime, norime užauginti dar-
žovių ir prieskoninių žolelių, vais-
tinių augalų, arbatų. 

Žinoma, mes neauginsime dide-
lių kiekių augalų. Renkamės tva-
rų ūkininkavimą. Mūsų filosofija – 
rūpintis žeme ir joje gyvenančiais 
gyvais organizmais, kurie rūpina-
si mūsų augalais ir gėlėmis. Mes 
niekada nelaikome atviros že-
mės – ir lysvės, ir tarplysvės visa-
da padengtos kompostu, mulču. 
Visada žemę papildome natūra-
lia organine medžiaga. Taikome 
gamtinės žemdirbystės, perma-
kultūros, biodinaminius principus. 

– Jūsų kitoks požiūris į ūki-
ninkavimą? 

– Aurelijus: Mums svarbus ho-
listinis požiūris į gamtą ir į visus 

organizmus, kurie yra aplinkui. 
Nenaudojame sintetinių trašų. 
Nenaudojame jokių nuodų vaba-
lų, žolių naikinimui, nes nenorime 
išbalansuoti gamtos.

Pasižiūrėkite, kaip atrodo dau-
guma dirbamos žemės. Ji būna 
erozuota, vėjo pučiama, nebe-
lieka viršutinio sluoksnio, tada ją 
tenka tręšti, nes nebelieka mikro-
organizmų, kurie natūraliai pasi-
rūpintų trąša žemėje. Tada auga 
visokios piktžolės, kurias reikia 
purkšti chemikalais. Ir visa tai 
leistinomis normomis patenka į 
mūsų maistą. Man atrodo, kad 
taip neturėtų būti. 

– Ar ūkininkavimas dabar 
Jūsų vienintelis užsiėmimas, 
ar dar yra ir kitų veiklų? 

– Aurelijus: Aš po poros metų 
pereinamojo laikotarpio jau visiš-
kai atitrūkau nuo ankstesnių veiklų. 

Buvo metas, kai dirbau nuotoli-
niu būdu, bet kartu jau pradėjau 
dirbti žemę ir kūriau planus, kaip 
sukurti tvarią sistemą, kad tas 
juodas darbas taptų ir pragyve-
nimo šaltiniu. Juk jaunam žmogui 
gyventi reikia. 

– Asta: Aš dar šviežiai pabėgu-
si iš miesto. Kai iš Kopenhagos 
grįžau į Druskininkus, buvo toks 
pereinamasis laikotarpis. Visada 
buvau labai aktyvi, nuolat sukau-
si projektinėje veikloje. Kopen-
hagoje man visada patiko, atro-
dė, viskas lyg ir idealu, bet kažko 
vis dėlto trūko. Pasirodo, reikė-
jo susiliejimo su gamta. Gal tam 
turėjo įtakos ir tai, kad užaugau 
Druskininkuose, gamtos apsupty-
je. Tėvams buvo labai didelė stai-
gmena, kad palikau Daniją, kurią 
buvau įsimylėjusi. 

Kol kas dar šiek tiek tęsiu dar-
bus ir nuotoliniu būdu, bet vis 
dažniau pagalvoju, kad reikia visą 
energiją nukreipti į ūkį. 

Planuojame ir projektus rašy-
ti ES finansavimui gauti, kad ga-
lėtumėme kuo daugiau idėjų rea-
lizuoti. 

– Kaip šią vietą įsivaizduojate 
po dešimties metų?

– Asta: Mano vizijoje – multi-
disciplininis, multikultūrinis požiū-
ris. Viliuosi, kad čia bus apjung-
tas ir menas, ir maistas, ir kultūra, 

ir renginiai. Gal čia atvyks ir už-
sieniečių, bus savanoriaujančių 
žmonių? Aš taip norėčiau. Norė-
tųsi ir edukacinių programų, kad 
galėtume su žmonėmis dalintis 
savo patirtimi, maistu, galėtume 
mokyti juos gyventi harmonijoje 
su gamta. 

– Aurelijus: Pafantazuokime... 
Įsivaizduoju, kad po dešimtme-
čio visa šita teritorija galėtų tap-

ti kaip gražus botanikos sodas, 
kuriame išvystyta permakultū-
ra. Daug daugiamečių medžių ir 
krūmų, tarp kurių susiintegruo-
ja lysvės, kuriose auga ir vien-
mečiai augalai. Ir viskas apjungta 
į gražų gražų tinklą – „interne-
tą“, kuris prijungtas prie pasauli-
nio „interneto“ – miško. Ir kad šita 
miško inftrastruktūra per žemę la-
bai pralaidžiais „kabeliais“ – gry-
bų tinklais, tobuliausiomis gamtos 
sukurtomis „magistralėmis“, „me-
tro“ ir komunikacijų tinklais susi-
liestų su mūsų lysvėmis, patektų 
į mūsų augalus, o iš augalų pa-
tektų į mus. Lėtas maistas ir lėtas 
gyvenimo būdas, besimėgaujant 
tuo, ką patys sukūrėme.

O kol kas mes padedame savo 
tėvams. Ir mano, ir Astos tėvai 
turi žemės, taigi nori, kad mes ir 
jų ploteliuose ką nors sukurtume. 

– Kodėl pasivadinote „Miško 
laboratorija“?

– Asta: Tai kad mūsų ūkininka-
vimas labai toks eksperimentinis, 
todėl ir laboratorija... Taikome ir 
senoviškus, ir naujoviškus meto-
dus. 

Mes net tulpes auginame kaip 
daržoves – be jokių chemikalų! 
Pasibaigus tulpėms, į tas pačias 
lysves sodiname ridikėlius, salo-
tas. Viską drąsiai galima valgy-
ti, nes čia nėra nė lašo cheminių 
medžiagų. 

Dar eksperimentuojame su fer-
mentuotomis arbatomis. Augalus 
reikia sugrūsti, pafermentuoti ir 
po to išdžiovinti. Renkame patys 
miške įvairius vaistinius augalus, 
pavyzdžiui, siauralapį gauromedį, 
avietes, mėlynes. 

– Kokios dabar Jūsų didžiau-
sios svajonės? Aurelijui, ko 
gero, norėtųsi, kad Asta atgal į 
Daniją nepabėgtų...

– Aurelijus: Kai tiek gėlių pa-
dovanojau, tikiuosi, nebepabėgs 
(šypsosi). Juk ten tokio kiekio gė-
lių turbūt niekas nepadovanos... 

O jeigu rimtai, tai dabar norė-
čiau „atsišaudyti“ visus darbus. 
Veiklos pradžia, taigi reikia labai 
daug infrastruktūros paruošti. Ir 
šiltnamio erdvės, ir lysvių...  Kuo 
greičiau norisi pamatyti šviesą tu-
nelio gale. 

– Asta: Man norisi, kad tas 
mūsų ūkininkavimas taptų gyve-
nimo būdu, ši veikla vis labiau pa-
tiktų, teiktų džiaugsmo ir kiekvie-
na diena būtų kaip malonumas. 
Norisi augti ir džiuginti aplinkinius 
mūsų išaugintais augaliukais. 

Jauni druskininkiečiai sėkmingą karjerą iškeitė į „Miško laboratoriją“Atkelta iš 1 psl.

Asta ir Aurelijus pasirinko ūkininkauti pagal gamtinės žemdirbystės, permakultūros, bio-
dinaminius principus/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Dideliame žemės plote puoselėjamą ūkį jaunuoliai pavadino „Miško laboratorija“/Rober-
to Kisieliaus nuotrauka

Poros užaugintų tulpių galima nusipirk-
ti ir Druskininkų turgavietėje/Laimos Reke-
vičienės nuotrauka
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Gyvename individualiame name. Visi aplink jau senokai 
turime atskirus konteinerius maisto atliekoms. 

Bet pastebėjau, kad vienas kaimynas dar nė karto 
nebuvo jo ištraukęs ištuštinimui. Ar jam už tai niekas 

negresia?

Gresia administracinė at-
sakomybė už netinkamą 
atliekų tvarkymą – jei gy-
ventojas nesinaudoja maisto 
atliekų konteineriu, vadinasi, 
jis neišrūšiuoja savo atliekų. 
ARATC kontrolieriai rengia 
sustiprintą patikrą, kurios 
metu išskirtinis dėmesys 
skiriamas maisto konteine-
rių neištraukiantiems atliekų 
turėtojams. Jų mišrių atliekų 
konteineriuose aptikus 

maisto, virtuvės atliekų, jie 
nebus ištuštinami, o pažei-
dimui kartojantis informacija 
bus perduota atitinkamoms 
institucijoms dėl administra-
cinės atsakomybės taikymo. 

Neišrūšiuotos maisto 
atliekos labai užteršia visas 
kitas atliekas, kurios tampa 
netinkamomis perdirbimui 
ir turi būti šalinamos są-
vartyne. Tai – brangiausias 
atliekų tvarkymo būdas, tad 
nerūšiuojantiems tenka ir at-
sakomybė už brangstantį jų 
tvarkymą. 

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

Tarp konkurso „Laiškai istorijai“ laureatų – 
ir Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokinė
Metų pradžioje visos Lietu-

vos mokiniai buvo pakvies-
ti parašyti asmenišką laišką 
savo istorijos herojui, su is-
torinėmis asmenybėmis pa-
sidalinti savo mintimis apie 
Lietuvos ateitį, padėkoti už 
ryškiausius darbus Lietuvos 
herojams ir kūrėjams, papa-
sakoti jiems apie Lietuvą, ku-
rioje gyvename šiandien.

Šūkiu „Iš širdies į praeitį“ ak-
cijos iniciatoriai ir kūrėjai ragino 
vaikus atrasti asmenišką ryšį su 
jų miestų ir miestelių apylinkėse 
kūrusiais visai Lietuvai svarbiais 
herojais ar įkvepiančiomis asme-
nybėmis bet kur Lietuvoje. Drus-
kininkuose, prie M. K. Čiurlionio 
paminklo taip pat buvo pastatyta 
šiai akcijai skirta dėžė – jaunieji 
druskininkiečiai noriai rašė laiš-
kus savo istorijos herojams.

Praėjusią savaitę buvo pa-
skelbti konkurso nugalėtojai, 
tarp jų – ir Druskininkų „Atgimi-
mo“ mokyklos moksleivė Ago-
ta Granatauskaitė, rašiusi laišką 
Mikalojui Konstantinui Čiurlio-
niui. Agotą dalyvauti konkurse 
paskatino jos mokytoja Rima 
Pakalienė.

„Šiais laikais tikrai retai pasi-
taiko, kad vaikas taip noriai ra-
šytų rašinį. Agotai patinka ra-
šyti, ir jai tai puikiai sekasi. Juk 
nedažnai rašinio pabaigoje ga-
lima perskaityti: „buvo sma-
gu rašyti“; „patiko“? O Agota 
taip pabaigia rašinius. Mergai-
tė daug skaito, domisi istorija. 
Konkurso tema – laiškas isto-
rinei asmenybei – pirmiausia 
ir reikalavo istorinių žinių, rei-
kėjo pasidomėti pasirinktos as-
menybės biografija. Kai paskai-
čiau Agotos laišką Čiurlioniui, 
supratau, kad apie jį labai daug 
žino. Įdomus pasirodė vaikys-
tės epizodas, kai mažasis Kas-
tukas draugams išdalijo slyvas, 
mamos uogienei nupirktas. Ir 
visa tai Agota perteikė labai 
nuoširdžiai, vaiko akimis. Buvo 
galima pajusti, kad Čiurlionis jai 
tikrai rūpi, iš rašinio sklido šilu-
ma“, – mintimis dalijosi Agotos 
mokytoja R. Pakalienė. 

Mokytojai labai džiugu, kad jos 
mokinės darbas buvo pastebė-
tas ne tik Druskininkuose, bet ir 
respublikoje: „Agota turės dau-
giau motyvacijos Ji pati sau įro-
dė, kad gali rašyti ir kurti. Labai 
linkiu jai nesustoti.“ 

„Mikalojau Konstantinai Čiur-

lioni, rašau Jums, nes noriu pa-
dėkoti už tai, kad tapėte, už tai, 
kad kūrėte muziką ir garsinote 
savo darbais Lietuvą. Didžiuo-
juosi Jūsų kūryba ir talentu“... 
<>... M. K. Čiurlioni, ačiū Tau, 
kad kūrei, kad įkvėpei mane ta-
pyti, domėtis daile, muzika. Dė-
koju lietuvių vardu už kūrybos, 
meno naujoves, už Tavo drąsą 
būti originaliam. Labai apgailes-
tauju, kad neturėjai dabartinių 
sąlygų kurti, nesulaukei šian-
dieninės savo garbės“, – tai tik 
maža ištrauka iš A. Granataus-
kaitės laiško M. K. Čiurlioniui. 

Jį parašiusi Agota sako M. K. 
Čiurlionio asmenybę pasirinkusi 
todėl, kad jis jai yra artimas, jis 
gyveno Druskininkuose. Ji pati 
lanko M. K. Čiurlionio meno mo-
kyklą, o iš ten dirbančių moky-

tojų nemažai sužinojo apie didį-
jį Lietuvos genijų ir jo gyvenimą: 
„Mokytojos pasakodavo įdomių 
istorijų, todėl žinios pravertė, ra-
šant laišką šiai iškiliai istorinei 
asmenybei“. 

Labiausiai Agotai patinka M. 
K. Čiurlionio vaikystės istorija, 
jai įdomu, kaip menininkas tada 
gyveno, kas jį įkvėpė piešti, kur-
ti muziką. 

Paklausta, kaip jaučiasi, su-
laukusi apdovanojimo, Agota 
sakė: „ Tikrai džiaugiuosi, nes 
man labai patiko rašyti laišką M. 
K. Čiurlioniui. Noriu padėkoti ir 
savo mokytojai R. Pakalienei, 
kuri paskatino dalyvauti konkur-
se. Gavau prizą ir padėką, esu 
labai laiminga.“ 

Parengė Laima Rekevičienė 

A. Granatauskaitė laišką M. K. Čiurlioniui rašė todėl, kad ji žavisi šia iškilia asmenybe, 
gyvenusia Druskininkuose/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Užuojautos

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
kad sielvartą sušildytų, paguostų.

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Dėl brolio netekties 
nuoširdžiai užjaučiame Birutę Pangonienę.

DNSB ,,Šilo namas“ gyventojai

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimam tėveliui, 
nuoširdžiai užjaučiame Kristiną Karaliūnienę. 

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai
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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

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, 
netekus mylimo Tėvelio, nuoširdžiai užjaučiame 

Gemą Matūzienę. 

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų 
mokymo centro „Dainava“ darbuotojai

Mirus Helenai Jacevič, 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų Pavelą ir vyrą Sergėjų.

Dainavos 7-osios g. kaimynai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas. Kapuose dedame trinkeles.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

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

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

Į Amžinybę iškeliavus broliui Petrui, 
nuoširdžiai užjaučiame kaimynę Leonorą Graužinienę 

ir visus artimuosius.

Vytauto g. 18 namo laiptinės kaimynai

PADĖKA

Dėkojame visiems, užjautusiems sunkią netekties va-
landą ir padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti Vidą Vo-
lungevičių.

Tėvas ir sesuo Zita

PADĖKA

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną, 
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus.

Nuoširdžiai dėkojame Leipalingio parapijos klebonui 
Pauliui Marčiulioniui, giesmininkėms Onutei ir Laimutei, 
Jovaišių bendruomenės šarvojimo salės darbuotojams, 
duobkasiams ir visiems, šią sunkią valandą padėjusiems 
ir palaikiusiems, palydint į amžino poilsio vietą mums 
brangu Žmogų – Mamą, Močiutę ir Promočiutę Oną Mai-
žiešienę.

Sūnus Juozas, dukros Danutė ir Dangyra

Centre „Dainava“ sėkmingai įgyvendinamas 
projektas „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“
Viešoji įstaiga Valstybės ir 

savivaldybių tarnautojų mo-
kymo centras „Dainava“ kar-
tu su sveikatos priežiūros 
institucija „Gardino universi-
tetine klinika“ ir Lietuvos Res-
publikos Vidaus reikalų mi-
nisterijos Medicinos centru 
įgyvendina projektą „Inovaty-
vi psichologinė reabilitacija“. 
Projekto Nr. ENI-LLB-1-052. 
Projektas finansuojamas Lie-
tuvos-Latvijos-Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sie-
ną programos (1.1 priorite-
tas „Gerinti socialinių ir kitų 
paslaugų prieinamumą pa-
žeidžiamoms grupėms“) lė-
šomis. Bendra projekto ver-
tė – 949 492,46 Eur. Projektas 
pradėtas vykdyti 2019 m. ba-
landžio 25 d., jo įgyvendinimo 
laikotarpis – 24 mėnesiai.

Viešojoje įstaigoje Valstybės 
ir savivaldybių tarnautojų mo-
kymo centre „Dainava“ įreng-
tas psichoterapijos kabinetas, 
kuriame įdiegtos specializuotos 
procedūros relaksacijai ir psi-
chologinei rekreacijai. 

Pati naujausia procedūra – bi-
nauralinė terapija, paremta „He-
mi-sync“ rekreacijos technolo-
gija. Šios terapijos tikslas yra 
sukurti sąlygas patogiam, giliam 
ir įvairiapusiškam poilsiui, me-
ditacijoms bei atsistatymui. Bi-
nauralinė terapija šiuo metu yra 
itin populiari, efektyvi ir išban-
dyta bei pasiteisinusi Jungtinė-
se Amerikos Valstijose, Vakarų 
Europoje, taip pat ir sanatorijo-
se Lietuvoje. „Hemi-sync“ garso 
technologija – tai binauraliniais 
ritmais pagrįsta garso terapija. 
Dar 1859 m. mokslininkai paste-
bėjo, jog tam tikri garsai gali būti 
sujungiami kartu, kad padėtų 
švelniai įvesti smegenis į tam ti-
kras būsenas – gilaus atsipalai-
davimo, regeneracijos ar miego. 
Šiandieninė „Hemi-Sync“ tech-
nologija veikia, generuojant su-
dėtingus, daugiasluoksnius au-
dio signalus, kurie veikia kartu, 
sukurdami rezonansą, atsispin-
dintį unikaliose smegenų elek-
tromagnetinių bangų formose, 
būdingose tam tikroms sąmo-
nės būsenoms. 

Šio proceso rezultatas yra 
harmoninga abiejų smege-
nų pusrutulių veikla, smegenų 
sinchronizacija, kai abu smege-
nų pusrutuliai veikia vieningai 
ir nuosekliai. Sinchronizacija 
reiškia, kad bet kokia informa-
cija yra transportuojama lazerio 
tikslumu per visas smegenis. 
Taigi tokios būsenos kaip atsi-
palaidavimas yra pasiekiamos 
per daug trumpesnį nei įpras-
tai laiką. Tyrimai, atlikti Jungti-
nių Amerikos Valstijų „Monroe 
institute“, rodo, kad pakanka 
vos 30 minučių binauralinės te-
rapijos sesijos tam, kad smege-
nų veikla taptų harmoningesnė. 
Teigiamą šios terapijos poveikį 
pacientai pastebi jau po pirmų-
jų terapijos seansų. 

Viešosios įstaigos Valstybės 
ir savivaldybių tarnautojų moky-
mo centro „Dainava“ psichote-
rapijos kabinete taip pat sukurta 

ir sensorinė relaksacinė erdvė, 
stimuliuojanti pacientų gyvybin-
gumą, malšinanti psichologines 
įtampas, neigiamas emocijas, 
potrauminio streso sukeltus pa-
darinius. 

Projekto įgyvendinimo metu 
viešojoje įstaigoje Valstybės ir 
savivaldybių tarnautojų moky-
mo centre „Dainava“ pagerin-
tos sąlygos pacientams, pa-
didintas sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas, įves-
tos naujos inovatyvios proce-
dūros, suremontuotos pacientų 
gyvenamosios patalpos, įreng-
tas psichoterapijos kabinetas, 
pagal specializuotą psichologi-
nio konsultavimo metodiką su-
teiktos psichologinių konsulta-
cijų paslaugos dviem šimtams 
statutinių pareigūnų, buvusių 
pareigūnų. 

Užsakymo Nr. MDR-301-02

Binauralinės terapijos tikslas – sukurti sąlygas patogiam, giliam ir įvairiapusiškam poil-
siui, meditacijoms bei atsistatymui/Centro „Dainava“ archyvo nuotrauka



2021 m. balandžio 22 d.                                                            Savaitraščio Nr. 30112

2021.04.24 d.
Šeštadienis

2021.04.23 d.
Penktadienis

2021.04.25 d.
Sekmadienis

2021.04.26 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. 
13:00 (Pra)rasta karta.
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 Vartotojų kontrolė. 
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:30 Auksinis protas. 
22:55 Šimtas kelių iki grabo lentos.
00:50 Kvadratas.
03:15 Panorama.
04:10 Vartotojų kontrolė. 
05:05 Dizaino dokumentika. 
05:15 Ponių rojus.

06:20 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:45 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Farai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „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 „Ledynmetis. Žemynų atsira-

dimas“.
21:15 „Bėgantis labirintu“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Bėgantis labirintu“.
23:40 PREMJERA „Gailestis“.
01:25 „Rembo. Paskutinis kraujas“.
03:10 „Komando“.
04:45 „Mažieji genijai“.

06:20 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Paguoda.
23:05 Specialistas.
01:15 Atpildas.
03:00 Žudikų kodas.
04:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Deutsche Welle pri-

stato: Greitis. 
07.00 Oponentai. 

08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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 Atliekų kultūra. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
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 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Bušido ringas. 
04.10 Vantos lapas.
04.35 Kaimo akademija. 
04.55 Atliekų kultūra.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė geriau-

sia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 Baudėjas.
00:00 Naktinė komanda.
01:50 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:00 „Iškvietimas“.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Daiktų istorijos. 
06:55 Išpažinimai. 
07:20 K-9.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:00 Beatos virtuvė.
11:55 Laukinė gyvūnija.
12:45 Amerika iš paukščio skrydžio. 
13:35 Komisaras Montalbanas. 
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas. 
17:30 Žinios. 
18:00 Langas į valdžią. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:30 Panorama.
21:00 Dainuok su manim. 
22:40 Paukšteli, spruk.
00:30 Šimtas kelių iki grabo lentos.
02:25 Amerika iš paukščio skrydžio. 

Pietų valstijos.
03:20 Komisaras Montalbanas. 
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Z. Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Ką veikti?! 
11:55 Pasaulio dokumentika. 
12:50 Tobula planeta.
13:50 Puaro.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Pasivaikščiojimai.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Elžbieta: aukso amžius.
23:45 Oro uostas 1975.
01:30 Paukšteli, spruk.
03:15 Klausimėlis. 
03:30 Puaro.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
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 Daiktų istorijos. 
20:30 Panorama.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Išpažinimai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Daiktų istorijos. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 LRT forumas. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus.

07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pri-

stato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Eko virusas. 
09.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
10.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra. 
11.30 Mūsų gyvūnai. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“. 
17.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
18.00 Žinios.
18.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“.
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“. 
00.00 „Pėdsakas“.
01.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Atliekų kultūra. 
03.55 Kaimo akademija. 
04.20 „24/7“. 
05.00 Kaimo akademija. 
05.20 Mažos Mūsų Pergalės. 

06:35 „Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys“.

07:00 „Bakuganas. Šarvų 
sąjunga“.

07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-

slaptys“.
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 „Laukinė Japonija“.
13:05 „Hortonas“.
14:50 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Ekstrasensų 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 „Lenktynininkė ir gangsteris“.
01:15 „Nesunaikinami 2“.
02:55 „Pirmas nužudymas“.
04:45 „Tai – mes“.

06:10 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.

08:00 „Kung fu panda. Meistrų pa-
slaptys“.

08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 „Zogas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Zogas“.
12:25 „Oskaras“.
14:50 „Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslap-

čių knyga“.
17:20 Loterija „Kenoloto“. 
17:22 „Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslap-

čių knyga“.
17:25 „Tai – mes“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 TIESIOGIAI TV šou „Didysis 

šou burbulas“. 
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 TIESIOGIAI TV šou „Didysis 

šou burbulas“. 
22:30 „Operacija Hunter Killer“.
00:50 „Bėgantis labirintu“.
02:50 „Gailestis“.

06:40 „Stivenas Visata“.
06:55 „Nuotykių metas“.
07:20 „Bunikula“.
07:45 „Ogis ir tarakonai“.

08:05 „Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“.

08:35 „Tomas ir Džeris“.
09:05 „Beprotiškos melodijos“.
09:30 Mes pačios. 
10:00 Sėkmės tandemas. 
10:30 Titanų žygis į Holivudą.
12:05 Turtuolis Ričis.
13:55 Policijos akademija 3. Vėl ap-

mokymuose.
15:35 Džekas ir Džilė.
17:25 Žalia šviesa.
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 Katės ir Šunys 3. 
21:15 Pikseliai.
23:25 Pagirių žaidynės.
01:05 Paguoda.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
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 Besivaikantys mirtį. 
00:50 „Strėlė“.
01:45 Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas.
03:30 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
05:00 „Kalnietis“.

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.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 „Augintinių talentų 

šou“.
08:30 „Kvailiai šėlsta“.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Neatrasta Rusija“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS Gangsterių 

medžiotojai.
00:20 Absoliutus blogis.
02:15 Baudėjas.

06:00 Info komentarai su 
Arnu Mazėčiu.

07:00 „Kvailiai šėlsta“.
07:30 Galiūnų pasaulio tau-

rė 2020. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Galiūnų varžybos Lietuva – 

Latvija. 
10:00 „Augintinių talentų šou“.
10:30 „Neatrasta Rusija“.
11:35 „Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu“.
12:35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
16:00 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 „Mirtinas ginklas“.
20:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:45 „Gyvi numirėliai“.
00:45 Gangsterių medžiotojai.
02:50 Absoliutus blogis.

05.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

06.00 Bušido ringas. 
06.30 Vantos lapas. 

07.00 Kaimo akademija. 
07.30 Mūsų gyvūnai. 
08.00 Eko virusas. 
08.30 Inovacijų DNR. 
09.00 „24/7“.
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 Laisvės TV valanda. 
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 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Teisingumo agentai”.
01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mokslo ritmu. 
04.25 Partizanų keliais. 
04.50 „Reali mistika“.

06:50 „Nuotykių metas“.
07:15 „Bunikula“.
07:40 „Ogis ir tarakonai“.
08:00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
08:30 Mano draugas delfinas 2.
10:35 Ieškokit Gudručio! 
12:50 Laukiniai laukiniai vakarai.
15:00 Sugrįžęs iš praeities.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas.
22:10 Eilinis Džo. 
00:30 Kiečiausi Spartos vyrai.
02:10 Pikseliai.

06:20 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:45 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.

2021.04.27 d.
 Antradienis

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Kerštas.
23:15 „Mirtinas ginklas“.
00:15 „Legendų biuras“.
01:25 „Gyvi numirėliai“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:00 „Iškvietimas“.
03:50 „FTB“.

10.30 Deutsche Welle pristato: Ke-
liautojo dienoraštis. 

11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis. 
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 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvenimas. 
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kitoks pokalbis su E. Žičkumi. 
05.40 Vantos lapas. 
06.00 „Paslaptys“.

07:40 „Svajonių sodai“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „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 „Trys įtemptos dienos“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Trys įtemptos dienos“.
00:40 „Kobra 11“.
01:40 „X mutantai“.
02:30 „Mažieji genijai“.
03:25 „Kobra 11“.
04:25 „X mutantai“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.
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2021.04.28 d.
 Trečiadienis

2021.04.29 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.

09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė.
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 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama.
21:30 Nacionalinė ekspedicija.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Slėpynės.
24:00 Įstatymas ir tvarka.
00:40 Šventadienio mintys.
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Ne)emigrantai. 
03:00 Panorama.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija. 
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė ekspedicija. Ge-

diminaičių Europa. 
13:00 (Ne)emigrantai. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai?
16:40 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 1000 pasaulio stebuklų. 
20:30 Panorama.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Klanas.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Langas į valdžią. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų. 
03:00 Panorama.
04:00 Gimę tą pačią dieną. 
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:35 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita. 
13:00 1000 pasaulio stebuklų.
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai..
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 Širdyje lietuvis. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Grančesteris.
23:50 Įstatymas ir tvarka.
00:35 Pasivaikščiojimai. 
01:05 Klauskite daktaro. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 (Pra)rasta karta.
03:00 Panorama.
04:00 Vakaras su Edita. 
04:55 Kaip atsiranda daiktai.
05:15 Ponių rojus.

06:20 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:45 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Prieš srovę“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „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 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 „Tamsos pakraštys“.
22:25 „Vikinglotto“. 
22:30 VAKARO KINO TEATRAS 

„Tamsos pakraštys“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
23:18 „Tamsos pakraštys“.
00:25 „Naktinė pamaina“.
01:20 „Kobra 11“.
02:15 „X mutantai“.
03:05 „Mažieji genijai“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:25 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“. 06:20 „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.
06:45 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 „Gero vakaro šou“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „Parduotas gyvenimas“.
15:00 „Simpsonai“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Stebuklas virš Hadsono.
00:25 „Strėlė“.
01:25 Besivaikantys mirtį.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.

06:30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.

08:00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 „Uždraustas vaisius“.
15:30 „Mano namai - mano likimas“.
16:35 Labas vakaras, Lietuva. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bučiuoju. Rūta. 
21:00 „Rimti reikalai 3“.
21:30 Žinios.
22:30 Tik nekvieskite farų! 
00:40 „Strėlė“.
01:35 Nežinomas.
03:25 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:55 Alchemija. 
05:20 RETROSPEKTYVA. 

05.30 Nauja diena. 
06.30 Kaimo akademija. 
07.00 Laisvės TV valanda. 
08.00 „Paslaptys”.

09.00 „Pėdsakas”.
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 Laisvės TV valanda. 
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 Laisvės TV valanda. 
00.30 „Teisingumo agentai“.

05.30 Nauja diena. 
06.30 Mūsų gyvūnai. 
07.00 Lietuvos miestai. 
08.00 „Paslaptys”.

09.00 „Pėdsakas“.
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. 
18.30 „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”.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 #NeSpaudai. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mokslo ritmu. 
04.25 Mūsų gyvūnai. 
04.50 „Reali mistika“. 05.30 Nauja diena. 

06.30 Deutsche Welle pri-
stato: Keliautojo dienoraštis. 

07.00 #NeSpaudai. 
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
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”.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Greitojo reagavimo būrys 

(S.W.A.T.). 
23:20 Kerštas.
01:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „CSI. Majamis“.
02:40 „Iškvietimas“.
03:25 „FTB“.

06:25 „Akloji zona“.
07:20 „Mano virtuvė ge-

riausia“.
08:35 „Šuo“.

09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
21:00 Raudonasis skorpionas.
23:10 Greitojo reagavimo būrys.
01:30 „Didžiojo sprogimo teorija“.
01:55 „CSI. Majamis“.
02:40 „Iškvietimas“.

06:25 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

07:20 „Mano virtuvė ge-
riausia“.

08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Mentalistas“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 „Akloji zona“.
19:30 „FTB“.
20:30 „Kvailiai šėlsta“.
21:00 Priešas už vartų.
23:40 Raudonasis skorpionas.
01:50 „Didžiojo sprogimo teorija“.
02:15 „CSI. Majamis“.
03:00 „Iškvietimas“.
03:45 „FTB“.

06:20 „Transformeriai. 
Maskuotės meistrai“.

06:45 „Ančiukų istorijos“.
07:10 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
07:40 Aktualijų laida „Karštai su tv3.lt“. 
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Mano dukrelė“.
11:50 „Rytietiški saldumynai“.
12:20 Loterija „Kenoloto“. 
12:22 „Rytietiški saldumynai“.
12:55 „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 „Prieš srovę“. 
20:30 „Prakeikti III“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“. 
22:18 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“.
00:10 „Naktinė pamaina“.
01:10 „Kobra 11“.
02:10 „X mutantai“.
03:00 „Mažieji genijai“.
03:30 „Naktinė pamaina“.
04:20 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „RAIGARDAS“ 
NARIŲ VISUOTINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO 

SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Sodininkų bendrijos „Raigardas“ valdybos 2021 m. balandžio 
19 d. nutarimu, 2021 m. gegužės 8 d. (šeštadienį), 13.00 val., 
prie sodininkų bendrijos teritorijoje esančio sandėlio (Rai-
gardo g. 4, Druskininkai) šaukiamas visuotinis rinkiminis atas-
kaitinis bendrijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:
Valdybos darbo ataskaita už 2019-2020 metus.
Revizijos komisijos 2019-2020 metų patikrinimo ataskaita.
Finansinės ataskaitos už 2019-2020 metus tvirtinimas.
2021 metų metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Valdybos narių rinkimai ir jos pirmininko rinkimai.
Revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai.
Diskusijos ir kiti klausimai.
Su parengtais dokumentais, sprendimų projektais bei kita papildo-

ma informacija iki susirinkimo dienos 12 val. galima susipažinti pas 
Sodininkų bendrijos „Raigardas“ valdybos pirmininką.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis rinkiminis ataskaiti-
nis susirinkimas bus šaukiamas po 14 dienų – 2021 m. gegužės 22 d. 
(šeštadienį), 13.00 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimą šaukia bendrijos valdyba.
Sodininkų bendrijos „Raigardas“ valdybos pirmininkas Vygandas 

Dailidė, mob. tel. 8 611 01244. 

Santechnikos darbai! 
Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383

01.30 „Žiedas su rubinu“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Laisvės TV valanda.
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mokslo ritmu. 
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų še-

šėlyje“.
04.50 „Reali mistika“ .

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 Nežinomas.
00:45 „Strėlė“.
01:40 Stebuklas virš Hadsono.
03:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
04:40 „Kalnietis“.

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 „Nesunaikinami 3“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Nesunaikinami 3“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:20 „Kobra 11“.
02:20 „X mutantai“.
03:10 „Mažieji genijai“.
03:35 „Naktinė pamaina“.
04:30 „Kobra 11“.
05:50 „Atsargiai! Merginos“.

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“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 Oponentai. 
03.50 Alfa taškas. 
04.10 Mokslo ritmu. 
04.25 Kaimo akademija. 
04.50 „Reali mistika“.

Centrui „Dainava“ nuolatiniam darbui 
reikalingi darbuotojai: fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojas (-a), masažuotojas 

(-a) ir bendrosios praktikos slaugytojas (-a). 
Informacija tel. (8 313) 59103

UAB „Transeta“ ieško vairuotojo-ekspeditoriaus 
dvivairiam ekipažui maršrutui Lietuva-Italija-Lietu-
va, vežant šaldytuvines puspriekabes. Savaitgaliai 
namuose. Dėl detalesnės informacijos susisiekite 

telefonu +370 698 09040

Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir meistrai dirbti įvairius sta-
tybos darbus (pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą). 

Tel. 8 658 83471
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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

Susitvarkykite nuotekas, tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI
(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, Švaistė, Biomax, 

August ir kt.) GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, montavimo, aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristaty-
mas ir prijungimas prie prietaiso pagal užsakymus

Prekiaujame angliarūgšte, acetilenu, deguonimi, argonu, 
azotu. Parduodame europinio standarto 3, 11,19 kg 

propano-butano dujų balionų tarą.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Telefonai (8 313) 52204 ir 8 699 43005. 
Adresas: Pramonės g. 5, Druskininkai

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

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

Tel. +370 686 43950

Brangiai perka senus gintaro karolius (2000 Eur/100g) 
gabalus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 61 640

Superkame benzininius automobilius 
geriausia kaina! Tel. 8 648 18770

Greitai ir kokybiškai 
išpjauname medžius 

– tiek gyvenamo-
siose teritorijose, 
tiek sunkiai priei-

namose vietose bei 
kapinėse. 

Tel. 8 627 49416

Parduodamas 22 arų namų valdos 
sklypas naujai kuriamoje naujų namų 

gyvenvietėje Viečiūnuose. 
Kaina — 17 500 Eur, derinama. 

Tel. 8 624 69222

Transporto įmonė ieško tarptautinių pervežimų vairuo-
tojų darbui (vežant šaldytuvus, tentus, puspriekabes) 

reisams: Lietuva-Italija-Lietuva. Lietuva–Italija–Rusija. 
Darbas Europoje (kadencijomis). 
Kontaktinis tel. +370 622 22333

Druskininkų 
savivaldybės 
paslaugų ūkis 

parduoda malkas. 

Tel. (8 313) 58024

Transporto įmonei 
reikalingas tolimųjų 

reisų vairuotojas 
(CE kategorijos). 
Reisai Lietuva-
Lenkija-Lietuva. 

Savaitgaliai 
namuose. 

Tel. 8 656 29324 ir 
8 685 35335

Nelaukite eilėje Druskininkuose! Atvykite pas mus!
Ratų montavimas, balansavimas, prekyba naujomis padangomis
Leipalingio pl. 50, Leipalingio k., Druskininkų sav. (šalia „Baltic 

Petroleum“ degalinės)
Tel. +370 698 12218

ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, 
VISI SKARDINIMO DARBAI.

Tel. +370 610 72180

Giluminis cheminis minkštų baldų ir kilimų valymas 
Jūsų namuose. Tel. 8 615 77277

Konditerijos įmonei reikalingi kepėjai (-os) ir 
šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties 

apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.

Užsukite į Romos Pankevičienės 
cukrainę (Vytauto g. 15), 

tel. 52618

R. Pankevičienės įmonei reikalingas vairuotojas. 
Tel. 8 686 43950

Dažome medinius namus, fasadus, stogus savo ir užsa-
kovo medžiagomis. Patirtis. Kokybė. Tel. 8 636 94394

Pigiai parduodame pušines 
malkas 

(supjautos kaladėmis). 
Druskininkų savivaldybėje 

pristatymas –
nemokamas! 

Tel. 8 630 45599Perku gręžimo stakles ir oro kompresorių. 
Tel. 8 610 48759

Išnuomojamos komercinės ir kitos paskirties 89,44 m 
ir 21,18 m patalpos komplekse „Grand SPA Lietuva“, 

V. Kudirkos g. 45. 
Teirautis telefonu +370 614 06124

Elektros instaliacijos darbai. 
Tel. 8 623 29226
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Asmeniniai skelbimai
Parduodami sklypai Neravuose, 
šalia pagrindinio kelio.  
Tel. 8 623 57433

Parduodami įvairių dydžių namų 
valdos sklypai M. K. Čiurlionio 
g., šalia miško. Atlikti geodeziniai 
matavimai, yra elektra, miesto 
komunikacijos. Tel. 8 602 10802

Viečiūnuose parduodamas že-
mės paskirties sklypas: 21 aras 
(350 Eur/aras), netoli miško ir 
prekybos centro „Maxima“; sodo 
namelis su priestatu, sodų ben-
drijoje „Papartis“, kaina – 30 000 
Eur. Tel. 8 603 94991

Parduodamas 4,90 ha žemės 
ūkio paskirties sklypas Lazdijų 
rajone. Bendram plote yra 1,00 
ha vandens telkinys. Yra leidimas 
žvejoti žymėtais tinklais. Geras 
privažiavimas. Teirautis tel. 8 621 
23683

Parduodamas 5,4 ha žemės ūkio 
paskirties sklypas – prieš Krivo-
nių kaimą. Kaina – 16 500 Eur. 
Tel. 8 663 63039

Sodas Jaskonyse, sodų bendri-
joje „Smiltelė“: 6, 75 arų žemės 
sklypas, sodo pastatas – 31,18 
kv. m, gera vieta, patogus priva-
žiavimas. Tel. 8 672 77324

Nuoma

Nuomojamas kotedžas Druski-
ninkuose, Mizarų g. Autonominis 
šildymas, yra garažas. Kaina – 
derinama. Tel. 8 615 43483

Sodų bendrijoje „Dainava“ iš-
nuomojamas sodo namelis: 1-as 
aukštas – 100 Eur + patarnavi-
mai, 2-as aukštas – 80 Eur + pa-
tarnavimai. Tel. 8 675 61036

Išsinuomotų

Išsinuomočiau žemės ūkio pa-
skirties žemę šalia Leipalingio. 
Tel. 8 686 82044 ir 8 612 54947

Perka nekilnojamąjį turtą

Šalia Druskininkų pirkimui arba 
nuomai ieškomas butas, nedi-
delis sklypas su pastatais arba 
tuščias. Gali būti apleistas. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 605 05407

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

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

Parduoda 2 kambarių, 38 kv. m 
butą Gardino g.: vienas kamba-
rys suremontuotas, su baldais, 
kitas – nesuremontuotas; šarvo 
durys, plastikiniai langai. Kaina – 
27 000 Eur. Tel. 8 607 36078

Parduodamas 3 kambarių butas 
naujos statybos name Liškiavos 
g.: 69 kv. m, butas su grindiniu 
šildymu, labai mažos šildymo 
išlaidos. Yra privati parkavimo 
vieta. Tel. 8 638 85452

Parduodamas 2 kambarių butas 
Liepų g., mediniame name: kūre-
nama krosnis, veranda, WC, šal-
tas vanduo. Tel. 8 676 72759

Parduoda 3 kambarių butą 
5-ame aukšte su vaizdu į Alkos 
tvenkinį. Tel. 8 601 08438

Parduodamas 2-jų kambarių, 36 
kv. m butas 1-ame aukšte Druski-
ninkų mieste (senamiestyje), An-
takalnio gatvėje. Namas geltonų 
plytų, du balkonai, rūsys. Reikia 
remonto. Kaina – 56 000 Eur. 
Tel. 8 655 79158 ir 8 675 24494

Parduodami 2 ir 3 kambarių butai 
su daline apdaila naujos statybos 
name Klonio g,. prie Vijūnėlės 
tvenkinio. Kaina – 2800 Eur/kv. 
m. Tel. 8 687 37575

Parduodamas 4 kambarių, 78, 85 
kv. m butas: 4 aukšte iš 4, ben-
drabučio tipo name, Gardino g. 
17, kaina – 37 500 Eur.  
Tel. 8 687 37575

Viečiūnuose parduodamas 22 
arų namų valdos sklypas (kuria-
moje naujų namų gyvenvietėje), 
puikus privažiavimas. Kaina – 17 
500 Eur. Tel. 8 624 69222

Sodų bendrijoje „Dainava“ par-
duodamas 6 arų sodo sklypas su 
mūriniu namu ir mansarda, yra 
didelis rūsys, šulinys. Tel. 8 698 
49628

Parduodamas 2, 57 ha žemės 
sklypas ( iš jų – 0,18 ha miškas), 
Utiekos kaime, netoli Druskinin-
kų. Atlikti kadastriniai matavimai. 
Kaina – 7500 Eur. Kontaktinis tel. 
8 686 64303

Kalviškių mikrorajone pirkčiau 
2-3 kambarių butą.  
Tel. 8 653 67321

Perku žemę, mišką ar sodybą 
Dzūkijoje. Tel. 8 615 31374

Pirkčiau butą, galėčiau mokėti 
apie 30 tūkst. Eur, bendrabučio 
tipo nesiūlyti. Tel. 8 607 57121

Pirkčiau garažą Baltašiškėje. 
Gali būti apleistas.  
Tel. 8 605 05407

Ieškomas pirkti sklypas sodų 
bendrijoje, šalia Druskininkų. Gali 
būti apleistas. Tel 8 605 05407

Pirkčiau garažą Druskininkuose. 
Tel. 8 627 41783

Žemės ūkio produkcija

Parduodamas 1 metų amžiaus 
avinas. Tel. 8 659 22636

Parduodu bičių šeimas.  
Tel. 8 687 98911

Parduodu valytus grūdus: vasari-
nius kviečius, avižas, vikių-avižų 
mišinį, miežius. Tel. 8 616 11588

Parduodu: bulves, ž. kviečius, ž. 
kvietrugį, rugius, avižas, miežius 
ir šieną rulonais.  
Tel. 8 699 18639

Parduodu sėklines avižas. Mai-
šas – 6 Eur. Tel. 8 657 87140 

Miškas, mediena, malkos

Parduoda supjautas malkas.  
Tel. 8 622 94035

Parduodamos įvairios medienos 
malkos: rąsteliai, kaladės, kapo-
tos. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 698 39795

Įvairūs daiktai

Parduodame statybines pušines 
lentas. Tel. 8 694 04146

Kineskopinių TV „Panasonic“, 
„LG“, „Philips“  ir TV priedėlio „TV 
STAR“, muzikinių centrų „Akai“ 
ir „Philips“ distanciniai pulteliai, 
Scart laidai – nuo  2 Eur, mobi-
laus telefono „Nokia“ įkrovikliai 
ir ausinukės – 2 Eur, kolonėlės 
„NGS“ už 9 Eur, skaldelė trinkelių 
klojimui: 1 maišas – 4 Eur, pa-
kabinami šviestuvai – nuo 5 Eur, 
medžioklinis šautuvas „IŽH27 
(12 kalibras su medžiokliniu pro-
žektoriumi) – 250 Eur. Gliukozės 
matuoklis „ACCU-CHEK INS-
TANT“ ir diagnostinės juostelės. 
Tel. 8 686 43600

Parduodami naudoti vonios bal-
dai: kriauklė su stovu, dviejų da-
lių spintelė. Tel. 8 611 33589

Naujų odinių striukių, švarkų ir 
avikailių galutinis išpardavimas 
su 70 proc. nuolaida. Kaina – 
nuo 20 eurų. Tel. 8 698 40430 

Parduodu naudotą benzininį 
motobloką-kultivatorių „HONDA 
160“, 5.0, pavara – grandinė, 
darbinis plotis – 55 cm, pilnai 
veikiantis, kaina – 160 Eur.  
Tel. 8 686 55350

Perdengimo plokštės, iš viso – 4 
vnt., 6×1,5 m, po 90 Eur.  
Tel. 8 685 10884

Parduoda 5 aliuminius pieno bi-
donus, 2 benzino kanistrus.  
Tel. 8 659 99017 

Parduodu tašus (brusus) 
10x10x6000. Vnt. kaina – 14 
eurų. Yra 90 vnt. Taip pat lentas 
3x10x6000. Yra 200 vnt. Vnt. kai-
na – 4 eurai. Du metus džiovinta 
lauke. Tel. 8 652 41482

Ąžuolinės taburetės.  
Tel. 8 618 20125

Špižinė krosnelė („buržuika“), 
„Rehal“ plastikinės, stiklinės lau-
ko durys 1 m x 210.  
Tel. 8 604 65850

Malkinės sandėliukas, kokliai, 
lauko tualetas (medinis), kreivuo-
lių pavėsinė, lova (1 m 60 x 2 m) 
su čiužiniais, spintelė.  
Tel. 8 636 04842 ir 8 656 38881

Juodas pianinas „Ukraina“ ir dvi-
ratis berniukui (10-12 m.).  
Tel. 8 685 40200

Dvigulė lova su čiužiniu.  
Tel. 8 678 80644

Naudotas stiklas 80x120 cm, 10 
vnt. skardiniai radiatoriai (seno 
tipo), naudoti kokliai.  
Tel. 8 604 57252

Perka įvairius daiktus 

Perku auksines ar sidabrines 
monetas. Tel. 8 615 31374

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

Perku naujametinius senus 
žaisliukus: snieguoles, senelius, 
lėles, meškiukus, eglutės dekora-
cijas, girliandas, taip pat – audio 
kasetes, vinilines plokšteles. Siū-
lyti įvairius variantus.  
Tel. 8 686 14096 ir 8 651 89996

Perku gręžimo stakles ir oro 
kompresorių. Tel. 8 610 48759

Transporto priemonės ir jų 
dalys

4 lieti diskai ir naudotos vasa-
rinės padangos: R15, 5x110, 
5x112, vidurinė skylė – 72, 5, 
tinka „Opel Zafira“.  
Tel. 8 650 98950

Padangos „Bridgestone“: 4 vnt. – 
195/65-R15; vaikiškas elektrinis 
raudonas automobilis „BMW“. 
Tel. 8 674 25622

„VW Passat“: 1995 m., 1.9 TDI, 
karavanas, sidabrinis, vairo sti-

printuvas, el. stoglangis, kablys, 
grotuvas, centrinis užraktas.  
Tel. 8 616 37622

„Mercedes Benz 308D“: 1995 
m., bortinis , kėbulo ilgis – 4 m, 
po kapitalinio remonto, 3,5 t, 
vairuoti pakanka B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimo.  
Tel. 8 616 37622

2006 m. „Opel Vectra“ redukto-
rius, smagratis – 110 kW, mašini-
nis dujų balionas.  
Tel. 8 656 38881

Reikalinga

Reikalingas specialistas, kuris 
galėtų iškastame tvenkinyje su 
technika išlyginti smėlį.  
Tel. 8 617 78282

Reikalingas žmogus, galintis pa-
dėti ūkyje. Tel. 8 626 49968

Dovanoja

Nugriovimui atiduodamas kluo-
nas ir tvartas. Tel. 8 615 43483

Ieško darbo

51 m. moteris ieško darbo, gali 
padėti buityje, tvarkyti namus. 
Tel. 8 677 86431

2 kartus per savaitę galiu prižiū-
rėti sodybas. Pats atvažiuoju. 
Tel. 8 692 44465

Buhalterė ieško darbo.  
Tel. 8 643 13567

Vyras ieško darbo, gali genėti 
medžius, išvalyti sklypą, mišką, 
išvartas. Tel. 8 676 45137

Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 638 10880

Ieško slaugės darbo, gali slaugy-
ti ligonį, prižiūrėti namus, darbo 
patirtis. Tel. 8 631 52541

45 m. vyras ieško darbo: gali 
prižiūrėti sodybą, tvarkyti aplin-
ką, atlikti kitus ūkio darbus, joje 
gyventi. Tel. 8 604 72710

46 m. statybininkas ieško darbo 
savaitgaliais. Tel. 8 627 02119

30 m. vyras ieško pagalbinio dar-
buotojo darbo. Tel. 8 605 76175

Jaunas vyras ieško pavie-
nių arba ilgalaikių darbų. Esu 
kruopštus, atsakingas, be žalin-
gų įpročių, galiu dirbti bet kuriuo 
metu: darbo dienomis ir savait-
galiais. Tel. 8 676 52360

50 m. vyras ieško bet kokio dar-
bo. Tel. 8 600 71062

Kita

Priimčiau gruntą.  
Tel. 8 656 38881

Vidutinio dydžio augalininkystės ūkyje renkama nauja 
komanda ir ieškomi du darbuotojai darbui su technika. Pa-
tirtis – privalumas, tačiau yra galimybė apmokyti ir mažai 
patyrusį, tačiau labai norintį dirbti žmogų. Iki darbo reikia at-
vykti nuosavu automobiliu. Atlyginimas – nuo 900 Eur į rankas! 
Kreiptis telefonu 8 648 37750 

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško nuomotis dir-
bamos žemės Druskininkų, Varėnos bei Lazdijų savivaldybė-
se. Išnuomokite žemę man ir garantuotai gaukite didžiausią 
nuomos mokestį rajone. Pasitarkite telefonu 8 676 26009

Ūkininkas plečia augalininkystės ūkį ir ieško pirkti dirbamos 
žemės Liškiavos, Panaros, Kibyšių, Leipalingio seniūnijose. 
Jūsų žemė verta daugiau. Kreipkitės telefonu 8 676 26009

TARPININKAUJU PERKANT, 
PARDUODANT, NUOMOJANT AR 

MAINANT NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ.

KONSULTUOJU ĮVAIRIAIS TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

Tel. 8 618 13799
El. p. laima.sel@gmail.com

M. K. Čiurlionio g. 111-214, Druskininkai

Laima Selvestravičienė

UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia 
prisijungti prie laiptinių valymo komandos! 

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas, noras 
dirbti.

Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių po 
bandomojo laikotarpio.

UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
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Įamžintas garsaus žemiečio 
R. Gavelio atminimas

Pasaulinė kultūros die-
na surado savo paminėji-
mo formų ir Druskininkuo-
se. Ta proga, taip pat minint 
garsaus mūsų kraštiečio – 
rašytojo, fiziko, scenaristo 
Ričardo Gavelio – 70-metį, 
Druskininkuose, ant namo 
M. K. Čiurlionio g .44, kuria-
me savo vaikystę ir jaunystę 
praleido žinomas rašytojas, 
buvo atidengta Aloyzo Janu-
šausko sukurta memorialinė 
atminimo lenta.

Atidengimo ceremonijoje da-
lyvavo Druskininkų savival-
dybės meras Ričardas Mali-
nauskas, Viešosios bibliotekos 
direktorė Laima Žėkienė, mies-
to kultūros įstaigų vadovai. 

Kaip atminimo lentos atiden-
gimo ceremonijoje pasakojo 
Druskininkų viešosios bibliote-
kos direktorė Laima Žėkienė, 
į Druskininkus būsimas rašy-
tojas R. Gavelis, Lietuvoje ir 
užsienyje populiaraus roma-
no „Vilniaus pokeris“ autorius, 
atvyko jau būdamas 11 metų, 
kai jo tėvai persikėlė gyventi ir 
dirbti į Druskininkus. Ričardas 
lankė Druskininkų mokyklą-in-
ternatą (dabartinė „Atgimimo“ 
mokykla). Rašytojo tėvas Vy-
tautas Gavelis nuo 1960 iki 
1962 buvo mokyklos direkto-
rius, motina Vanda Gavelienė 
šioje mokykloje dirbo fizikos 
mokytoja.

Druskininkuose rašytojas 
brendo, mokėsi, jį formavo 
mūsų mokytojai, kurie dirbo 
mokyklose, būreliuose. 1968 
m. Ričardas aukso medaliu 
pabaigė vidurinę mokyklą ir iš-
vyko studijuoti į Vilniaus uni-
versiteto fizikos-matematikos 
fakultetą, ten įgijo fiziko diplo-
mą. Vėliau R. Gavelis įsitrau-
kė į aktyvią literatūrinę veiklą. 
Rašytojas netikėtai mirė 2002 
m. rugpjūtį, palaidotas Vilniu-
je, Rašytojų kalnelyje, o abu jo 
tėvai amžino poilsio atgulė Ra-

tnyčios kapinėse.
Praėjusiais metais rašytojui 

būtų sukakę 70 metų. Ta proga 
Viešoji biblioteka parengė pa-
raišką projektui „Ričardo Ga-
velio skaitymai“, kurį finansa-
vo Lietuvos kultūros taryba ir 
Druskininkų savivaldybė. 

„Projekto tikslas – įprasminti 
lietuvių prozininko, publicisto, 
dramaturgo, kino scenaristo 
R. Gavelio asmenybę, jo gy-
venimo ir literatūrinės veiklos 
vietas. Projekto įgyvendinimo 
metu dalyvauti trumposios pro-
zos konkurse, skirtame Druski-
ninkų krašto kūrėjo R. Gavelio 
kūrybai atminti, buvo kviečiami 
profesionalūs Lietuvos prozi-
ninkai“, – pasakojo bibliotekos 
direktorė. 

Minint rašytojo gimtadienį, vi-
sose Druskininkų savivaldybės 
mokyklose organizuotos lite-
ratūros pamokos, moksleiviai 
prisiminė rašytoją, susipažino 
su jo kūryba.

Viešoji biblioteka miesto gy-
ventojus ir svečius pakvietė 
dalyvauti literatūriniuose pa-
šnekesiuose „Jo laikas dabar“, 
kuriuose pranešimus apie rašy-
tojo gyvenimą ir kūrybą skaitė 
literatūrologė J. Čerškutė („Kas 
buvo ir ką rašė R. Gavelis“, pro-
zininkė, rašytoja, vertėja B. Jo-
nuškaitė („Lietuvių proza ir jos 
ištakos“). Iliustratorė G. Ali-
ce pristatė parodą „R. Gavelio 
„Vilniaus pokeriui 30“. Renginy-
je paskelbti prozininkų konkur-
so nugalėtojai. 

Pirmoji vieta skirta Ievai Ma-
rijai Sokolovaitei už kūri-
nį „Magistralės“, antroji – Pe-
trui Venclovai už kūrinį „Elegija 
Motinai“, trečioji – druskinin-
kietei Linai Simutytei už kūrinį 
„Akmuo“. Nugalėtojai apdova-
noti atminimo dovanomis. 

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Garsaus mūsų kraštiečio – rašytojo, fiziko, scenaristo R. Gavelio – 70-mečio proga me-
morialinę atminimo lentą ant namo M. K. Čiurlionio g. 44 atidengė Savivaldybės meras R. 
Malinauskas ir Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka


