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Nemokamas

Leidžiamas nuo 2015 m. gegužės 14 d.

Jubiliejų pasitinkantis L. Urmanavičius:
„Aš moku džiaugtis ir vertinti tai, ką jau turiu“

eiti mero pavaduotojo – politiko – pareigas man, kaip ekonomistui, teko „persilaužti“. Esu
labiau skaičių žmogus, buvau
įpratęs spręsti ūkinius, administracinius reikalus, o dabar tenka
daug bendrauti, atstovauti, dirbti
komisijose, kuruoti įvairių sričių
strategijų kūrimą.
Mano kuruojamos sritys – socialinė, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros, sporto, jaunimo politikos – labai svarbios ir
labai artimos žmogui, kiekvienam bendruomenės nariui. Labai svarbu rasti ribą nuo visiems
bendrų poreikių iki kiekvieno individualaus atvejo – kaip patenkinti atskiro žmogaus poreikius,
nepažeidžiant bendruomenės
interesų.
– Kokios Jūsų paties žmogiškosios savybės labiausiai
padeda šiame darbe?
– Sunku pačiam įvardinti tas
savybes. Manau, kad esu pakankamai atviras ir tolerantiš-
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Savivaldybės mero pavaduotojas L. Urmanavičius įsitikinęs, kad Druskininkai yra geriausia vieta gyventi/Mariaus Dovidausko nuotrauka

Laima Rekevičienė
Šią savaitę jubiliejų pasitinkantis mūsų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius įsitikinęs,
kad Druskininkai yra geriausia vieta gyventi. Jis sako
nė minutės nesigailėjęs, kad
1995-aisias su šeima čia apsigyveno. Druskininkai jam
atvėrė daugybę savirealizacijos galimybių, ypač tada, kai
pradėjo dirbti Druskininkų
savivaldybės vadovų komandoje, su kuria 2000-aisiais atvertė naują Druskininkų istorijos puslapį.
Žmonių gerbiamas ir mylimas politikas džiaugiasi
darnia savo šeima, šiltais
santykiais su kolegomis,
bendravimu su miesto ir
kaimiškų vietovių bendruomenėmis, aktyviomis nevy-

riausybinėmis organizacijomis. Jis sako, kad gyvenime
labai svarbu mokėti pasidžiaugti paprastais dalykais, nestokoti pozityvumo
bei optimizmo.
– Druskininkų savivaldybės
vadovų komandoje dirbate ilgiau kaip 20 metų. Jums teko
dirbti įvairiose pozicijose –
buvote mero patarėjas, administracijos direktorius, keletą
kadencijų esate mero pavaduotojas.
– Savivaldos srityje dirbu jau
dvidešimt pirmus metus. Ar tai
buvo geras pasirinkimas? Neabejotinai taip. Iki tol dirbau
Druskininkų ir Alytaus apskrities mokesčių inspekcijose.
Buvau patenkintas darbu, ten
dirbau su stipriu, draugišku,
kompetentingu kolektyvu, su
jais bendrauju iki šiol. Tačiau

VMI darbo specifika tokia, kad
ten tenka ir bausti. O savivaldoje – padedu žmonėms spręsti jų problemas. Čia su komanda įgyvendinu ir savivaldybės
tarybos priimtus sprendimus, ir
savo paties iniciatyvas, skirtas
bendruomenės labui. Galimybės tikrai labai didelės.
Visos mano užimtos pareigybės viena kitą papildė. Pradėjau dirbti mero patarėju, neturėdamas darbo savivaldoje
patirties. Ši sritis tuo metu man
buvo iš viso naujas dalykas,
daug ką įsivaizdavau visai kitaip, bet dirbdamas įgijau patirties ir kompetencijos. Vėliau
dirbau savivaldybės administracijos direktoriumi. Tai – atsakingos pareigos, teko dirbti, neskaičiuojant darbo valandų, nes
kaip tik tuo metu buvo įgyvendinami drąsiausi ir ambicingiausi
Druskininkų projektai. Pradėjus

Ruošiantis XI
Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėms,
aptarta
Druskininkuose
esanti sporto
infrastruktūra ir
reikalingos
investicijos
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Tarp Lietuvos
švietimo lyderių –
ir Viečiūnų
progimnazija

5 psl.

Savanorystė
padeda augti

16 psl.

2

2021 m. birželio 10 d.

Savaitraščio Nr. 308

Ruošiantis XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms,
aptarta Druskininkuose esanti sporto
infrastruktūra ir reikalingos investicijos
Tęsiami pasiruošimo darbai
2022 m. liepą Druskininkuose vyksiančioms XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
(PLSŽ). Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės
meras Ričardas Malinauskas, administracijos vadovai ir specialistai susitiko su
Švietimo, mokslo ir sporto viceministru Linu Obcarsku ir
aptarė aktualius žaidynių organizavimo ir finansavimo
klausimus.
Viceministras apžiūrėjo Druskininkų sporto bazes, kuriose
planuojama organizuoti varžybas: Sporto centrą, K. Dineikos
sveikatingumo parką, Turizmo ir
verslo informacijos centrą, mokyklų stadionus ir sales, golfo
laukus, teniso kortus ir kitas.
XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynės pasižymės rekordiniu
sporto šakų skaičiumi – net 27
sporto šakų varžyboms planuojama išnaudoti sporto infrastruktūrą ir pačiuose Druskininkuose,
ir seniūnijose.
„Druskininkuose yra pakankamai profesionalų ir mėgėjų sportui pritaikytų erdvių, tačiau, organizuojant nacionalinės
svarbos žaidynes, kurios lietuviams iš viso pasaulio reprezentuos Lietuvą, reikia atnaujinti kai
kurią sportui skirtą infrastruktūrą. Tikiuosi, kad su Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos pagalba per metus pavyks įgyvendinti suplanuotus atnaujinimo

Druskininkų savivaldybės vadovai ir specialistai, susitikę su Švietimo, mokslo ir sporto
viceministru L. Obcarsku (centre), aptarė aktualius žaidynių organizavimo klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

darbus. Esame pasirengę pasiraitoti rankoves ir kibti į darbus
– norisi, kad Druskininkų svečiai
išsivežtų kuo gražesnius įspūdžius ir prisiminimus. Todėl žaidynių organizavimui keliu aukštą kartelę. Džiaugiuosi, kad čia
mūsų su viceministru požiūriai
sutampa. Dėkoju L. Obcarskui
už kompetenciją, įsigilinimą, supratimą ir norą surengti kuo gražesnę sporto šventę“, – po susitikimo sakė R. Malinauskas.
„Pasaulio lietuvių sporto žaidynės – tarptautinis, senas ir
gilias tradicijas turintis sporto renginys. Jos sutelkia užsienio lietuvius, padeda jiems
neatitrūkti nuo savo šaknų, pa-

žinti dabartinį šalies gyvenimą ir
žmones. Visi viliamės, kad kitąmet jau gyvensime, planuosime,
keliausime ramiau ir lengviau,
o į Žaidynes atvyks kuo daugiau tautiečių iš viso pasaulio“,
– sakė švietimo, mokslo ir sporto viceministras L. Obcarskas,
vadovaujantis PLSŽ organizuoti
Ministrės pirmininkės potvarkiu
sudarytai darbo grupei.
PSLŽ tarpukariu vadintos Lietuvos tautine olimpiada ir pirmą
kartą buvo surengtos 1938 m.
Kaune. Paskui 40 metų žaidynės nevyko. 1978 m. PLSŽ atgaivintos Toronte, vėliau vyko
Čikagoje, Adelaidėje, o nuo
1991 m. rengiamos Lietuvoje.

Informacija šunų šeimininkams

Keturkojų šeimininkai, vedžiodami savo mylimus augintinius, privalo surinkti jų paliktus
ekskrementus/Asociatyvi nuotrauka

Visiems keturkojų šeimininkams primename – vedžiodami savo mylimus augintinius, nepamirškite pareigos
surinkti jų paliktus ekskrementus! Juk visi norime pasivaikščioti
ant
švarios,
tvarkingos žolytės. Tikrai nesmagu įlipti į paliktas „dovanas“.
Gyvūnų laikymo Druskininkų
savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėse nurodoma, kad gyvūnui priteršus viešojoje vietoje, dviejų
butų ar daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpose ar
kito asmens žemės valdoje, laukymėse, parkų pakraščiuose ir
kitose rečiau žmonių lankomose vietose, augintinio savininkas ar vedžiotojas privalo nedelsdamas surinkti augintinių
ekskrementus ar kitus gyvūno
paliktus teršalus.
Viešose erdvėse neatsakin-

gų šeimininkų nesurinkti ekskrementai ne tik gadina estetinį
vaizdą, bet pūdami teršia gamtą ir atmosferą, o už jų palikimą
viešose vietose gresia bauda iki
230 eurų.
„Išvesdami augintinį į lauką,
pasiimkite maišelį, kuriame galėsite surinkti keturkojo ekskrementus. Esant galimybei, naudokite ekologiškus ir gamtoje
visiškai suyrančius arba kompostuojamus maišelius. Juos
išmesti galima į šiukšliadėžes
arba į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Primename, kad
Druskininkuose šunų augintojų
patogumui yra įrengtos ir specialios dėžutės su maišeliais“,
– pažymėjo Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja Agnė Baranauskaitė.
Šunų ekskrementų maišelių
surinkimo dėžių (dispenserių)
pastatymo vietos: /go.php/lit/
Musu-augintiniai

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų,
pageidaujančių 2020 metais gauti finansinę
paramą iš savivaldybės biudžeto, dėmesiui!

Viceministras L. Obcarskas su savivaldybės atstovais apžiūrėjo Druskininkų sporto bazes, kuriose planuojama organizuoti varžybas/
Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, pasinaudoti galimybe 2021 metais gauti finansinę paramą pagal Druskininkų savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas“. Priemone
siekiama skatinti kurortui svarbių nedidelės apimties projektų,
reprezentuojančių Druskininkų savivaldybę, įgyvendinimą.
Daugiau informacijos apie paramą, paraiškų rengimo tvarką ir paraiškos formą bei kontaktus galima rasti tinklalapio www.druskininkusavivaldybe.lt skiltyje Finansai ir verslas/Parama verslui.
Paraiškas Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros darbo
grupei galima pateikti iki šių metų birželio 30 d. 17 val.
Paraiškos su visais Paraiškoje nurodytais dokumentais turi būti pateiktos iki nurodytos datos registruotu laišku, įteikti asmeniškai arba
per kurjerį/įgaliotą asmenį Druskininkų Savivaldybės administracijai,
adresu Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai arba elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir Paraiškas (doc arba docx formatu), el. paštu
info@druskininkai.lt
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Pradedamas Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas

Praėjusią savaitę posėdžiavusi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC)
valdyba svarstė 2021-2027 m.
Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo plano

parengimą, priėmė sprendimus dėl investicijų į bendrovės transporto priemonių
ir konteinerių sistemą, nusprendė liepos mėnesį sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame
bus svarstoma Alytaus miesto savivaldybės deleguojamo
naujo valdybos nario kandidatūra.
Posėdyje dalyvavusi Druskininkų savivaldybės administracijos direktorė, ARATC valdybos pirmininko pavaduotoja

Vilma Jurgelevičienė pažymėjo, kad priimti sprendimai yra
aktualūs viso Alytaus regiono
gyventojams. „Džiaugiamės regione sukurta sklandžiai veikiančia atliekų tvarkymo sistema, tačiau tam, kad išlaikytume
kiek įmanoma stabilesnius kaštus, atitiktume visus ES keliamus reikalavimus bei dirbtume
dar efektyviau, turime labai atsakingai parengti Alytaus regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planą, kuris
aktualus Alytaus regiono sa-

vivaldybių gyventojams ir verslui“, – sakė V. Jurgelevičienė.
Ji pažymėjo, kad šis planas turės derėti su valstybiniu atliekų
tvarkymo planu ir nuo į jį įrašytų priemonių priklausys ES lėšų
bei kitų fondų finansavimo apimtys.
ARATC vadovas Algirdas Reipas pasidžiaugė, kad pradėjo
veikti atnaujinta centro svetainė
www.aratc.lt, o Druskininkų savivaldybėje nuorodą į šią svetainę gyventojai visada ras specialiai tam sukurtoje reklaminėje

bei savivaldybės valdomų įmonių skiltyse.
Posėdžiu metu nuspręsta įsigyti naujas, kokybiškas transporto priemones ir mišrioms
atliekoms skirtų konteinerių – tai
leis atliekas tvarkyti dar greičiau
ir efektyviau, sutaupyti. Valdybos posėdyje taip pat svarstyti
aktualūs maisto ir tekstilės atliekų rūšiavimo klausimai.
Primename, kad ARATC valdybą sudaro visų Alytaus regiono bei Birštono ir Prienų rajono
savivaldybių atstovai.

Gyventojų dėmesiui: žaliųjų atliekų tvarkymo aktualijos
Druskininkai yra žalumos
pilnas ir savo želdynais garsėjantis kurortas. Džiugu matyti, kad kurorto gyventojai
taip pat prisideda prie estetiško kurorto vaizdo kūrimo
ir rūpinasi savo sklypais bei
juose esančiais želdiniais.
Tačiau vis dar atsiranda gyventojų, kurie savo žaliąsias
atliekas tvarko netinkamai ir
sukrauna jas šalia gatvių, šalikelių ar šaligatvių.
Informuojame, kad nugenėtų
šakų, nupjautų medžių ar krūmų
negalima palikti bet kur – tai yra
žaliosios atliekos, kuriomis gyventojai privalo pasirūpinti. Žaliąsias atliekas galima kompostuoti savo sklype arba nuvežti į
tam skirtas žaliųjų atliekų aikšteles: Druskininkuose – Gardino
g. 100-102, Viečiūnuose – Verpėjų g. 26, Leipalingyje – Vytauto g. 57A. Mokėti už atvežtas
žaliąsias atliekas nereikia.
Kad tvarkyti žaliąsias atliekas
gyventojams būtų lengviau, šalia sodų bendrijų, kapinių pasta-

Atliekų tvarkymo taisyklės numato, kad gyventojai žaliąsias atliekas turi susitvarkyti patys, jų negalima palikti už tvoros šalia gatvės./ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

tyti specialūs žaliosioms atliekoms skirti konteineriai.
„Kviečiu privačių namų gyventojus būti sąmoningais ir patiems pasirūpinti žaliosiomis
atliekomis, nepalikti jų už tvoros. Už žaliųjų atliekų palikimą
prie gatvės numatyta atsakomybė ir baudos. Tačiau visada su

bendruomene stengiamės susitarti geranoriškai, mūsų tikslas
ne bausti, o kartu sukurti tvarkingą Druskininkų aplinką“, –
sakė Druskininkų savivaldybės
administracijos direktorė Vilma
Jurgelevičienė.
Primename, kad visoms žaliosioms atliekoms galioja spe-

Prie sodų bendrijų ir kapinių pastatyti specialiais lipdukais pažymėti žaliosioms atliekoms skirti konteineriai./Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

cialūs tvarkymo reikalavimai,
jų negalima deginti, sumesti į
bendrus atliekų konteinerius ar
palikti už savo sklypo ribų prie
gatvės.
Žaliosiomis atliekomis laikoma
medžių ir krūmų šakos, pjuvenos, žievė, sugrėbti lapai, nuvytusius ar išrautos gėlės, nupjau-

ta žolė ir .t.t.
Administracinių nusižengimų
kodekse už žaliųjų atliekų tvarkymo reikalavimų nesilaikymą
yra numatytos baudos nuo 30
iki 140 eurų, jei pažeidimai padaryti pirmą kartą, ir nuo 140 iki
600 eurų, jei pažeidimai yra daromi pakartotinai.

Informacija dėl lengvatų teikimo senatvės pensijos amžiaus
sulaukusiems neįgaliesiems
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 2, 16, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymas (toliau – Įstatymas) įsigalioja 2021 m. liepos 1 d., kurio vienas iš tikslų: užtikrinti, kad visi senatvės
pensijos amžių sukakę neįgalieji turėtų teisę naudotis dėl negalios jiems priklausančiomis lengvatomis, t. y. atsisakoma nedidelių specialiųjų
poreikių lygio nustatymo ir nustatoma, kad, asmenys, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis, prilyginami asmenims, kuriems šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, iki nustatyto nedidelių specialiųjų poreikių lygio termino pabaigos.
Senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, pateikus turimą neįgaliojo pažymėjimą, kuriame nurodytas įrašas „nedidelių specialiųjų poreikių lygis“, bus teikiamos tokios pat lengvatos ir garantijos, kaip ir asmenims, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Druskininkų maudyklose
maudytis saugu – vanduo atitinka
higienos normos reikalavimus
Druskininkų
savivaldybėje maudymosi sezonas
trunka nuo gegužės 15 iki
rugsėjo 15 d. Siekiant užtikrinti saugią bei kokybišką maudynėms aplinką, kasmet organizuojami
mikrobiologiniai vandens
kokybės tyrimai gyventojų
bei miesto svečių labiausiai pamėgtų maudymosi
vietų vandens telkiniuose
Druskininkų savivaldybėje. Rūpinamasi, kad pastarieji atitiktų visus Lietuvos higienos normos HN
92:2018 „Paplūdimiai ir jų
maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Kaip informavo Druskininkų
savivaldybės gydytoja Eglė
Sadauskaitė, jau atlikti vandens kokybės tyrimai parodė, kad Druskininkų vandens

telkiniuose vanduo atitinka higienos normos reikalavimus. „Vandens kokybės
tyrimai vandens telkiniuose reguliariai atliekami viso
maudymosi sezono metu –
nuo gegužės 15 iki rugsėjo 15 d., taip pat atliekami ir
smėlio kokybės tyrimai. Šiemet, prasidėjus maudymosi sezonui, pagal nustatytą vandens ir smėlio tyrimų
grafiką jau atlikome tyrimus
du kartus – nei vieni iš jų neviršijo leistinų normų. Todėl
maudytis šiuose telkiniuose yra saugu“, – sakė E. Sadauskaitė.
Tyrimai atlikti Vijūnėlės tvenkinio paplūdimyje, Ilgio, Latežerio, Avirio ir Ašarėlės ežeruose, Alkos tvenkinyje bei
Ratnyčios upelyje (K. Dineikos
sveikatingumo parke).
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Jubiliejų pasitinkantis L. Urmanavičius: „Aš moku džiaugtis ir vertinti tai, ką jau turiu“

kas. Kiekviename pirmiausia
stengiuosi matyti geranorišką
žmogų. Man smagu, kai gatvėje
prieina žmonės, kalbina, drąsiai
ir bičiuliškai bendrauja, stengiuosi visus išklausyti.
Esu pakankamai atviras, nemėgstu žadėti to, ko negaliu padaryti. Jeigu matau, kad kažkokios problemos negalima
išspręsti, argumentuotai pasakau, kodėl to padaryti neįmanoma. Nebijau prisipažinti, jei nežinau, kaip problemą išspręsti.
Jeigu galima žmogui padėti, padarau viską, kad jam pagelbėčiau. Bet visais atvejais pirmiausia ieškau sprendimo būdų.
– Druskininkų savivaldybėje dirbate ne tik su darnia
vadovų komanda, bet ir su
puikiais, profesionaliais specialistais.
– Tikrai didžiuojamės, kad
mūsų savivaldybėje dirba tokie
kompetentingi savo srities specialistai. Dažnai jie įrodo, kad
gali padaryti daugiau, nei samdomi profesionalai. Prisimenu,
kai dar dirbau mero patarėju,
buvo ruošiamas Valstybės investicijų programai pateikti Gydyklos atnaujinimo investicinis
projektas. Jį parengė samdyti
ekspertai. Bet, likus parai iki pateikimo, teko jį gerokai koreguoti. Iki paryčių dirbome kartu su
Turto ir investicijų skyriaus vedėju Algirdu Svirsku, jo pavaduotoju Gintaru Grigoru.
Džiaugiamės, kad būtent mūsų
savivaldybės specialistai sugeba patys parengti, įgyvendinti ir
administruoti projektus, kuriems
skiriamas finansavimas.
– Artėjantis gimtadienis
dažnai priverčia susimąstyti apie prabėgusį laiką, nuveiktus darbus. Kurie Jūsų
nuveikti darbai, juos prisiminus, glosto širdį ir suteikia
džiaugsmo?
– Tikrai nepasakysiu, kad pats
vienas nuveikiau. Taip jau yra,
kad mūsų savivaldybės vadovų komanda – meras Ričardas
Malinauskas, aš, administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, jos pavaduotoja Violeta
Grigorienė, mero patarėjai – visus 20 metų dirba išvien. Kasryt pasitarimuose dalijamės
idėjomis ir sumanymais, juos
bendrai aptariame, išrutuliojame. Visi džiaugiamės, jei tikslas yra pasiekiamas, projektai
bendromis jėgomis įgyvendinami. Tai pasiekti leidžia savivaldybės tarybos daugumos priimami sprendimai, savivaldybės
administracijos specialistų kompetencijos, savivaldybės įstaigų vadovų darbas ir visos bendruomenės palaikymas. Širdis
džiaugiasi visada, kai Druskininkuose kas nors padaroma
dėl bendruomenės ir kurorto
svečių gerovės.
– Dažnai esate matomas
įvairiuose kultūros renginiuose, festivaliuose. Ši sritis
Jums, ko gero, artima ne tik
dėl užimamų pareigų?
– Iš tiesų kultūros renginiai, kuriuose lankausi su šeima, man
yra atgaiva sielai. Aš juose pailsiu, pasisemiu dvasinės stiprybės. Jaučiu vidinį poreikį pabūti viename ar kitame koncerte,
parodoje, festivalyje. Anksčiau
dažniau pavykdavo apsilankyti ir kitų miestų teatruose, renginiuose. Pandemija šias galimybes apribojo...

Žinoma, dėl laiko stokos nepavyksta sudalyvauti visuose
renginiuose, bet man tikrai norėtųsi. Jeigu nespėju į parodos
atidarymą, vis tiek randu laiko ją
apžiūrėti vėliau. Man to reikia.

Savivaldybės vadovų komanda – V. Jurgelevičienė, V. Grigorienė, R. Malinauskas ir L. Urmanavičius – visus 20 metų dirba išvien/Savivaldybės archyvo nuotrauka

– Kai vaikštote po Druskininkus, ar pavyksta atsiriboti nuo užimamų pareigų ir tiesiog pasimėgauti kurortu?
– Ne visada pavyksta. Nes tai
jau profesinė liga – pastebėti viską: ir kas gražu, ir kas ne
taip. Ar popierėlis numestas
guli, ar kas nors sulūžę... Atėjęs
į darbą, iš karto mėginu spręsti
– tas taisytina, tą reikia sutvarkyti...
Negaliu nepastebėti, nes man
tai rūpi. Dairausi, ir automobiliu važiuodamas, ir pėsčiomis
vaikščiodamas.
Manau, kad visi galėtume padėti spręsti paprastas problemas. Nereikėtų būti abejingiems
– juk galima paskambinti atsakingoms įstaigoms arba į savivaldybę. Visi norime gyventi
gražiame mieste.
– Ar Jūs, gyvendamas Druskininkuose, turite laiko pasimėgauti tuo, ką patys sukūrėte kurorte?
– Galimybę turime visi, tik ar
ja naudojamės? Kol gyvenau
mieste, o ne priemiestyje, po
miestą su žmona Vilija ir vaikais
pasivaikščiodavome dažniau. O
dabar mėgaujamės kaimo ramybe. Bet, kai tik randame su
šeima laisvesnę minutę, stengiamės pasinaudoti kurorte teikiamomis paslaugomis. Rūpinamės savo sveikata.

Urmanavičių šeima mėgsta keliauti – keliones planuoja patys/Asmeninio archyvo nuotrauka

– Galbūt, dirbant Savivaldybėje, įsiminė kokie susitikimai
su išskirtiniais žmonėmis?
– Vienareikšmiškai toks buvo
susitikimas su Jo Ekscelencija Prezidentu Valdu Adamkumi.
Tai – išskirtinė asmenybė, šviesus žmogus, pripažintas autoritetas, turintis tvirtą poziciją.
Džiaugiuosi, kad gyvenimas suteikė progą su juo pabendrauti.
Aš vertinu visus susitikimus,
nes kiekvienas vizitas, kiekvienas į savivaldybę užsukęs žmogus yra unikalus, įdomus pašnekovas.
Kai atvykdavo užsieniečiai, būdavo smagu matyti jų nuostabą,
kad tokiame nedideliame kurorte siūloma tiek daug paslaugų ir
pramogų, veikia unikalūs objektai – vandens parkas, slidinėjimo trasa, lynų kelias, tapę turistų traukos centrais. Juk tokių
miestelių Europoje tikrai nėra
daug, o visa tai įgyvendinta per
tokį trumpą laikotarpį.
– Ar labai skaudėjo širdį per
pandemiją, žinant, kad visko
mieste yra, bet niekuo negalima naudotis?
– Net blogiausiame sapne nesapnavome, kad gali nutikti tokia situacija kurortui, gyvenančiam iš turizmo. Druskininkai
per pandemiją buvo praktiškai uždaryti, neveikė pagrindiniai mūsų sveikatinimo ir turizmo objektai. Ir per pirmą, ir per
antrą karantiną. Taigi galvą reikia lenkti prieš verslininkus, kurie tokioje situacijoje sugebėjo
išgyventi. Žinoma, jie sulaukė
valstybės pagalbos, bet nemanau, kad ji yra pakankama.
Ko gero, teks keisti ir turizmo, ir teikiamų pramogų stra-

L. Urmanavičius brangina su šeima praleistas akimirkas/Asmeninio archyvo nuotrauka
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Tarp Lietuvos švietimo lyderių – ir Viečiūnų progimnazija
Laimutis Genys
Druskininkų švietimo įstaigos
nuolat maloniai nustebina savo
puikiais rezultatais, sulaukiančiais Lietuvos švietimo bendruomenės ir kitų nacionalinių institucijų pripažinimo. Naujausias
mūsų savivaldybės švietimiečių
laimėjimas – Viečiūnų progimnazijos pripažinimas pažangiausia
mokymo įstaiga Lietuvoje.
Neseniai pasibaigė Lietuvos mokyklų lyderių rinkimai, kuriuos organizavo LRT ir ISM vadybos ir
ekonomikos universitetas. Daugiau nei šimtas mokyklų iš Lietuvos
miestų ir miestelių panoro dalyvauti šiuose lyderių rinkimuose, o pažangiausiomis mokymo įstaigomis
paskelbtos: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Kelmės „Kražantės“ progimnazija ir Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija.
Dalyvavo per 100 mokyklų
Lietuvos mokyklų lyderių rinkimai vyko dviem etapais. Pirmajame visuomenė buvo kviečiama
nominuoti inovatyviausias mokyklas, atsižvelgiant į organizacinę,
ugdymo ir kultūros aplinką bei realius pasiekimus. Iš daugiau nei
100 nominuotų mokymo įstaigų visuomenė ir specialiai šiam projektui sudaryta vertinimo komisija išrinko tris, kurių indėlis į švietimą
svarus tiek bendruomenėse, tiek
Lietuvos mastu.
Šių mokyklų atstovams už švietimo srityje parodytą lyderystę ISM
Vadybos ir ekonomikos universitetas suteiks galimybę nemokamai studijuoti Švietimo lyderystės
magistrantūroje. Mokyklose-švietimo lyderėse bus įrengtos poilsio
ir bendravimo pertraukoms skirtos
erdvės su sėdmaišių bei stalo futbolo zonomis.
Šių rinkimų organizatorių teigimu, konkursas yra prasmingas
ir kuria vertę nacionaliniu mastu.
Jame dalyvavusių mokyklų skai-

Ž. Krivonienė: „Sunku patikėti, kad mus
išrinko į geriausiųjų trejetą.“/Asmeninio archyvo nuotrauka
Viečiūnų progimnazija pripažinta viena iš trijų pažangiausių mokymo įstaigų Lietuvoje/Viečiūnų progimnazijos archyvo nuotrauka

čius rodo, kad pokyčiai, ugdant
ateities švietimo lyderius itin aktualūs. Rinkimams nominuotos mokyklos turi stiprų norą daryti pokytį
ne tik savo viduje, bet ir jas supančiose bendruomenėse, o mokyklų
vadovai siekia tapti tikrais ateities
švietimo lyderiais ir taip ugdyti savarankišką, stipria vertybių sistema besivadovausiančią Lietuvos
ateities kartą.
Pergalės nesitikėjo
Viečiūnų progimnazijos direktorė
Žaneta Krivonienė sakė buvo maloniai nustebinta, kai sužinojo, jog
mokykla pateko tarp trijų geriausiųjų Lietuvoje: „Patyriau malonų šoką. Buvo sunku patikėti, kad
mus išrinko į geriausiųjų trejetą.“
Pasidomėjus, kodėl mokykla nusprendė dalyvauti šiame konkurse, direktorė sakė, jog Švietimo
skyriaus vedėja išsiuntinėjo konkurso klausimynus visoms mokyklos ir paskatino juos užpildyti bei
pabandyti. „Klausimyną pildėme
labai atsakingai, nuoširdžiai, nevartodami dokumentinių sąvokų,
gal ir tai lėmė mūsų sėkmę?“, –
sakė Ž. Krivonienė.

Direktorė domėjosi ir kitų Lietuvos mokyklų, dalyvavusių konkurse, anketomis, stebėjo balsavimo
internetu eigą. Jos teigimu, balsavimas buvo labai aktyvus, kai kurios, ypač miestų, mokyklos surinko iki 1000 balsų.
Pergalę lėmė komisijos balsai
„Konkuruoti su didelėmis mokyklomis buvo sudėtinga, galvojome,
kad esame per maži sulaukti pripažinimo. Tačiau daug ką nulėmė
ne balsavimas internete, bet vertinimo komisijos sprendimas. Tai ir
lėmė mūsų pergalę“, – sakė Ž. Krivonienė. Jos manymu, komisija
įvertino Viečiūnų progimnzijos skiriamą dėmesį vaikų emocinei gerovei. „Mūsų veikla orientuota į vaiką,
problemas sprendžiame greitai, neleidžiame joms įsisenėti. Nebijome
kritikos, viską stengiamės spręsti
bendru susitarimu. Smagu, kad gerėja mūsų moksleivių pažangumas,
kuris per dvejus metus artėja prie
100 proc“, –sakė direktorė.
Ketina studijuoti ISM magistrantūroje
Ž. Krivonienė sakė, jog pasinau-

doti gautu prizu –galimybe studijuoti ISM, taigi studijuos ISM magistrantūroje: „Labai norėjau gilinti
vadybo žinias ISM aukštojoje mokykloje, tačiau mokslai ten brangiai
kainuoja, todėl labai džiaugiuosi,
jog dabar atsirado galimybė šį prizą panaudoti savo žinių gilinimui.“
Direktorė džiaugėsi, jog pirmoji su
šiuo laimėjimu progimnazijos kolektyvą pasveikino Viečiūnų bendruomenė, su kuria mokyklą sieja
artimas ryšys: „Bendruomenė, seniūnija mus labai palaiko, mes kartu sprendžiame daug svarbių klausimų, todėl labai džiugu, kad jie
mūsų laimėjimu nuoširdžiai džiaugiasi“. Birželio 17 dieną nuotoliniu
būdu vyks šio konkurso nugalėtojų apdovanojimai.
Diana Brown, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja: „Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Druskininkų savivaldybėje
yra ugdymo įstaiga, kuriai suteiktas švietimo lyderės vardas. Sveikinu visą Viečiūnų progimnazijos bendruomenę, nes žinau, kad
toks rezultatas pasiektas, darniai
ir kryptingai dirbant, siekiant vieno

tikslo – pastebėti, pamatyti ir padėti kiekvienam vaikui. Matau, kad
vienas stipriausių šios mokyklos
bruožų – bendruomeniškumas,
pagrįstas pagarba ir pasitikėjimu,
čia aktyviai veikia visos mokyklos
savivaldos institucijos, įsitraukusi
ir vietos bendruomenė“.
Kaskart apsilankiusi mokykloje
pastebiu, kaip sparčiai yra atnaujinamos vidaus bei lauko erdvės,
juntu tvyrančią draugišką atmosferą – pro atviras kabinetų duris
koridoriuose sklinda garsus juokas, mokytojų kambaryje kvepia
kava, mokytojos neskuba namo
po pamokų – apsitaria dėl darbų, čia ruošiasi pamokoms, o mokiniai – gauna individualią pagalbą, atlieka namų darbus, žaidžia
su draugais.
Džiaugiuosi ir kitomis mūsų savivaldybės ugdymo įstaigomis –
vertinu jų pastangas, įgyvendinant
naujas veiklas, kuriant jaukias ir
patogias aplinkas, įtraukiant mokinių tėvelius. Visiems linkiu vienybės ir darnos bei kūrybiškumo,
siekiant sudaryti kuo geriausias
sąlygas mūsų mokiniams bei nuoširdaus džiaugsmo, pasiekus gerų
mokymosi rezultatų“.

atkelta iš 4 psl.

tegiją. Manau, kad pagrindinis
mūsų kurorto privalumas bus
saugus poilsis. Mūsų SPA, poilsio ir sveikatinimo centrai deda
visas pastangas tam saugumui
užtikrinti. Ir, beje, per karantiną
dirbusiuose centruose nebuvo
infekcijos židinių! Pandemijos
situacija buvo suvaldyta. Labai
daug prie to prisidėjo ligoninės,
PSPC, Visuomenės sveikatos
centro ir biuro specialistai, Savivaldybės gydytoja.
– Ar per pandemiją, kai gyvenimas mieste buvo tarsi sustojęs, Savivaldybė pasinaudojo galimybe atlikti būtinus
aplinkos gerinimo darbus?
– Darbai savivaldybėje tikrai nebuvo sustoję, jie juda į
priekį. Džiaugiamės, kad buvo
skirtas papildomas finansavimas naujojo Kultūros centro
statybai. Sėkmingai įvykdytas K. Dineikos sveikatingumo
parko atnaujinimas. Viečiūnuose iš neveikiančio lopšelio-darželio baseino padarytas
bendruomenės centras. Baigiamas atnaujinti Leipalingio
dvaras – bus įspūdingas kultūros objektas. Atnaujinami dviračių takai, perkami elektriniai
autobusai.
Sulaukėme gerų atsiliepimų iš
druskininkiečių, kad ir pandemijos metu, per didžiąsias metų
šventes savivaldybė pasistengė žmonėms sukurti šventinę
atmosferą, mieste nestigo šventi-

L. Urmanavičius vertina visus susitikimus – kiekvienas į Druskininkus atvykęs žmogus
yra unikalus, įdomus pašnekovas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

L. Urmanavičius dažnai matomas įvairiuose kultūros renginiuose/„Mano Druskininkai“

nių dekoracijų, šviesos instaliacijų, lazerių – net ir negalėdami susitikti su savo artimaisiais, mieste
visi jautė šventinę nuotaiką.
– O kaip Jūs atsipalaiduojate, kokių pomėgių turite?
– Mūsų šeima mėgsta keliauti. Neperkame poilsinių kelionių, kuriose viskas įskaičiuota
ir suplanuota. Keliones planuojame savarankiškai. Pasirenkame kelionės kryptį, susiplanuojame maršrutą, perkame
bilietus, viešbučius užsakome.
Ir tada būna įdomiausios kelio-

nės, kuriose netrūksta atradimo
džiaugsmo ir įspūdžių.
Kartais mane galima sutikti ir su meškere rankose – retai, bet pažvejoti išvažiuoju. Žemės ūkio darbai manęs nežavi,
nors šiemet teko žmonai pastatyti naują šiltnamį. Bet užtat jau
daugybę metų patinka gaminti
maistą. Galiu pagaminti bet kokį
patiekalą. Smagu, kai savaitgaliais papietauti atvažiuoja vaikai.
– Esate dviejų sūnų ir vienos dukros tėtis, kuris didžiuojasi savo vaikais.

– Su žmona Vilija drauge gyvename jau 33 metus. Užauginome tris nuostabius vaikus.
Džiugu, kad Danielius, Augustė ir Tomas užaugo savarankiški, laisvai rinkosi savo gyvenimo kelius. Vyriausiasis sūnus
Tomas – didžiausia pagalba
namuose. Danielius sukūręs
šeimą, su žmona Egle gyvena Druskininkuose, dirba fizinio ugdymo mokytoju ir mokosi edukologijos doktorantūroje.
Augustė Vilniaus Universitete
baigė kūrybos komunikacijos
ir tarptautinės komunikacijos
studijas, šiuo metu dirba „Lietuvos Ryto“ televizijoje ir Sostinės krepšinio mokyklos komunikacijos vadove. Ji – labai
kūrybinga ir savarankiška.

Džiaugiuosi puikiais santykiais
su visais savo vaikais, gražiu
šeimos bendravimu. Tai yra didelė vertybė.
– Kokie įvykiai per tuos šešis
dešimtmečius, turėjo lemiamą reikšmę Jūsų gyvenime?
– Žinoma, svarbus kiekvieno vaiko gimimas. Prieš gimstant dukrai Augustei, dėl jos ir į
Druskininkus atsikraustėme. O
šis sprendimas, manau, buvo
labai geras.
– Apie ką labiausiai pasvajojate jubiliejaus išvakarėse?
– Net nežinau. Man atrodo,
kad svarbiausia – būti sveikam.
Aš moku džiaugtis ir vertinti tai,
ką jau turiu.
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Bliukštančios bylos

NUOMONĖ

Jurgis Jurgelis, LR nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas ir
Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas, žvalgybininkas ir politikas savo publikacijose nuolat kelia viešumon Valstybės valdymo problemas. Šį kartą – apie niekines bylas, į kurių sūkurį buvo įsukti ir Druskininkai.

Jurgis Jurgelis
Pastaraisiais metais ėmė
bliūkšti rezonansinės STT
(specialiųjų tyrimų tarnyba)
bylos. Šį pavasarį paskutinį
kvapą išleido savo laiku garsiai skambėjusi Utenos mero
Alvydo Katino ir ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus
buvusios sekretoriato vadovės Džiuljetos Žiugždienės
byla. Kiek didesnio šurmulio sulaukė nebent Panevėžio
teisėjos Vaivos Savickienės
byla. Mat teisėja, pasibaigus
apie dešimtį metų trukusios
bylos epopėjai, prisiteisė
iš valstybės penkiasdešimt
tūkstančių eurų už jai teisėsaugos tarnybų padarytą neturtinę žalą.
Panevėžys – subliuškėlių
sostinė
Derėtų iš rezonansinių subliuškėlių išrinkti pačią pačiausią subliūškėlę, subliuškėlių čempionę. Tą titulą norėtųsi suteikti
beprotiškiausiai, absurdiškiausiai, beprasmiškiausiai ir t. t.
Taigi subliuškėlę, kurioje kaltinami žmonės už tai, kad jie sąžiningai, nesiekdami asmeninės
naudos dirbo Lietuvai, ir vadinsime pačia pačiausia. Šis titulas atitenka Panevėžiui, konkrečiau, STT Panevėžio valdybos
ir Panevėžio prokuratūros bylai, kurioje korupciniais nusikaltimais buvo kaltinama Lietuvos
krepšinio federacija, jos generalinis sekretorius Mindaugas
Balčiūnas, Panevėžio meras Vitalijus Stankevičius, Panevėžyje esančio viešbučio „Romantic“ savininkė Dalia Kuklierienė
ir dar šeši asmenys.
Po penkerių ar šešerių metų
buvęs Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius
Balčiūnas vienoje TV laidoje
pasakė, jog atsidūręs už grotų visai nesuvokė, kas atsitiko
– absurdiška klaida, kažkokia
varanti žmogų iš proto beprotybė ar dar kas nors. Atrodė, kad
greitai viskas paaiškės ir košmaras baigsis. „Tikrai nesitikėjau, kad ta beprotybė ir beprasmybė šitiek tęsis, – penkerius
metus truko šios bylos nagrinėjimas.“
Juodinimas politikoje
Teisiniu požiūriu subliuškusios bylos laikomos niekinėmis,
– nieko nepasodino, nieko nenuteisė, o jei ir nuteisė, tai po
metų, trejų ar penkerių išteisino,
paleido. Gi politiniu požiūriu tos
bylos toli gražu ne niekinės. Jos
naudingos. Naudingas bliukšenas gamina profesionalai.
Juodinimas yra vienas popu-

liaresnių politinio rungtyniavimo
metodų. Apjuodinti politinį varžovą – reiškia paskleisti apie jį
tikrovės neatitinkančią neigiamo pobūdžio informaciją. Toje
informacijoje gali būti truputis
tiesos. Bet gali jos ir nebūti. Gali
būti visiškas pramanas. Juodinimo tikslas – sumenkinti, sunaikinti politinį oponentą.
Pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais šiam reikalui
dažniausiai buvo naudojamas
KGB baubas. Užteko paskleisti žinią/paskalą, kad tas ir tas
buvo susijęs su KGB, kad stukalino, rašė danosus, ir jo, kaip
politiko, kaip diplomato, kaip teisininko ir t. t. karjerai kilo rimtas pavojus. Šis ginklas buvo
panaudotas ir prieš vieną ryškiausių ar patį ryškiausią Sąjūdžio lyderį, vadinamą Sąjūdžio
dainiumi, poetą Justiną Marcinkevičių. Matyt, kai kurie mažiau
ryškūs atgimusios respublikos
veikėjai baiminosi, kad poetas
gali dalyvauti šalies prezidento
rinkimuose ir juos laimėti. Todėl
buvo paskleista žinia, esą jaunystėje poetas įkvėpimo bei siužetų savo kūrybai ieškojęs KGB
archyvuose.
Buvęs Lietuvos teisingumo ministras Gintautas Bartkus rašė,
jog vykdant politinius užsakymus „Ikiteisminiai tyrimai naudojami ne nusikalstamai veikai išaiškinti,“ o „politinės kovos
konkurentui pašalinti“. Tam tikslui pasiekti „pakanka, kad jam
(konkurentui – J. J.) būtų pareikšti įtarimai“.
Žinoma, kuo ilgiau trunka ikiteisminis tyrimas, kuo ilgiau
žmogus tąsomas po apklausas,
kuo ilgiau apie jį skleidžiama
juodinančio turinio informacija, tuo geriau prilimpa teršalas.
Visgi reikšmingiausias pats įtarimų pareiškimas bei jų preliudija – kaukėti pareigūnai, sulaikymas, antrankiai, naktinės
kratos, būrys kviestinių žurnalistų su foto bei TV kameromis
ir t. t.
Druskininkų byla
Druskininkų sveikatingumo ir
poilsio centro AQUA (toliau centro/parko) direktorius Edmundas
Antanaitis STT pareigūnų buvo
sulaikytas, nuvežtas į Kauną ir
uždarytas į areštinę. Jam buvo
pareikšti septyni įtarimai: esą jo
vadovaujamoje įmonėje buvo
pažeisti viešųjų pirkimų įstatymai; esą jo vadovaujamoje įmonėje nemokamai ilsėjosi ir naudojosi įvairiomis sveikatinimo
paslaugomis socdemė, tuometinė sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė; esą
Druskininkų merui, vicemerui
ir savivaldybės Investicijų skyriaus vedėjui buvo įteikti pluošteliai pakvietimų nemokamai
poilsiauti tame parke (čia trys
įtarimai); esą švenčiant minėto
mero Ričardo Malinausko gimtadienį Druskininkų padangę
nušvietė fejerverkai, kuriuos apmokėjo poilsio parkas; esą parko akcininkai važiavo į komandiruotę užsienin, už ką vėlgi
apmokėjo parkas.
Išvežus direktorių, prasidėjo
kratos. Vienas parko darbuotojas tvirtina girdėjęs kalbantį telefonu pareigūną. Pašnekovas
kitame laido gale šaukė: „Raskit
ką nors, nes kitaip mus visus išvarys gatvių šluoti.“ Pareigūnai

gatvių šluoti nenorėjo, todėl labai stengėsi. Jie pririnko didelę šūsnį popierių ir sukrovė ją į
centro autobusiuką, nes į STT
automobilį popieriai nebetilpo.
Krovinys buvo išvežtas į Kauną.
Prasidėjo tų popierių ekspertizės, analizės ir visa kita.
Maža to, iš centro darbuotojų
buvo pareikalauta daryti likusių
dokumentų kopijas. Jų prisidarė
apie tūkstantį. Pareiškus centro
vadovui įtarimus, Seime radosi
iniciatyvinė grupė, kuri pavedė
Vyriausiajai tarnybinės etikos
komisijai savo kompetencijos
ribose ištirti galimas nepotizmo, protekcionizmo ir pan. apraiškas Centre. Komisija netruko nustatyti/identifikuoti berods
trisdešimt tris socdemus, kurie
galimai nemokamai naudojosi
parko paslaugomis.
Žiniasklaidoje pasipylė publikacijos, pasirodė ir karikatūros,
vaizduojančios Centro vandenyse nemokamai mirkstančius
aukštus socdemų partijos narius. Byla įgijo visus rezonansinės bylos bruožus, išskyrus
vieną – skubėdami į operaciją
STT pareigūnai pamiršo pasiimti antrankius. Tad direktorius
buvo vežamas į areštinę laisvomis rankomis. Tyrimas truko beveik trejus metus ir viskas, viskas subliuško. Byla nepasiekė
net teismo. Iš septynių įtarimų
neliko nė vieno. Pasirodo, kad
nei kas maudėsi be pinigų, nei
poilsiavo, nei ištvirkavo. Niekas
jokių fejerverkų mero garbei nešaudė. Ir viešųjų pirkimų įstatymų niekas nepažeidinėjo.
Ar gali būti taip, kad patyrę pareigūnai padarė net septynias
klaidas iš eilės, pačias kvailiausias, pačias absurdiškiausias?
STT pirmasis direktoriaus pavaduotojas Raškevičius teigė: taip
būti negali, pareigūnai yra tikrai
kvalifikuoti ir klaidų viena po kitos nedaro. Tad kyla klausimas:
ką gi jie daro?
Įtarimai, nepagrįsti jokiais įrodymais, yra ne klaidos, o kliauzos (Lietuvių kalbos žodyne paaiškinta: tai intrigos, pinklės,
plepalai). Ir čia gerbiamam skaitytojui gali iškilti nemažai papildomų klausimų: kodėl STT
pareigūnai taip negražiai kliauzina? Kodėl tų kliauzų tyrimas
užtruko vos ne trejus metus?
Kodėl kuruojantis ikiteisminį tyrimą ir jam vadovaujantis prokuroras nepanaikino jų iš karto?
Jei ne visai iš karto, tai bent per
savaitę ar dvi? Kodėl jis su tomis kliauzomis tąsėsi trejus metus? Kodėl prokuroras neiškėlė
klausimo dėl STT pareigūnų atsakomybės, dėl jų negebėjimo
dirbti tokį atsakingą darbą? Kodėl pelningai dirbančios ir tvarkingai mokesčius mokančios
pagrindinės Druskininkų įmonės darbas buvo trikdomas tiek
laiko? Juk ši įmonė darbo vietomis aprūpina bent kelis šimtus
druskininkiečių.
Kyla klausimų ir dėl STT vadovybės, ir Generalinės prokuratūros pozicijos. Sunku patikėti,
kad šiems itin aukštiems pareigūnams rodėsi, jog visa, kas
buvo daroma Druskininkuose,
buvo daroma ir teisėtai, ir kvalifikuotai, ir gerai?
Deja, šis procesas ne teisėsauginis, o politinis. Tiksliau,
teisėsauginis savo forma, politinis turiniu. Čia teisėsauga yra

tik įrankis politiniams tikslams
įgyvendinti. Tikslai Druskininkų atveju buvo aiškūs: reikia
suduoti smūgį socdemų partijos autoritetui, reikia vieną kartą kaip reikiant supurtyti Druskininkus, neįveikiamą socdemų
bastioną, reikia pasikasti po
nepakeičiamu miesto meru,
socdemų partijos vicepirmininku, po kuriuo specialiosioms
tarnyboms niekaip neišeina pasikasti.
Kiek merui per visokius tyrimus buvo pareikšta įtarimų,
kiek jų panaikinta ir kiek dar jų
kažkur esama, meras sako ir
pats nežinąs. Kai tik artėja rinkimai – taip ir įtarimai. Meras
sako, visada tam yra pasiruošęs. Jis savo automobilyje laikąs kuprinėlę, kurioje vilnonis
megztinis, šiltesnės kojinės,
dantų šepetėlis, pasta ir tabletės nuo širdies. Mums belieka
pastebėti, kad ir šį kartą visi įtarimai, pareikšti Centro vadovui,
vienaip ar kitaip kabina ir merą
– jis gauna pluoštą kvietimų nemokamai poilsiauti AQUA parke, per jo gimtadienį leidžiami
parko apmokėti fejerverkai. Pagaliau parkas priklauso savivaldybei, o savivaldybės galva yra
meras. Jei blogi dalykai dedasi parke, tai už juos turi atsakyti
ir meras. Žiūrint į šį procesą per
politinę prizmę, galima suprasti
ir ilgą ikiteisminį tyrimą. Jei visi
septyni įtarimai būtų panaikinti
per savaitę ar dvi, tai nebūtų pasiekta jokių politinių tikslų. Tuomet nei socdemai bendrai, nei
meras atskirai nebūtų tinkamai
apjuodinti ir dar būtų apsijuokta.
O per trejus metus skleidžiama
bjaurastis gali ir priskrebti. Kol
šie plausis, kol krapštys nuo savęs tą purvą, dvokas sklis, žmonės už dvokiančius galimai nebalsuos.
Dėl STT pareigūnų darbo, – tai
jie pasidarbavo visai neblogai.
Jie atlėkė į Druskininkus kaip į
gaisrą. Jie šoko į dilges nuogi,
neprisidengę jokia faktine medžiaga, neatlikę jokių namų darbų. Galima manyti, kad jie gavo
skubią zadaniją iš viršaus ar iš
paties viršaus. Nes tik viršus ar
viršiausias viršus gali juos išvyti gatvių šluoti. Supraskime ir
tų žmonių nepavydėtiną padėtį, kai jie kabinasi už kiekvieno
per kratas išimto popieriuko lyg
skęstantysis už šiaudo. O vilčių
vis mažiau ir mažiau. Negi reiks
šluoti gatves? O kaip prokurorui ar prokurorams ištempti trejus metus tą procesą kaip mėšliną virvę ir vaizduoti, kad kažkas
vyksta.
Direktoriaus nuomone, jis
pats, nepriklausantis jokiai partijai ir vykdantis grynai ūkines
funkcijas, šitame politiniame
žaidime maža figūra ar net ne figūra. STT pareigūnai, siekdami
sukrėsti Druskininkus bei „pasikasti“ po meru, pabandė tai padaryti per parką, nes per kitur
neišėjo. Tad būtinai teko pervažiuoti ir per AQUA vadovą,
prireikė išbalansuoti gerai dirbančios įmonės veiklą, ją apibjauroti. Vadovas, turintis aukštąjį teisininko išsilavinimą bei
draugų teisininkų sostinėje ir kitur, sako, kad jį jau buvo pasiekusi žinia iš Vilniaus, esą „tarnyboms buvo duota užduotis
„patvarkyti Druskininkus“. Sulaukę šios žinios „supratome,

kad vienas taikinių bus vandens
parkas, nes tai – lyg Druskininkų vizitinė kortelė.” Kalbėdamas
apie šios bylos ištakas, jis mano
taip: „Matyt, mūsų teisinėje sistemoje iki šiol užprogramuotas
Leningrado universiteto ir milicijos mokyklos mąstymas.“
O kur dar lavina visai Lietuvai
pagarsintų absurdiškų įtarimų,
užgriūvančių žmogaus galvą.
Tai kerta ir per žmogaus fiziką,
ir per psichiką. Druskininkietis
Antanaitis sako, jog nuo logiškų įtarimų galima gintis, bet kaip
gintis nuo absurdo? Čia jokia
logika neveikia. Buvusio lobisto, Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Andriaus Romanovskio nuomone, neveikia ne
tik logika, bet ir nekaltumo prezumpcija. Užtat veikia kaltumo
prezumpcija. Įrodyk, kad esi ne
kupranugaris, jei ne – sėsi. Ir
visa tai daroma remiantis įstatymais, poįstatyminiais aktais,
instrukcijomis. Valstybės vardu.
Valstybės vardu smurtaujama
prieš piliečius, dirbančius valstybės labui.
Asmenys, kuriems pareiškiami įtarimai, dažnu atveju netenka darbo, o kartu ir pajamų. Neretai tas procesas negrįžtamas.
Sakykim, teisėjas, nors ir bus
po kelerių metų visiškai išteisintas, niekada nebeteisėjaus ir
vargu, ar galės užimti panašaus
lygio pareigas. Jis praranda ne
tik pinigus, bet ir profesiją. Prie
aukos finansinių netekčių reikia
priskaičiuoti advokato ar advokatų paslaugas, važinėjimą į apklausas, į teismus ir t. t.
Jau sakėme, kad rezonansinė
byla prasideda organizuotu šou.
Per vieną dieną žmogus, tapęs
proceso auka, paverčiamas blogiečiu. Per vieną dieną sunaikinamas žmogaus geras vardas,
garbė ir orumas. Bet kai auka
po kelerių metų išteisinama, tai
kokio nors portalo kampelyje jei
ir pasirodo žinutė, ją mažai kas
pastebi. Taip proceso auka ir
lieka žmonių atmintyje amžinu
nedorėliu. Ne vienas po išteisinimo sakė, kad palengvėjo, bet
vis tiek slegia. Proceso auka už
procesą moka ne tik pinigais, ne
tik geru vardu, bet ir savo sveikata. Vieną apninka depresija, kitam sustreikuoja širdis, trečiam į kepenis įsimeta vėžys,
ketvirtą paguldo insultas ir pan.
Bet kokiu atveju procesas trumpina žmogaus gyvenimą. Teisėja Savickienė „Lietuvos rytui“
sakė: „Mano sveikatos būklė
kurį laiką buvo visiškai pakrikusi. Susirgau depresija, turėjau
gydytis. Negalėjau net pagalvoti apie darbą. Negalėjau miegoti, valgyti ir netekau daug svorio.
(...) Mano kraujospūdis pradėjo šokinėti, buvo diagnozuota
hipertenzija. Kitiems gal keistai skamba, kad į Teisėjų tarybą kviečiami žmonės atsiduria
ligoninėje. Bet tai didelis stresas, aš irgi buvau ten atsidūrusi. Kai žmonės užpuolami iš pasalų, nuo streso jie gali ne tik
susirgti depresija, bet ir patirti
širdies smūgį, susirgti vėžiu, numirti.“ Už procesą moka ir aukos
šeimos nariai – tėvai, vaikai, sutuoktinis ar sutuoktinė, artimieji.
Romanovskį sulaikius ir pradėjus jį tampyti po teismus, jo tėvą
ištiko insultas. Byla ilgam prisle-
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gia visus, visi tampa aukomis.
Parko direktoriaus dukra pagimdė anūkę, kuri berods po keturių
mėnesių mirė. Ekspertai, atlikę
tyrimą, pasakė, kad tai galėjo įvykti dėl motinos nėštumo
metu patirtų stresų. Kai STT sulaikė ir uždarė tėvą, duktė laukėsi, buvo jau aštuntas mėnuo.
Pabaiga
Lietuvos advokatai neseniai
kreipėsi su pareiškimu į Europos žmogaus teisių teismą, esą
Lietuvoje specialiosios tarnybos piktnaudžiauja slaptais pasiklausymais, sekimais, stebėjimais, patikrinimais ir pan. Esą
tokiu būdu grubiai pažeidžiamos žmonių teisės. Europos
žmogaus teisų teismas skundą
priėmė. Į tai sureagavo kai kurie garbūs šalies asmenys. Pavyzdžiui, prezidento vyriausiojo patarėjo teisėsaugai Dariaus
Kuliešiaus nuomone, nieko baisaus Lietuvoje nevyksta, esama
tik daug „sklandančių mitų apie
tokius didelius sekimus, apie tokius didelius pasiklausymus.“
STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Raškevičius pareiškė:

„Jei advokatūra mato problemą,
galėsime gintis.“ Supraskit, pati
STT problemos nemato ir nelinkusi ką nors matyti. Pamatysime, ką pamatys Europos žmogaus teisių teismas.
Bet ką jis bepamatytų, iš principo situacija neturėtų keistis,
nes ją sąlygoja ne pasiklausymų, sekimų, netgi ne absurdiškų įtarimų, kaltinimų ar subliuškusių bylų skaičius. Parko
direktoriaus žodžiais, tai sąlygoja dar gajus anų laikų mąstymas, kurio apstu teisėtvarkos
sistemoje.
To vertybinio požiūrio žmogaus teisių teismas savo sprendimais pakeisti negali. O, jei ir
pabandytų kažką keisti, kaip
sako STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas, mes nepasiduosime, mes „galėsime gintis“.
Gintis niekas nedraudžia.
Parengta pagal www.delfi.lt
(2021 m. birželio 2 d.)
Skaitykite daugiau: https://
www.delfi.lt/news/ringas/lit/
jurgis-jurgelis-bliukstanciosbylos.d?id=87318011

Ar žinote, kad VšĮ „Profesijų spektras“
profesinio mokymo diplomą galite
įgyti eksternu?
Jeigu esate specialistas, turite darbo patirties, žinių ir
įgūdžių, bet neturite tai įrodančio dokumento (diplomo),
mes laukiame Jūsų!
Eksternu galite įgyti kvalifikaciją įrodantį dokumentą,
jeigu:
• ilgiau nei metus dirbate pagal profesiją (kurios kvalifikaciją norite įgyti).
arba
• turite šios profesijos neformaliojo mokymo pažymėjimą.
Profesijos: stalius, dailidė, dažytojas, santechnikas,
apdailininkas, plytelių klojėjas, tinkuotojas, fasadų šiltintojas, pardavėjas konsultantas, pardavėjas-kasininkas,
masažuotojas, slaugytojo padėjėjas, apskaitininkas, sekretorius, ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas,
auklė, socialinio darbuotojo padėjėjas, barmenas, padavėjas, konditeris, virėjas, kambarių tvarkytojas, viešbučio ekonomas, svečių aptarnavimo darbuotojas, kirpėjas, kosmetikas, vizažistas.
Išsamesnė informacija tel. +370 (313) 60 369, el. p.
5_spektras@goda.lt
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SVEIKINIMAS
Ne skaičiai nulemia metus, o mūsų keliai,
darbai ir mintys.
Tai, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažįstam,
su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!
Garbingo jubiliejaus proga sveikiname
Gerb. LPS „Bočiai“ Druskininkų miesto bendrijos
pirmininkę Zitą Joaną Jančiauskienę
Druskininkų „Bočių“ bendrijos nariai

A. Šuliausko kūryboje – žmogaus didingumas ir
būties akimirkos išjautimas
Viktorija Purvinienė
l. e. p M. K. Čiurlionio namų-muziejaus vadovė
Ar jau buvote užsukę į M. K.
Čiurlionio namus-muziejų apžiūrėti Alfonso Šuliausko metalo plastikos kūrinių parodą?
Yra kūrinių, kuriuose tik matai
kažką nupaišytą, o yra tokių, į
kuriuos žiūrėdamas, stipriai pajauti, ką autorius norėjo pasakyti ar išreikšti. Ir tai nėra tapatu. Perteikti objektą yra viena, o
įžodinti jį – visai kas kita. Visa
šviesaus atminimo dailininko
A. Šuliausko kūryba man byloja apie tuos įžodintus kūrinius,
kurie atskleidžia save ne tik fiziniu pavidalu, tačiau ir reiškia
mintis, potekstes, kurias gali
nešiotis galvoje ir širdyje.
Menininkas A. Šuliauskas gimė
1938 m. kovo 27 d. Alytaus rajone.
Vaikystę praleido Druskininkuose.
Čia baigė vidurinę mokykla, o vėliau studijavo tuomečiame Vilniaus
dailės institute, Keramikos fakultete. Baigęs studijas, sugrįžo į Druskininkus, įsijungė į kultūrinį miesto
gyvenimą, savo žinias skyrė mokiniams, dirbo pedagoginį darbą,
rengė personalines bei dalyvavo
kolektyvinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Būdamas trisdešimt vienerių metų, paskirtas vyriausiuoju dailininku tada naujai
įsteigtoje įmonėje „Ūla“, gaminusiai suvenyrus. Plečiant suvenyrų
asortimentą, buvo ieškoma naujų
medžiagų bei technikos būdų. Pamažu į besiplečiantį asortimentą
buvo įtraukti suvenyrai iš rago, liejimai iš aliuminio bei susidomėjimo
sulaukusios kalinėto metalo kompozicijos. Menininkas ne tik dirbo savo tiesioginį darbą, bet kūrė
ir sau – laisvesne tematika. Taip
gimė „Atsisveikinimo simfonija
(Haidnas)“, kūrinys „Dailininkas ir
mūza“, skirtas dailininkui A. Tarabildai atminti. Ir daugybė kitų.
Prieš maždaug ketverius metus turėjau galimybę prisidėti prie
dailininko portretų parodos atidarymo. Jau tada kalbėjau apie menininko egzistencialistinę kūrybą,
sugebėjimą dailės priemonėmis
labai taikliai perteikti žmogaus vidinį pasaulį ir atskleisti, galbūt, jam
pačiam nežinomus jausminius klodus. Man atrodė, jog tapyba aliejiniais dažais daug labiau leidžiasi
jausminėms linijoms nei kita meno
rūšis. Tačiau, atidarius A. Šuliausko metalo plastikos darbų parodą
M. K. Čiurlionio namuose-muzie-

„Dainų šventė“. 1969. Kalinėtas varis

„Atsisveikinimo simfonija“ (Haidnas) III dalys. 1968. Kalinėtas varis

juje, nustebau, kaip ši medžiaga
menininko rankose įgauna tas pačias jausmines išraiškas, kaip ir
teptuko mostai. Kaip tapybiška ramybė, santūrumas, liūdesys, susikaupimas sustingsta varinėje
plokštelėje. A. Šuliausko kūryboje
visada juntamas žmogaus didingumas ir būties akimirkos išjautimas. Iš visų parodoje eksponuojamų kūrinių didžiąją dalį sudaro
būtent tos egzistencinės žmogaus
būties akimirkos, kylančios ir besileidžiančios vingiuotu reljefu.
Esu dėkinga, kad turėjau galimybę susipažinti su šiuo menininku, galėjau prisidėti prie jo

80-mečio jubiliejaus organizavimo. Smagu, kad galime mūsų
memorialinio muziejaus lankytojams ir svečiams parodyti iki šiol
mažai eksponuotą autoriaus metalo plastikos darbų kolekciją, kurią turėtų pamatyti kiekvienas
– ne tik menui neabejingas lankytojas, bet ir tas, kuriam svarbus
žmogiškasis buvimas šioje žemėje. A. Šuliausko metalo plastikos
darbų parodą dar turite galimybę
apžiūrėti iki birželio 25 d. Neskubėkime aplankyti pasaulio muziejų, nespėję apsižvalgyti ir suprasti, kokį vertingą meninį klodą
turime šalia savęs!

Dėmesio! Restoranas „Romnesa“ atnaujina savo veiklą!
Atsidarome nuo birželio 10 d. Apsilankykite, nes Jūsų laukia malonios staigmenos!
Mus rasite – Vienkiemių g. 3, Jaskonys Informacija ir užsakymai tel. 8 606 00016
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Parodos
Iki birželio 24 d. Druskininkų miesto muziejuje (M. K.
Čiurlionio g. 59) veiks šventinė ikonų paroda „Sugrįžusios“ (iš Andrėjaus Balyko kolekcijos)
Iki birželio 25 d. Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veiks druskininkiečio dailininko Zigmonto Jurevičiaus paroda „Kelionės pradžia“
Iki birželio 25 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Alfonso Šuliausko metalo
plastikos kūrinių paroda
Iki liepos 14 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9)
veiks Virginijaus Sutkaus kūrybos paroda „Susitikimai“
Iki liepos 3 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje
(M. K. Čiurlionio g. 35) veiks Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokyklos, V. K. Jonyno dailės skyriaus
moksleivių paroda „Ant spalvotų sparnų“
Iki birželio 30 d. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ( V.Kudirkos g. 13) veiks tautodailininkės-meno kūrėjos Linos Kabelkaitės siuvinių paroda „
Dygsnis po dygsnio“

Informacinių technologijų įgūdžiai – vyresnio amžiaus žmonių
savarankiškumui ir aktyvumui darbo rinkoje palaikyti
Nuo 2021 balandžio VšĮ
„Socialinis architektas“ įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Informacinių technologijų įgūdžių
ugdymas vyresnio amžiaus
žmonių savarankiškumui
ir aktyvumui darbo rinkoje
palaikyti“ Nr. JVAŽ 01461.
Projekto tikslas – ugdyti
vyresnio amžiaus asmenų
informacinių technologijų
srities įgūdžius jų savarankiškumui ir aktyvumui darbo rinkoje palaikyti bei sukurti ilgalaikį partnerystės
tinklą „Sidabrinė karta“ tarp
vyresnio amžiaus asmenis

ir jaunimą atstovaujančių
organizacijų.
Projekto veiklos vyksta
Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Druskininkų
regionuose. Projekto seminaruose ir konsultacijose dalyvauja asmenys iš
įvairių organizacijų: vyresnio amžiaus asmenys (nuo
60 metų) iš Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“,
Dirbančių neįgaliųjų asociacijos, regioninių senjorų klubų, jauni asmenys
(16-29 metų) iš asociacijos Europos judėjimas Lietuvoje, Socialinių inovacijų
asociacijos ir kt. Projekto
biudžetas 49,970.00 eurų,

Druskininkų „Ryto“ gimnazija į savo komandą kviečia
specialųjį pedagogą (darbo krūvis – 0,5 etato) ir
etikos mokytoją.
CV siųsti adresu rastine@rytogimnazija.lt
Daugiau informacijos mokyklos internetinėje svetainėje
www.rytogimnazija.lt

Perkame sodybą. Tel. 8 684 44444
ŠLAITINIŲ STOGŲ DARBAI, STOGŲ DENGIMAS, VISI
SKARDINIMO DARBAI. Tel. +370 610 72180

iš kurių 44,973.00 yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos parama. Projekto pabaiga – 2021 gruodžio 31 diena.

Žolės pjovimas, trinkelių dangos įrengimas ir kiti aplinkotvarkos darbai. Įvairios krovinių transportavimo paslaugos, šiukšlių, šiferio, statybinių atliekų išvežimas.
Savivarčio su kaušu, tralo automobiliams vežti ir kitos
technikos nuoma. Tel. 8 605 05407

Pamesti buto raktai su mėlynu karabino
pakabuku mieste, Kalviškių mikrorajone.
Atsilyginsiu. Tel. 8 615 28508

Reikalingi virėjai, padavėjai.
Darbas Jaskonyse.

Tel. 8 614 44445

Nuolatiniam darbui ieškome
LIPDUKŲ KLIJUOTOJŲ
Darbo pobūdis – lipdukų klijavimas ant prekių.

Įmonė siūlo nuolatinį darbą, visas socialines
garantijas ir vykimą į/iš darbo įmonės autobusu
numatytais maršrutais.
Atlyginimas – 642 €/mėn. neatskaičius mokesčių + priedai už rezultatą
Dėl darbo kreiptis:
UAB „LT Logic“, Terminalo g. 8, Kuprioniškių
k., Vilniaus raj. Tel. +370 694 05581
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Laiku atlikta profilaktinė akių patikra gali išgelbėti regėjimą
Šiandien jau nieko nestebina, kad daugybė žmonių –
nuo pačių mažiausių iki senolių – nemažai laiko praleidžia
prie televizorių, kompiuterių
ar išmaniųjų telefonų ekranų.
Ir mažai kas pagalvoja, kaip
dėl to kenčia jų akys.
Žinoma, šiuolaikinis gyvenimo ritmas neatsiejamas nuo išmaniųjų technologijų, todėl labai svarbu laiku pasirūpinti savo
akimis. Skirti dėmesio akių apsaugai svarbu, ne tik ilgai laiką
leidžiant prie kompiuterio ar televizoriaus, bet ir mėgaujantis
vasaros saule lauke.
„Optometrijos centro“ akių
gydytoja oftalmologė Aistė Jasinskienė skatina dažniau profilaktiškai pasitikrinti
akis, kad ligos būtų pastebėtos kaip galima anksčiau.
– Kodėl svarbu reguliariai
pasitikinti akis? Kaip dažnai
akių patikra turėtų būti atliekama suaugusiesiems ir vaikams?
– Suaugusiems profilaktiniai
patikrinimai svarbūs, nes su amžiumi didėja kai kurių akių ligų
rizika, pavyzdžiui, glaukomos,
geltonos dėmės degeneracijos. Ankstyvose stadijose šios
ligos dažnai neturi jokių simptomų, o laiku nepradėjus gydymo,
įvyksta negrįžtami regos pokyčiai, galintys lemti ir visišką regos praradimą. Laiku nustačius
ligą, ją gydant, dažnai progresavimą galima sustabdyti ir aklumo išvengti. Kai kurios lėtinės
ligos, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, taip pat gali pažeisti akis.
Šiais atvejais planinės patikros
taip pat labai svarbios.
Vaikams profilaktinis regos patikrinimas svarbus, norint laiku
nustatyti ir koreguoti regos sutrikimus.
Iki mokyklos visa regėjimo sistema – akys ir regimoji sritis smegenyse – intensyviai vystosi. Jei

pamirškite kas 45 minutes padaryti bent 10 minučių pertrauką arba kas 20 minučių bent 20
sekundžių pažiūrėti į tolį. Jei gydytojas paskyrė nešioti akinius,
būtinai juos nešiokite. Jie ypač
svarbūs vaikų amžiuje. Derėtų
vengti rizikos veiksnių, prisidedančių prie amžinių akies ligų
atsiradimo bei progresavimo –
UV spindulių, rūkymo.

„Optometrijos centre“ siūlomas platus akinių asortimentas/Asmeninio archyvo
nuotrauka

dėl refrakcijos ydos, žvairumo ar
kitų priežasčių akys mato blogai,
nestimuliuojami regimieji centrai
smegenyse ir jų vystymasis sutrinka. Pavėlavus nustatyti regos sutrikimą, vystosi ambliopija
(„akis tinginė“) – tokiu atveju matymo atstatymo galimybės gali
būti labai ribotos. Bloga rega gali
būti ir mokymosi sunkumų priežastimi. Todėl profilaktiniai patikrinimai mažiems vaikams ir
pirmaisiais mokykliniais metais
rekomenduojami kasmet. Vyresniems nei 40 metų amžiaus
žmonėms, kai nėra regos sutrikimo simptomų ar rizikos faktorių,
akis tikrintis reikėtų kas 2 metus.
Svarbu žinoti, kad kai kurių aklumu gresiančių ligų dažnis didėja
su amžiumi, ir ne visos jos anksti pasireiškia kokiais nors simptomais.
Kai yra jau nustatytos akių ligos, apsilankymų dažnį nustato
gydytojas, atsižvelgdamas į individualią situaciją.
Kai aklumu gresiančios ligos
nustatytos šeimos nariams – tėvams, broliams, seserims –rekomenduojama akis tikrinti nuo
35 metų.
Profilaktiškai patikrinti akis būtina, esant aukšto laipsnio trum-

paregystei dėl didesnės tinklainės pakitimų rizikos. Taip pat
profilaktinė akių patikra yra būtina ir vairuotojams.
– Kokias pagrindines problemas, susijusias su žmonių regos priežiūra, galite išskirti?
– Dalis žmonių akinių parinkimą jau prilygina regos patikrai.
Taip nėra. Kai kurios ligos, pavyzdžiui, glaukoma, matymą
bloginti pradeda tik tada, kai
jau būna labai pažengusios, todėl nustatomos vėlai, jau įvykus
žymiems negrįžtamiems pakitimams akyje. Dėl to svarbi planinė nuodugni akių patikra.
Bet kuriuo atveju, vos tik pajutus nerimą keliančius simptomus, negalima ilgai atidėlioti
vizito pas akių gydytoją. „Optometrijos centre“ profesionaliai
gydytojo konsultacijai užsiregistruoti nėra sudėtinga.
– Ką reikėtų daryti profilaktiškai, kad akys būtų apsaugotos nuo regos prastėjimo?
– Pirmiausia – reguliariai tikrinti akis. Būtina laikytis darbo
prie ekranų rekomendacijų. Ne-

Informuojame žemės sklypų kadastro Nr. 5925/0011:103 ir kadastro Nr. 5908/0002:234, esančio Černiauskų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininką (-ę) Ramutę G., kad matininkė E. Saladinskienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1135) 2021-06-29 14 val. vykdys žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 5925/0011:36 ir
5908/0002:17, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis el. paštu geraltauskaite@gmail.com arba telefonu 8 610 88554.

Svečių namams reikalinga kambarinė. Tel. 8 612 96558, el. p. info@dalijahotel.lt

– Pagal kokius kriterijus reikėtų pasirinkti įstaigą akių
patikrai?
– Ligų diagnostikai, jų sekimui reikalinga tinkama speciali
aparatūra, kurios tyrimų rezultatą įvertintų patyręs akių gydytojas. Vien matymo patikrinimas ne visada leidžia įtarti
esančią akių ligą. Pavyzdžiui,
Optometrijos centre naudojama žymių gamintojų „Nidek“ ir
„Topcon“ aparatūra, leidžianti
tiksliai nustatyti refrakcijos sutrikimus bei parinkti akinius, išmatuoti akispūdį nekontaktiniu
būdu, įvertinti ragenos gaubtumą bei paviršiaus netolygumus, pavyzdžiui, esant astigmatizmui ar keratokonusui.
Minėta įranga suteikia galimybę apžiūrėti akių dugną bei jį
nufotografuoti (tai svarbu pokyčių sekimui), įvertinti akipločio (matymo lauko) pokyčius sergant ne tik akių, bet ir
esant neurologinėms ligoms,
taip pat – išmatuoti akies ašies
ilgį (trumparegystės progresavimui stebėti).
Gydytojo atliekamos patikros

metu tikrinama rega, parenkami akiniai, matuojamas akispūdis, atliekama detali akies paviršiaus, gilesnių optinių terpių
bei tinklainės apžiūra. Jei reikia, atliekami papildomi tyrimai
– akių dugno fotografija, akipločio tyrimas, ragenos gaubtumo
vertinimas, akies dydžio matavimas. Mažiems vaikams refrakcijai nustatyti naudojamas specialus kūdikių refraktometras,
matavimus atliekantis per atstumą.
Patikra užtrunka 30-60 min.
Diagnozuojamos ir akies paviršiaus ligos – sausumas, uždegiminės ligos, su kontaktinių lęšių nešiojimu susiję pakitimai,
keratokonusas, taip pat lęšiuko
drumstumas (katarakta), glaukoma, įvairios tinklainės ligos (geltonos dėmės degeneracija, periferinės tinklainės degeneracijos).
„Optometrijos centre“ verta
apsilankyti dar ir todėl, kad jo
filialai įkurti patogiose vietose, patikros juose atliekamos
ir savaitgaliais.
„Optometrijos centro“ salonas Druskininkuose įsikūręs
labai patogioje vietoje – M.K.
Čiurlionio g. 52. Jame galima
užsiregistruoti
profesionaliai akių patikrai pas gydytoją oftalmologą, mokslų daktarą telefonu +370 612 59377
arba internetu www.optometrijoscentras.lt
Užsakymo Nr. MDR-308-01
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Rūšiavimo centrai: brangu, bet apsimoka
Zina Juozaitė
Šiltasis metų laikas – remonto, kraustymo ir kraustymosi metas. Net jei nieko
nestatome ir neremontuojame, pasižvalgę po savo namus, pamatome, kiek daug
nereikalingų daiktų juose susikaupė. Ne vienas griebiasi už galvos, nežinodamas,
kur juos dėti. Alytaus regione
problemos nėra – viską galima atvežti ir palikti rūšiavimo
centruose, anksčiau vadintuose stambiųjų atliekų surinkimo aikštelėmis.
Įrengtos patogiai pasiekiamose vietose
Tokių aikštelių septyniose Alytaus regiono atliekų tvarkymo
sistemą kuriančiose savivaldybėse – net 20. Čia jų tinklas išplėtotas geriausiai Lietuvoje.
Naujausia aikštelė pradėjo veikti pernai, pirmoji buvo įrengta
prie 15 metų.
Visos aikštelės regione įrengtos gyventojams lengvai ir patogiai pasiekiamose vietose, nors
jų įrenginėjimo pradžioje daug
kas siūlė aikšteles statyti toliau
nuo gyvenamųjų teritorijų. Tačiau
buvo pasirinktas kitas variantas.
Ir netrukus paaiškėjo, kad, įrengus šias aikšteles arčiau žmonių
gyvenamosios aplinkos, įvairių
atliekų jose surenkama kelis kartus daugiau nei kituose šalies regionuose, kuriuose aikštelės yra
sunkiau pasiekiamos, o ir įrengta jų mažiau.
„Visoje Europoje aikštelės statomos ten, kur gyvena žmonės“,
– pastebi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
Algirdas Reipas.
Jis įsitikinęs, kad rūšiavimo
centrų sistemą reikia vystyti visoje Lietuvoje ir nebijoti apie
juos, kaip apie taršius ar pavojingus objektus, paplitusių mitų.
„Nieko pavojingo čia nėra – yra
konteineriai, į kuriuos sudedamos atliekos ir jos išvežamos.
Jokios taršos, jokių nuotekų“, –
sako A. Reipas.
Iš gyventojų viskas priimama nemokamai
Prieš porą metų stambiųjų
atliekų surinkimo aikštelės Alytaus regione pradėtos vadinti
rūšiavimo centrais. Šis pavadinimas geriau atspindi jų paskirtį, nes čia gyventojai gali atvežti
tik išrūšiuotas atliekas arba išrūšiuoti jas, jau atvežę.
Į rūšiavimo centrus galima atvežti didžiąsias buities atliekas: baldus, duris, langų rėmus,
elektros ir elektroninės įrangos
atliekas: televizorius, buities
techniką, kompiuterius, monitorius, smulkius elektros prietaisus, buityje susidarančias
inertines atliekas bei izoliacinių medžiagų atliekas, naudotas padangas, akumuliatorius
ir baterijas, buities pavojingas
atliekas: liuminescencines lempas, termometrus, dažus, įvairius skiediklius ir tirpiklius, rūgštis, tepalus, užterštas pakuotes,
biologiškai suyrančias atliekas:
žolę, lapus, smulkias medžių

Alytaus regione rūšiavimo centrų populiarumas irgi auga – kasmet juose surenkama vis
daugiau atliekų/ARATC archyvo nuotrauka

ARBORISTO PASLAUGOS
Medžių priežiūros bei šalinimo darbai.
Pramogos aukštyje.
Tel. (+370) 629 05606, Mauricijus
Informuojame, kad Druskininkų sav., Švendubrės k. v. yra
sudaromas melioracijos rekonstravimo projektas ,,Druskininkų savivaldybės Švendubrės kadastro vietovėje Švendubrės kaime esančių melioracijos statinių rekonstravimas“. Projektas apima ir Švendubrės kaimo teritorijų ribas.
Projekto rengėjas E. Nacevičiaus firma ,,Edmeta“, adresas:
Liepų g. 28-25 Garliava, LT-53206 Kauno r. sav. Tel. 8 620
34517, el. p. edmeta@gmail.com
Su projekto sprendiniais galima susipažinti Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriuje. Adresas: Druskininkai, Vasario 16-osios g. 7, tel. +370 610 14641.
Apie šio projekto įgyvendinimo pradžią bus informuota parinkus statybos rangovą.

Nori turėti savo verslą?

Druskininkuose nuomojamos (200 ir 100 kv. m patalpos),
tinkančios gamybos, prekybos ar kitai veiklai vykdyti. Liškiavoje nuomojama parduotuvė-kavinė, galima kita veikla,
su 16 arų žeme. Tel. 8 612 12197

Gerbiamų GSEB „Pušynas“ narių dėmesiui!

Visos atliekos rūšiavimo centruose iš gyventojų priimamos nemokamai, tik ribojami kai
kurių rūšių atliekų kiekiai/ARATC archyvo nuotrauka

šakas, vaisių ir daržovių išspaudas ir kitas buityje susidarančias didelių gabaritų atliekas bei
antrines žaliavas.
Visos atliekos rūšiavimo centruose iš gyventojų priimamos
nemokamai, tik ribojami kai kurių rūšių atliekų kiekiai. Pavyzdžiui, statybos ir griovimo atliekų vienas gyventojas gali palikti
ne daugiau kaip 300 kilogramų.
Tai daroma, kad gyventojams
teikiama nemokama paslauga
nepiktnaudžiautų įmonės, kurios už atliekų pridavimą rūšiavimo centruose turi mokėti pagal patvirtintus įkainius.
Regiono gyventojai atliekas
gali vežti į bet kurį jiems arčiausiai esantį rūšiavimo centrą.
Centrai populiarėja, atliekų
juose daugėja
Šiuose centruose išardomi atvežti baldai, surinktos atliekos
rūšiuojamos ir saugomos iki jų
išvežimo į atliekas tvarkančias
įmones. Pernai iš centruose surinktų daugiau kaip 4600 tonų
baldų buvo atskirta ir pagaminta daugiau kaip 2300 tonų medienos – ji susmulkinta ir atiduota perdirbimui. Didžiausią
rūšiavimo centruose surenkamų atliekų dalį ir sudaro baldai,
izoliacinės medžiagos, statybų
atliekos.
Europos šalių patirtis rodo,
kad rūšiavimo centruose surenkama apie 20 proc. visų atliekų.
Tai – žmonių mėgstami ir populiarūs objektai, kuriuose galima
saugiai atsikratyti netradicinėmis atliekomis.
Alytaus regione rūšiavimo
centrų populiarumas irgi auga
– kasmet juose surenkama vis
daugiau atliekų. „Per aštuonerius metus rūšiavimo centruose
surenkamų atliekų kiekis išaugo
aštuonis kartus“, – sako ARATC

Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinio vadovas Linas Brazauskas. Ir šypsodamasi priduria: „Ir, manome, kad tai
dar ne pabaiga.“
Tokios tendencijos džiugina
atliekų tvarkytojus – kuo daugiau specifinių atliekų atvežama
į jų surinkimo aikšteles, tuo mažiau jų patenka į sąvartyną, jos
neatsiduria pamiškėse ar kitose
neleistinose vietose.
Visuose rūšiavimo centruose
veikia ir prieš porą metų įrengti naudotų daiktų mainų punktai „Mainukas“, kuriuose vieni
žmonės palieka jiems nebereikalingus daiktus, kiti gali juos
pasiimti.
Švara turi savo kainą, bet ji
to verta!
Patogiai prieinami rūšiavimo centrai – tai pirmiausia kaštų mažinimas žmonėms. Jiems
nereikia toli važiuoti, nereikia
galvoti, kur dėti dideles atliekas,
nereikia bijoti kažką užteršti.
Tiesa, kartais gyventojai norėtų, kad rūšiavimo centrai
būtų dar arčiau, tačiau jų tinklas Alytaus regione yra optimalus – jo plėsti neplanuojama, tik jau esantys centrai bus
modernizuojami, esant galimybėms – praplečiami.
Atliekų surinkimas rūšiavimo centruose nėra pigus. Nors
tai kainuoja mažiau nei surinkti
atliekas apvažiavimo būdu, bet
tai yra brangiau nei mišrių atliekų tvarkymas.
Bet ne viskas pinigais matuojama. Investicijos į rūšiavimo centrų įrengimą, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramos lėšas, atsiperka didesne tvarka, švaresne aplinka ir didėjančiu žmonių sąmoningumu.
ARATC informacija

Restoranas „The House“ ieško komandos pastiprinimo!
Reikalingi: barmenas (-ė) ir padavėjai (-os)
Kontaktinis tel. 8 67914738, el. p. druskininkuterasa@gmail.com
Adresas: M. K. Čiurlionio g.61, „The House“
Kondicionierių, šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, saulės elektrinių pardavimas,
montavimas, konsultacija, valstybės kompensacija. Tel. 8 600 23832

2021 birželio 28 d., 18 val. skelbiamas GSEB „Pušynas“
ataskaitinis susirinkimas. Jam neįvykus, pakartotinis bus
šaukiamas 2021 liepos 19 d., 18 val. Susirinkimo vieta – Viečiūnuose, prie 52 garažo.
Darbotvarkė:
1. Finansinė ataskaita.
2. Pirmininko patvirtinimas.
3. Elektros atsiskaitymo klausimai.
4. Kiti einamieji klausimai.
Pasiūlymus galite teikti el. p. zilvitisdnsb@gmail.com

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

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ
„OKONA“

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

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą),
8 (313) 51138, 8 698 72200
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Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano
Druskininkai“ ir naujienų portale
www.manodruskininkai.lt Daugiau informacijos:
tel. 8 646 27272 arba el. paštu:info@manodruskininkai.lt
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje „Mano Druskininkai“!
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Užuojautos
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
brangiausi žmonės eina ir palieka
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
ir atminty gyvi išlieka.
Dėl mylimo Tėvelio Tado Večkio mirties
nuoširdžiai užjaučiame Rimvydą Večkį.
Boulingo klubo „SPA VILNIUS“ nariai
Pasakykit, kodėl žemė tyli,
kai brangiausią žmogų atima iš mūsų.
Erškėčiuotą kelią eitum šimtą mylių,
kad tik pareitų vėlei į namus...
Mirus mylimam Tėveliui,
nuoširdžiai užjaučiame Almą Navickienę.
Karių reabilitacijos centro kolektyvas
Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Janiną Klimienę.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.
Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai
Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
prisikelti amžiams aš nebegaliu.
Išėjus į Amžinybę mylimai Janinos Klimienės Mamytei,
savo nuoširdžia užuojauta norime palengvinti
praradimo skausmą.
Druskininkų „Bočiai“
Amžiams užsimerkė Tavo akys,
lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.
Mirus brangiam Julijos Aleksonienės sūnui Deimantui,
nuoširdžius užuojautos žodžius jai skiria
DNSB „Putinas“ gyventojai.
Negrįžtamai išeina artimieji,
ir niekad nesutiksi jų gyvenimo kely.
Nors taip norėtųsi tą laiką sustabdyt,
pabūt su tais, kurių susigrąžinti negali...
Nuoširdžiai užjaučiame Juliją Aleksonienę
dėl mylimo sūnaus Deimanto mirties.
D. ir G. Petrauskai
O skrajūnai, nenuoramos paukščiai!
Neregėti man jūsų daugiau.
Aš, apsvaigęs nuo žėrinčio aukščio,
Savo polėkį žemėj baigiau... (K. Genys)
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą,
mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame
Povilą Borisevičių ir jo artimuosius.
Masažuotojų „Mas19“ grupės draugai ir vadovė
Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius,
mirus Augustui Opui.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
DNSB „Santarvė“ gyventojai
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2021.06.11 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daik-

tai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Beatos virtuvė.
20:30 Panorama.
21:00 Auksinis protas.
23:05 Warcraft.
01:05 Negalvok dukart.
02:35 Klausimėlis.
03:00 Panorama.
03:30 Euromaxx.
04:00 Vartotojų kontrolė.

06:15 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Rio 2“.
21:25 „Solo. Žvaigždžių karų istorija“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Solo. Žvaigždžių karų istorija“.
00:20 „Dingusi šeima“.
02:00 „Pasmerkti. Pajūrio džiazas“.
03:55 „Tamsos baikeris. Keršto demonas“.
05:30 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
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 „Stebuklas“.
20:30 Laisvas smūgis.
21:25 UEFA EURO 2020 atidarymo
ceremonija.
00:10 Laisvas smūgis.
00:20 Pasaulinis karas Z.
02:35 Užpuolikai.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Greitis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vyrų šešėlyje.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Bušido ringas.
04.15 Vantos lapas.
04.40 Kaimo akademija.
05.00 Vyrų šešėlyje.
05.20 „Reali mistika“.
06.00 „Paslaptys“.

06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
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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 „Amerikietiškos imtynės“.
23:00 Terminatorius.
01:10 Prisiminti pavojinga.
03:10 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.06.12 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Bėgliai.
06:55 Išpažinimai.
07:25 Klausimėlis.
07:50 Pirmykštė žemė.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
11:05 LRT radijui – 95-eri.
12:00 Pasaulio dokumentika.
12:50 Kelionių atvirukai .
13:05 LRT radijui – 95-eri!
14:00 Naujoji Zelandija iš paukščio
skrydžio.
14:50 Kelionių atvirukai.
15:05 Kaip atsiranda daiktai 9.
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios.
18:05 LRT radijui – 95-eri!
19:00 Langas į valdžią.
20:30 Panorama.
21:00 Šlagerių festivalis „Palanga
2019“.
22:40 Stok! Arba mano mama šaus.
00:05 Warcraft.
02:05 Vaikščioti nemačiomis.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Simpsonai“.
09:00 „Virtuvės istorijos“.
09:30 „Skaniai ir paprastai“.
10:00 „Tėvų darželis“.
10:30 „Būk sveikas!“.
11:00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11:30 „Sveiki atvykę“.
12:00 „Gyvūnų mažyliai“.
13:00 „Didžioji kelionė“.
14:45 „Nauji Aladino nuotykiai“.
16:45 „Ekstrasensų mūšis“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Ekstrasensų mūšis“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Ir velnias dėvi Prada“.
19:35 „Eurojackpot“.
19:40 „Ir velnias dėvi Prada“.
22:00 „Aleksandras“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Aleksandras“.
01:35 „Ryklys vaiduoklis“.
03:05 „Tekančios saulės namai“.
04:45 „Makgaiveris“.
05:30 „Iš Los Andželo į Vegasą“.
06:35 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:05 „Bunikula“.
07:30 „Padūkėlių lenktynės“.
07:55 „Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai“.
08:10 „Tomas ir Džeris“.
08:40 „Beprotiškos melodijos“.
09:10 „Monstrai prieš ateivius“.
09:35 Bitės filmas.
11:15 Pašėlęs kruizas.
12:50 Mes ne šventieji.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
18:00 Laisvas smūgis.
18:30 Žinios.
19:30 Piktieji paukščiai.
21:30 Laisvas smūgis.
00:35 Moksliukės.
02:35 Pasaulinis karas Z.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Gyvenimas.
09.00 Bušido ringas.
09.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
11.00 Grįžtantys.
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 Gyvai.
20.00 Žinios.
20.30 „Moteris ir keturi jos vyrai”.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Gyvai.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Gyvenimas.
05.40 Vantos lapas.
06.00 „Paslaptys“.
06:30 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
08:30 Miško atspalviai.
09:00 Sveikatos kodas.
10:00 „Nilas. Didingoji upė“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:35 „Pavojingi kaimynai“.
16:40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:00 „Pričiupom!“.
18:30 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 Oušeno dvyliktukas.
00:00 Legionas.
01:55 Terminatorius.

2021.06.13 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Nacionalinė ekspedicija.
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.
08:00 Gyventi kaime gera.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano Anderseno
pasakos.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:25 Susipažink su mano pasauliu.
11:55 Nepažinti Indokinijos kampeliai .
12:50 Įstabioji Indija.
13:45 Puaro.
15:30 Žinios.
15:45 Istorijos detektyvai.
16:30 Veranda.
17:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17:30 Žinios.
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Viktorija.
21:50 Tai... sudėtinga.
23:50 Melvinas ir Hovardas.
06:35 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
07:30 „Keista šeimynėlė“.
08:00 „Kung fu panda. Meistrų paslaptys“.
08:30 „Svajonių ūkis“.
09:00 „Sveikata.lt“.
09:30 „La Maistas“.
10:00 „Pasaulis pagal moteris“.
11:00 „Svajonių sodai“.
11:55 „Loch Nesas“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Loch Nesas“.
14:00 „Šaunus tėtukas“.
16:00 „Burtininko mokinys“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „Burtininko mokinys“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Gražuolė ir pabaisa“.
22:05 „Svarbus taikinys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Svarbus taikinys“.
00:10 „Solo. Žvaigždžių karų istorija“.
02:40 „Aleksandras“.
06:40 „Vasaros stovyklos
sala“.
07:10 „Bunikula“.
07:35 „Padūkėlių lenkty-

nės“.
08:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:25 „Tomas ir Džeris“.
08:55 Alvinas ir burundukai 3.
10:40 Čarlis ir šokolado fabrikas.
12:55 Kaubojės istorija.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.

18:30 Žinios.
19:30 Teleloto.
20:30 Nekenčiu žvaigždės.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:00 Laisvas smūgis.
00:35 Penktadienis, 13-oji.
02:30 Moksliukės.
07.00 „Paslaptys“.
08.00 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Senjorų avilys.
09.30 Grįžtantys.
10.00 Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis.
11.00 Vyrų šešėlyje.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvai. Rondo.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
00.00 „Pėdsakas“.
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.35 Vyrų šešėlyje.
03.55 Kaimo akademija.
04.20 Laikykitės ten.
05.00 Kaimo akademija.
05.20 Mažos Mūsų Pergalės.
06:00 Info komentarai su
Arnu Mazėčiu.
07:00 „Pričiupom!“.
08:30 Tauro ragas.
09:00 STIHL Savickas Classic
2020.
10:00 „Nilas. Didingoji upė“.
11:10 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos katastrofos“.
13:30 „Ekstrasensų mūšis“.
15:35 „Pavojingi kaimynai“.
16:40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
18:00 „Pričiupom!“.
18:30 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:00 Laisvas smūgis.
21:30 „Paskutinis laivas“.
22:30 „Legendų biuras“.
23:40 „Sostų karai“.
01:15 Oušeno dvyliktukas.
03:20 Legionas.

2021.06.14 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
11:55 Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas Lukiškių aikštėje.
13:05 Bėgliai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras .
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Bėgliai.
20:30 Panorama.
21:30 Bėgliai.
22:30 Jaunasis popiežius.
23:30 Skyrybų vadovas.
00:15 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Svajonių sodai“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
14:30 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“.

16:30 „TV Pagalba“.
17:20 Loterija „Kenoloto“.
17:22 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“.
19:30 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Organų vagys“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Organų vagys“.
00:10 „Naktinė pamaina“.
01:10 „Havajai 5.0“.
02:00 „Makgaiveris“.
02:55 „Vieniši tėvai“.
03:20 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Havajai 5.0“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.
06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
18:00 Laisvas smūgis.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:35 Visi nori Nikolės.
02:40 Penktadienis, 13-oji.
04:10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
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 Senjorų avilys.
08.30 Inovacijų DNR.
09.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos mūsų pergalės.
12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 „Netikėtas teisingumas”.
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Lenkija - Slovakija.
21:30 Auksas.
23:50 „Legendų biuras“.
01:00 „Sostų karai“.

2021.06.15 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė.
13:00 Bėgliai.
14:00 Žinios.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
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18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Nacionalinė ekspedicija.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Jaunasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
01:00 LRT radijo žinios.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Trys dienos nužudyti“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Trys dienos nužudyti“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:20 „Havajai 5.0“.
02:10 „Makgaiveris“.
03:00 „Vieniši tėvai“.
03:25 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:55 „Naktinė pamaina“.
04:45 „Havajai 5.0“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:30 Absoliutus blogis.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
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 „Netikėtas teisingumas“.
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 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai“.
01.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“.
03.10 „Netikėtas teisingumas“.
03.55 Alfa taškas.
04.15 Mažos Mūsų Pergalės.
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje“.
04.50 „Reali mistika“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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.
18:00 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.

21:30 Snaiperis 3.
23:20 Auksas.
01:40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.06.16 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Nacionalinė ekspedicija.
13:00 Širdyje lietuvis.
14:00 Žinios.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 1000 pasaulio stebuklų.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Langas į valdžią.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 1000 pasaulio stebuklų.
03:00 Panorama.
04:05 Širdyje lietuvis.
04:55 Kaip atsiranda daiktai 9.
05:15 Ponių rojus.
06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:20 Loterija „Kenoloto“.
12:22 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Milijardierių klubas“.
22:25 „Vikinglotto“.
22:30 „Milijardierių klubas“.
23:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
23:18 „Milijardierių klubas“.
00:10 „Naktinė pamaina“.
01:10 „Havajai 5.0“.
02:00 „Makgaiveris“.
02:50 „Vieniši tėvai“.
03:15 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
03:45 „Naktinė pamaina“.
04:35 „Havajai 5.0“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.

17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
00.30 „Teisingumo agentai”.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:35 „Šuo“.
09:40 „Pėdsakas“.
10:35 „Iškvietimas“.
11:35 „Negyvenamose salose su
Beru Grilsu“.
12:35 „CSI. Majamis“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Šuo“.
16:00 „Pėdsakas“.
17:00 Info diena.
17:30 „Mentalistas“.
18:30 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:30 Paskutinė tvirtovė.
00:15 Snaiperis 3.
02:00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas. Nyderlandai - Austrija.
00:35 Tylos zona.
05.30 Nauja diena.
06.30 Deutsche Welle pristato: Keliautojo dienoraštis.
07.00 „Netikėtas teisingu-

mas”.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
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 „Netikėtas teisingumas“.
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 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa - tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
06:20 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
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 Laisvas smūgis.
18:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
21:30 Keršto valanda.
23:25 Paskutinė tvirtovė.
02:05 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

2021.06.17 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka.
09:45 Miuncheno kriminalinė policija.
10:30 Tarnauti ir ginti.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita.
13:00 1000 pasaulio stebuklų.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:20 Kaip atsiranda daiktai 9.
16:45 Kalnų daktaras.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:30 Panorama.
21:30 Dviračio žinios.
22:00 Naujasis popiežius.
23:00 Skyrybų vadovas draugėms.
23:45 Įstatymas ir tvarka.
00:30 Veranda.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vartotojų kontrolė.
02:00 LRT radijo žinios.

06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
08:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 Nekenčiu žvaigždės.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.
21:30 Laisvas smūgis.
21:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
00:35 Operacija „Overlord“.

06:15 „Galingieji reindžeriai. Žvėries galia“.
06:40 „Bailus voveriukas“.
07:05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
07:35 „Jeloustounas“.
08:35 „Meilės sūkuryje“.
09:40 „Vilties spindulys“.
11:50 „Rojus“.
12:55 „Tik tu – mano meilė“.
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 „Jeloustounas“.
20:30 „Prakeikti III“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“.
22:00 „Paliktieji“.
22:15 Loterijos „Jėga ir Kenoloto“.
22:18 „Paliktieji“.
00:20 „Naktinė pamaina“.
01:15 „Havajai 5.0“.
02:05 „Pasitikėjimas“.
03:15 „Vieniši tėvai“.
03:40 „Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai“.
04:10 „Naktinė pamaina“.
05:00 „Havajai 5.0“.
05:45 „Atsargiai! Merginos“.

05.30 Nauja diena.
06.30 Mūsų gyvūnai.
07.00 „Netikėtas teisingumas“.
08.00 „Paslaptys“.
09.00 „Pėdsakas”.
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Renkuosi studijuoti.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.

06:30 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
09:00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10:00 „Kalnietis“.
11:00 „Širdele mano“.
12:10 „Būrėja“.
13:20 „Turtuolė varguolė“.
14:30 Nekenčiu žvaigždės.
15:00 Laisvas smūgis.
15:40 UEFA EURO 2020 futbolo
čempionatas.
18:00 Laisvas smūgis.
18:30 Žinios.
19:30 „Stebuklas“.
20:30 „Turtuolė varguolė“.

Elektriniai dviračiai, paspirtukai, triračiai ir čioperiai.
Padedame gauti 1000 Eur kompensacijas už parduotus
taršius automobilius! Tel. 8 648 57250

UAB „Druskų miestas“ nuolatiniam
darbui ieško Restorano vyr. virėjo (-os).
Kontaktinis tel: 8 615 34147
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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

Savaitraščio Nr. 308

Parduodamas 22 arų namų valdos
sklypas naujai kuriamoje naujų namų
gyvenvietėje Viečiūnuose.
Kaina — 17 500 Eur, derinama.

Tel. 8 624 69222

Lazerinės dermatologijos kabinetas

Dėkojame Jums už supratingumą!
Rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata!

Gydomos odos, plaukų, nagų, lytiniu būdu plintančios ligos, šalinamos karpos, opos ir randai.
Raukšlių ir randų gydymas, užpildų leidimas, apgamų, tatuiruočių, išsiplėtusių kraujagyslių apžiūra (šalinimas).
Kontaktai: Alytus, Vilties g. 32, tel. (8 315) 72480, mob. 8
685 32787
Gydomi vaikai ir suaugusieji!

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

Įvairūs statybos darbai: pamatų liejimas, sienų
mūrijimas, stogų dengimas. Tel. 8 693 99456

UAB „Akvavita“ ieško operatoriaus ir
mechaniko. Darbo užmokestis į rankas –
nuo 600 Eur! Gyvenimo aprašymus siųsti el.
p. info@akvavita.lt
Kibirai!
10 L - 1 Eur, 5 L - 0,50 Eur.
Užsukite į Romos Pankevičienės
cukrainę (Vytauto g. 15),
tel. 52618

Sausų ir žalių malkų
išpardavimas
(skaldytos arba kaladėmis)

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

Tel. 8 601 46179

Naujas taksi Druskininkuose!
Puikios kainos pasiūlymas mūsų klientams!
Tel. 8 678 19907

Buitinių dujų balionų pildymas norimu kiekiu, pristatymas 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

PARDUODAME: medžio
briketus ir granules.
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

Santechnikos darbai!

Greitai, kokybiškai ir nebrangiai. Tel. 8 673 88383
UAB „Litvala“ plečia darbų apimtis ir kviečia
prisijungti prie laiptinių valymo komandos!

Parduodamos 300 kv. m komercinės paskirties patalpos
Vytauto g., tinkamos parduotuvei ar kitai komercinei veiklai.
Tel. +370 686 43950

Reikalavimai: vairuotojo teisės, darbštumas,
noras dirbti.
Darbo užmokestis – nuo 700 eurų iki mokesčių.
UAB „Litvala“: info@litvala.lt, tel. 8 641 27721
Reikalingas meistras, galintis remontuoti
lengvuosius automobilius. Tel. 8 613 91192
Reikalingas darbuotojas ardyti lengvuosius
automobilius. Tel. 8 613 91192

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

Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Remontuoju visų tipų automatines skalbimo mašinas,
atvažiuoju į namus, atliktiems darbams suteikiu garantiją.
Tel. 8 610 75472 ir 8 315 75445

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt
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
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DĖMESIO! Nuo šiol asmeniniai skelbimai ir
internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje (už 1 kartą): iki 10 žodžių – 1 Eur, už kiekvieną papildomą žodį – po 0,1 Eur; (4 kartai – 3 Eur). „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“, „Miškas, mediena, malkos“ – 2
Eur (4 kartai – 7 Eur), „Išsinuomočiau“ – 1 Eur (4 kartai – 3
Eur); „Automobiliai“ – 1,5 Eur (4 kartai – 5 Eur); „Automobilių dalys“ – 1 Eur (4 kartai – 3 Eur); „Žemės ūkio produkcija“ – 1 Eur ( 4 kartai – 3 Eur); „Perku“, „Keičiu“ – 1 Eur (4
kartai – 3 Eur); „Rasta“, „Pamesta“, „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

Asmeniniai skelbimai
Nekilnojamas turtas
Parduodamas 1 aukšto namas su
mansarda, rąstinis, 126, 85 kv. m
su 18, 81 arų sklypu, Gardino g. 84,
Druskininkuose. Reikia remonto. Kaina – 49 000 Eur. Tel. 8 687 37575
Parduodamas 1 kambario butas
Gardino g., 31, 5 kv. m, po kapitalinio
remonto. Kaina – 35 000 Eur. Arba
keičia į didesnį plotą Druskininkuose,
Vilniuje, Kaune. Tel. 8 604 48595
2 kambarių butas, Gardino g., 42
kv. m, 1 aukštas, atskiras įėjimas su
vasariniu priestatu – 24 kv. m. Parduodamas su baldais, rūsiu, garažu ir
kitomis patalpomis. Yra kelios vietos
automobiliui pastatyti.
Tel. 8 620 27058 ir 8 608 93346
Miesto centre, Taikos g. parduodamas 2 kambarių butas: 53 kv. m, 1
aukštas. Kaina – 56 000 Eur, balkonai yra abiejuose kambariuose.
Tel. 8 616 48116
Vilniuje, prestižiniame Antakalnio mikrorajone, Petro Vileišio g. 30, mediniame name, 2 aukšte parduodamas
puikus, erdvus, puikiai įrengtas 45,
51 kv. m butas su balkonu, židiniu,
automatizuota signalizacija, butas
apdraustas (šalia upė, parduotuvės
„Maxima“, „Iki“, vaikų darželiai, gimnazija, paštas, poliklinika, dviračių
ir pasivaikščiojimų takas prie Neries
upės). Kaina – 52 000 Eur. Buto išlaikymas – nebrangus, dujinis šildymas,
komunaliniai mokesčiai žiemą – 28
Eur. Tel. 8 673 03404

Parduodamas 4 kambarių, 78, 85 kv.
m butas, 4 aukšte iš 4, bendrabučio
tipo name, Gardino g. 17. Kaina –
37500 Eur. Tel. 8 687 37575
Įvairių dydžių namų valdos sklypai
M. K. Čiurlionio g., šalia miško. Atlikti
geodeziniai matavimai, yra elektra,
miesto komunikacijos.
Tel. 8 602 10802
Parduodamas 17, 2 arų namų valdos
sklypas Gailiūnuose, Kaštonų g. Visos miesto komunikacijos. Kaina – 20
000 Eur. Tel. 8 600 45930
Viečiūnuose parduodamas 22 arų
namų valdos sklypas (kuriamoje
naujų namų gyvenvietėje), pui-kus
privažiavimas. Kaina – 17 500 Eur.
Tel. 8 624 69222
Neravuose parduodami penki namų
valdos sklypai (12, 13, 14, 15 arų).
Galima pirkti visus kartu, galima atskirai. Tel. 8 614 15457
Parduodamas 0, 0597 ha sodo
sklypas, su pamatu namo statybai,
paruoštas namo projektas. Atvesta
elektra. Dėl išsamesnės informacijos
skambinkite tel. 8 622 15862
Parduodamas garažas Merkinės
gatvėje. Tel. 8 687 98863
Parduodamas garažas Ratnyčioje.
Tel. 8 600 07682
Parduodamas 15 arų namų valdos
žemės sklypas Viečiūnuose. Kaina
–15 000 Eur. Tel 8 655 10992

Sodų bendrijoje „Dainava“ (prie
„Eglės“ sanatorijos) išnuomojamas
sodo namelio 1-as aukštas – 100 Eur
ir komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 675 61036
Išnuomoju kambarį Vytauto g., kaina
– 80 Eur. Tel. 8 699 34792
Išsinuomotų
Mama su dukra išsinuomotų butą ar
kambarį, nesiūlyti Kalviškių mikrorajone. Tel. 8 662 07201
Vyras išsinuomotų 1 kambario butą
ar kambarį iki 100 Eur.
Tel. 8 699 34792
Ilgalaikei nuomai ieškomas 2-3 kambarių butas. Tel. 8 688 87048

Miškas, mediena, malkos
Parduodamos pušinės, beržinės
malkos: kapotos, rąsteliais, kaladėmis. Tel. 8 636 76029
Parduodamos įvairios medienos
malkos: rąsteliai, kaladės, kapotos.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 39795

Transporto priemonės ir jų dalys
Automobilis „Žiguli“ su antikvariniais
numeriais, TA iki 2024 m. „Toyota
Corolla“, TA iki 2023 m.
Tel. 8 682 98506

„Renault Scenic“ visureigis: 2001 m.,
1, 9 l dyzelis, 85 kW, rida – 145 000
km, TA iki 2022 m., kaina – 1300 Eur.
Tel. 8 626 79757
„Renault Scenic“: 1, 9 l, 2001 m., TA
ir draudimas, kaina – 450 Eur. Nauja
„Audi 80“ benzino pompa.
Tel. 8 688 96725

Žemės ūkio produkcija

Parduodu naudotą, tačiau geros
būklės virtuvės komplektą su nedideliu šaldytuvu ir kaitlente. Vir-tuvės
aukštis – 210 cm, ilgis – 2, 40 m ir dvi
spintos (to paties komplekto), kurių
išmatavimai: 60 cm ir 90 cm. Kaina –
950 Eur. Tel. 8 650 85858
Mikrobangų krosnelė, garų traukiklis,
medinės durys, televizorius su DVD,
televizorius, gruzdintuvė, vaikiškas
paspirtukas ir vežimėlis.
Tel. 8 675 57873
Siuvimo mašina „Singer“ brazilų
gamybos, televizorius „Philips“ su
priedėliu, austos vilnonės lovatiesės,
rusiška sulankstoma lovelė, pakabinami šviestuvai, koja minama siuvimo mašina. Tel. 8 630 87652

Perka

Perku žemės sklypą, sodybą gražioje
vietoje: prie upės, ežero, miško.
Tel. 8 604 73616
Perku žemės ūkio paskirties sklypą
šalia Leipalingio. Domina 3 hektarai.
Tel. +370 611 92228

Parduodami plieniniai besiūliai vamzdžiai: 100 mm skersmens, 2 vnt. po 5
m, 2 vnt. po 6 m. Tel. 8 659 99017

Nuoma

Parduoda senovinį patefoną, rašomąjį stalą – 15 Eur, kompiuterio kėdę
– 5 Eur. Tel. 8 682 40545
Malkinės sandėliukas, kokliai, lauko
tualetas (medinis), kreivuolių pavėsinė,
lova (1 m 60 x 2 m) su čiužiniais, spintelė. Tel. 8 656 38881, 8 605 61520

Šių metų (2021) birželio 21 dieną
09:30 val. bus atliekami kadastriniai
matavimai žemės sklypo, esančio
Neravų g. 33, Druskininkų m. kadastrinis Nr.1501/0006:81. Žemės sklypo kad. Nr.1501/0006:289 savininkus arba teisėtus paveldėtojus arba
jo įgaliotus asmenis kviečiame dalyvauti matavimuose.
Dėl papildomos informacijos
kreiptis į matininkę Agnę Volungevičienę tel.8 626 50593 arba
el.p.agne.dulinskaite1@gmail.com

Pamestas telefonas „Nokia“ (atkarpoje nuo gaisrinės iki „Saulės“ mokyklos). Radusius labai prašau atsiliepti. Tel. 8 (313) 52067 ir 8 682 11059

Rasta
Netoli Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos rastas mobiliojo ryšio telefonas
„Xiaomi Redmi“. Tel. 8 673 45659
Viečiūnuose, prie Jaunystės g. 3
namo rasti raktai. Tel. 8 628 45199

Dovanoja
Veikiantis šaldytuvas su šaldikliu
„Snaigė“. Tel. (8 313) 55050
Atiduodamas nugriovimui kluonas ir
tvartas. Apie 200 geros būklės lapų
šiferio. Tel. 8 615 43483
4 mielus, žaismingus, gražius katinėlius. Tel. 8 628 11440
Dovanoja 2 mėn. mielus kačiukus.
Tel. 8 638 70199
Dovanoju mielus 2 mėn. kačiukus,
juodai balti. Tel. 8 681 42788

Ieško darbo

Audio kasetes, vinilines plokšteles.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 686 14096

Ieškau valytojos darbo, galiu tvarkyti
namus, didelė patirtis.
Tel. 8 645 25413

Perku naujametinius senus žaisliukus: eglutės dekoracijas, girliandas,
snieguoles, senelius, lėles, meškiukus. Tel. 8 651 89996

Atsakingas 50 m. vyras ieško pagalbinio darbuotojo darbo.
Tel. 8 622 52291

Įvairūs daiktai

Veisiejų g. 22 name (4 aukšte iš 5)
parduodamas 4 kambarių butas su
balkonu ir sandėliuku. Ideali vieta ir
išplanavimas šeimai. Saugi ir rami
kaimynystė. Kaina – 68 000 Eur.
Tel. 8 604 69399

Pamesta

Pareigingas, atsakingas 30 m. vyras
ieško papildomo darbo.
Tel. 8 607 68938

Reikalingas meistras, galintis nugriauti ir išmūryti garažą.
Tel. 8 682 12917

Pripučiamas čiužinys: 2 m 10 cm x 1
m 50 cm, kaina – 40 Eur, moteriškas
dviratis – 25 Eur, vyriš-kas dviratis su
bėgiais, kaina – 70 Eur.
Tel. 8 616 48116

Reikalinga moteris, kuri galėtų pagelbėti namuose 3 kartus per savaitę.
Skambinti po 12 val. Tel. 8 625 27579

Pirksiu J. Kriščiūno knygą „Bitininkystė“. Tel. 8 610 63099

Reikalingas apdailininkas vidaus ir
išorės darbams atlikti.
Tel. 8 679 70312

Parduodu geros būklės virtuvinį
stalą, išmatavimai – 90 x 60 cm.
Parduodu geros būklės, dviejų durų
sekciją: 198 x 70 x 36, stiklainiai nuo
0, 5 l iki 3 l. Tel. 8 682 21239

Miesto centre, Taikos g. nuomojamas
butas su balkonu, terasa. Kaina –
200 Eur, 2 asmenims.
Tel. 8 616 48116

Kineskopinių TV „Panasonic“, „LG“
ir TV priedėlio „TV STAR“, muzikinių
centrų „Akai“ ir „Philips“ distanciniai
pulteliai, Scart laidai – nuo 2 Eur,
mobilaus telefono „Nokia“ įkrovikliai ir ausinukės – 2 Eur, skaldelė
trinkelių klojimui: 1 maišas – 4 Eur,
pakabinami šviestuvai – nuo 5 Eur,
TV sieninis laikiklis – 6 Eur, žurnalinis staliukas – 6 Eur, medžioklinis
šautuvas „IŽH27 (12 kalibras su medžiokliniu prožektoriumi) – 250 Eur.
Gliukozės matuoklis „ACCU-CHEK
INSTANT“ ir diagnostinės juostelės.
Tel. 8 686 43600

Barzdžiūnų kaime, Druskininkų savivaldybėje parduoda gerą, duodančią
daug pieno ožką, ožiukus bei ožkutes. Ožkos amžius – 4 metai, kaina –
70 Eur, kaina už ožkutę arba ožiuką
– 20 Eur. Tel. 8 611 19982

Leipalingio miestelyje, Druskininkų
sav., Veisiejų g. parduodamas gyvenamasis namas (72 kv. m) su ūkiniais
pastatais ir 8, 4 arų sklypu už 19 500
Eur. Tel. 8 616 48116

Aukso supirkimas visą
parą. Galiu atvykti.
Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 685 04034

Vyriškas, rankinis laikrodis „Komandirskija“. Kaina – 50 Eur.
Tel. 8 620 43611

„Škoda Octavia“ lieti ratlankiai, R-15,
kaina – 75 Eur. Tel. 8 656 38881

Parduodamas 3 kambarių butas,
Merkinės g., 66, 10 kv. m, 5 aukštas
iš 5. Yra sandėliavimo patalpa, didelis balkonas su vaizdu į mišką, rūsys.
Kaina – 56 000 Eur. Viečiūnuose,
sodų bendrijoje „Papartis“, 27-oji g.
19 parduodamas 6 arų sodo sklypas
su neįrengtu nameliu, yra didelis
rūsys. Tel. 8 615 51873

Perka nekilnojamąjį turtą

Minkšta, dvigulė lova su čiužiniu.
Kaina – 50 Eur. Tel. 8 678 80644

Reikalinga

Reikalingas meistras, galintis išmontuoti seną ir sumontuoti naują kaminą. Tel. 8 626 49968
Reikalinga slaugė, galinti prižiūrėti
senyvą moterį jos namuose. Teirautis
tel. 8 698 19 494 (po pietų).
Reikalinga pedikiūro specialistė, galinti jį atlikti senjorei. Tel. 8 673 87963
Reikalingi pagalbiniai darbuotojai ir
meistrai dirbti įvairius statybos darbus (pagal verslo liudijimą ar individualią veiklą). Tel. 8 658 83471

2 kartus per savaitę galiu prižiūrėti
sodybas. Pats atvažiuoju.
Tel. 8 692 44465
Vyras ieško darbo, gali genėti medžius, išvalyti sklypą, mišką, išvartas.
Tel. 8 676 45137
Galiu prižiūrėti sodybą, pakrantę ar
poilsiavietę, ją paremontuoti. Nupjauti žolę, išvalyti ežero pakrantę,
išpjauti krūmus, nugenėti medžius.
Turiu savo techniką, įrankius. Tel. 8
627 21409
Moteris ieško darbo slaugyti ligonius,
padėti jiems namų ruošoje, gali kartu
gyventi. Tel. 8 644 84291

Kita
Priimčiau gruntą sklypo išlyginimui
Druskininkuose. Tel. 8 686 67701
Priimčiau gruntą. Tel. 8 656 38881 ir
8 605 61520

VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ skelbia, nereikalingo arba
netinkamo (negalimo) naudoti turto viešąjį aukcioną. Parduodama kompiuterinė technika, sidabriniai 925 juvelyriniai gaminiai, kitas turtas.
Aukcionas vyks 2021 m. birželio 23 d. 10.00 val. M. K.
Čiurlionio g. 65. Druskininkai; Žirmūnų g. 70, Vilnius.
Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto pirmajame
aukcione, kitas aukcionas vyks 2020-06-30, 10.00 val. nurodytais adresais.
Aukcionai nemokami. Atsiskaitymas už įgytą turtą banko pavedimu per tris darbo dienas nuo įvykusio aukciono
datos.
Parduodamo turto sąrašas, kita informacija – interneto
svetainėje www.lpr.lt
Informacija teikiama telefonu +370 313 55293, +370
650-43041, el. paštu info@lpr.lt“

Konditerijos įmonei reikalinga konditerė-kepėja (-as) ir šakočių kepėjai (-os). Neturinčius patirties apmokysime vietoje. Tel. 8 686 43950

PAVEŽĖJAI
DRUSKININKUOSE
OPTI

Tel. 8 686 86868
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Savanorystė padeda augti
Praėjo beveik pusė Druskininkų jaunimo užimtumo
centro vykdomo Europos solidarumo korpuso projekto „Veiklus jaunimas – veikli
bendruomenė“ laiko. Pagal
jo programą net trys savanoriai iš Italijos, Turkijos ir Sakartvelo savanoriauja Druskininkų miesto organizacijose.
Nusprendėme pakalbinti savanorius ir pasiteirauti, kaip
per šį laikotarpį sekėsi prisijaukinti miesto gyvenimą ir
kokie įspūdžiai susidėliojo jų
mintyse.
–
Kaip
apibūdintumėte
šiuos praėjusius savanorystės mėnesius?
Elmar, savanoriaujantis Jaunimo užimtumo centre, paminėjo, kad pastarasis mėnuo buvo
tikrai ypatingas, nes atlaisvėję karantino ribojimai suteikė
daugiau galimybių susitikti su
jaunimu ir tiesiogiai įsitraukti į
veiklas, dalintis patirtimi ir susipažinti.
„Po atvykimo teko izoliuotis,
po to buvo keli mėnesiai nuotolinio bendravimo, todėl jaučiausi šiek tiek vienišas ir negalintis
savęs pilnai realizuoti, neslėpsiu, būdavo ir sunkių momentų,
tačiau pokalbių su merginomis
metu įsitikinau, kad visi jaučiamės panašiai“ – pasiguodė iš
Sakartvelo atvykęs jaunuolis.
Beveik identiška patirtimi dalijosi ir savanorės Valentina iš
Italijos, savanoriaujanti „Atgimimo“ mokykloje bei Zeynep iš
Turkijos, savo laiką dovanojanti Druskininkų lopšelio-darželio
„Žibutė“ bendruomenei.
Valentina sakė, kad pirmaisiais
mėnesiais jai labai trūko žmogiškojo kontakto ir galimybės visiškai integruotis į savanorystės
programą. „Na, o pastarieji mėnesiai – kur kas šviesesni, galiu eiti į mokyklą, dalyvauti pamokose, jaučiuosi laiminga, o
grįžusi vakare esu maloniai pavargusi“, – šypsodama pridūrė
mergina.
„Buvo tikrai nelengva atsidurti kitoje šalyje ir neturėti galimybės jos pažinti, tačiau adaptuotis man nebuvo taip sunku, kaip
tikėjausi“, – antrino Zeynep.

– Trys dalykai, kuriuos norite padaryti, būdami čia?
Elmar: „Inicijuoti bendrą projektą su jaunimu; labiau prisidėti
prie veiklų organizavimo JUC‘e
ir už jo ribų; pakeliauti ir pažinti šalį“.
Valentina: „Pakeliauti; išnaudoti šio projekto teikiamas galimybes asmeniniam tobulėjimui
ir profesionalios patirties įgijimui, kurią panaudosiu būsimoje
profesinėje veikloje; tapti atsakingesne piliete: atviriau priimti
tuos, kurie yra kitokie, taip prisidedant prie įtraukesnės bendruomenės kūrimo“.
Zeynep: „Nuvykti prie Baltijos jūros; sudalyvauti, lietuvių
grupės koncerte; aplankyti kuo
daugiau muziejų.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui R. Rimkevičiūtė ir daželyje savanoriaujanti turkė Zeynep, JUC direktorė
A. Nedzinskienė ir JUC savanoris Elmar iš Sakartvelo, savanorė Valentina iš Italijos ir „Atgimimo“ mokyklos anglų kalbos mokytoja R.
Kvaraciejūtė/I. Čiukauskienės nuotrauka

– Ką savanorystė reiškia
Jums dabar? Ar pasikeitė turėtas pirminis įsivaizdavimas?
„Savanorystė man reiškia
savo laiko dovanojimą kitiems,
nieko už tai nesitikint gauti atgal. Taip pat tai – puikus būdas
praplėsti savo akiratį, pažinti
naujas kultūras, laužyti nusistovėjusius stereotipus“, – suskubo
atsakyti Zeynep.
„O aš noriu dar pridurti, kad,
būdamas savanoriu, žmogus
skleidžia solidarumo vertę ir tikėjimą, nes ypač šiuo sudėtingu
laikotarpiu daugybė žmonių yra
vieniši, apleisti ir jiems reikalinga pagalba. Todėl, skirdamas
savo laiką, prisidedi prie bendruomeninių ryšių stiprinimo ir
augi pats kaip asmenybė“, – antrino Valentina. Elmar turėtas
išankstinis savanorystės įspūdis, prasidėjus programai nepasikeitė, tik sustiprėjo noras būti

Zeynep, Valentina ir Elma Khalilov džiaugiasi savanoryste Druskininkuose/I. Čiukauskienės nuotrauka

naudingam.
– Kokias savybes savyje pavyko atrasti?
„Pajaučiau
nenumaldomą
norą semtis žinių. Taip pat per
šį laikotarpį supratau, kad esu
kantrus žmogus ir pastebiu geras savo asmenybės transformacijas. Būtent dėl įgytos patirties“, – sakė Elmar. Zeynep taip
pat pastebėjo, jog yra gebantis
prisitaikyti bei kantrus žmogus.
„Kadangi turėjau nemažai laiko apmąstymams ir savęs pažinimui, pastebėjau, kad dažnai
susikuriu tam tikrus lūkesčius
žmonėms, situacijoms. Tačiau
dažnai realybė gali būti kitokia, ir ji nuolat kinta, aš jos negaliu nei kontroliuoti, nei numatyti. Todėl mokausi prisitaikyti
prie supančios aplinkos ir vadovaujuosi posakiu – „carpe diem“
(liet. mėgaukis kiekviena akimirka), –mintimis pasidalijo Valentina.
– Ką atradote savo savanoriaujančioje organizacijoje?
Ar veiklos sutapo lūkesčiais?
„Visi lūkesčiai pasiteisino, jaučiu tutoriaus pagalbą veiklose ir
mentorių palaikymą bendruose
susitikimuose, tik kalbos klausimą būtų galima tobulinti“, – pirmoji suskubo atsakyti Zeynep.
„Aš atradau gražią darbo aplinką, svetingą mokinių ir mokytojų
bendruomenę. Net prieš atvykdama čia, mano tutorė buvo pasiekiama ir atsakė į visus man
rūpimus klausimus. Ji turėjo padrąsinimo žodžių dėl visų mano
abejonių. Galiu įsivaizduoti,
koks iššūkis buvo įtraukti mane
į mokymosi kontekstą. Įprastais,
ne karantininiais mokslo metais
ši patirtis būtų kur kas intensyvesnė. Beveik visose pamokose
dalyvauju labai aktyviai, mano
tutorė skatina siūlyti savo idėjas ir jas realizuoti drauge su
vaikas, kad turėčiau kuo įvairesnės patirties. Todėl jaučiu didelę motyvaciją savirealizacijai. Dar esu dėkinga tutorei, kad
nuolat mane moko, jog nėra didelių klaidų – tik progos ko nors
išmokti“, – emocionaliai patirtimi pasidalijo Valentina.

„Mano patirtis labai panaši, kaip ir merginų, – pritarė Elmar. – Iš esmės esu patenkintas
savo pasirinkimu savanoriauti JUC‘e, galbūt paminėčiau tik
tai, kad ten, iš kur esu kilęs,
jaunimo centras yra kitoks, ten
jaunimas susirenka ir mokosi
kažko naujo, visada pilnas jaunuolių. JUC‘e jauni žmonės leidžia savo laisvalaikį ir veiklos
yra organizuojamos kitaip. Dar
pasigendu įvairesnio amžiaus
jaunimo atstovų ir tikiuosi, kad,
karantinui laisvėjant, dar teks
galimybės daugiau jų sutikti“.
– Kokia kryptimi norėtumėte
keliauti antrojo savanorystės
etapo metu?
„Noriu mokytis lietuvių kalbos ir
stengtis geriau komunikuoti savo
organizacijoje bei turėti kuo daugiau kultūrinių kelionių po šalį“, –
šypsodamasi dėstė Zeynep.
„Na, o aš nesu susidėliojusi tikslaus plano, tačiau tikrai
norėčiau labiau įsitraukti į įvairesnes veiklas, sutikti daugiau
žmonių, sukaupti unikalių patirčių. Ir dar noriu dažniau sakyti
taip, nei ne“, – kvatodama mintį užbaigė Valentina.
O Elmar tikisi sutikti kuo daugiau įvairių mieste gyvenančių
žmonių ir įgyvendinti daugiau
veiklų su jaunimu.

– Ką keistumėte ar darytumėte kitaip, jei pradėtumėte
savanoriauti toje pačioje organizacijoje iš naujo?
Visi vienbalsiai nutarė – dėl
griežtų pandemijos ribojimų
būtų nukėlę savanorystės programą vėlesniam laikui. „Net
dukart teko saviizoliuotis, tai
nebuvo pati maloniausia procedūra“, – sakė Elmar. „Būdama Turkijoje, būčiau pradėjusi mokytis lietuvių kalbos, nes
man ji labai patinka. Ir tikrai būčiau anksčiau pradėjusi tvarkyti
dokumentus vizai gauti, nes tai
pareikalavo labai daug laiko“, –
kalbėjo Zeynep.
Druskininkų jaunimo užimtumo centro komandai
tai – irgi nauja patirtis. Savanorius iš užsienio valstybių JUC priima pirmą kartą.
Ir dar šalyje vyraujant ekstremaliai situacijai! „Nepabūgome, tikėjome savo jėgomis ir patirtimi, priėmėme
savanorius ir kartu su jais
keliaujame
savanorystės
kryptimi. Siekdami kuo labiau vieni kitiems padėti bei
suprasti, kartą per mėnesį
vykdome bendrus susitikimus, kurių metu aptariame
savanoriškos veiklos eigą,
socializacijos bei laisvalaikio aktualijas“, – įgyta patirtimi dalijosi JUC komanda.
Projektas: Active youth –
active community (Veiklus
jaunimas – veikli bendruomenė)
Projekto numeris:
2019-3-LT02-ESC11-006635
Projektą finansuoja: Europos solidarumo korpusas
Druskininkų jaunimo
užimtumo centro
informacija

