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„Lynų kelyje“ – pasaka „Kiškio pyragas“

„Lynų kelyje“ druskininkiečių ir miesto svečių kasdien laukia impozantiška Kiškių šeima / Roberto Kisieliaus nuotraukos

UAB „Druskininkų 
vandenys“ direktorius 

M. Jaskelevičius: 
„Kainos už vandenį bei 

nuotekas Druskininkuose 
artimiausią pusmetį 

nesikeis“

Neįgaliesiems ir 
senyvo amžiaus 
asmenims bei jų 

artimiesiems padėti 
pasiruošęs Neįgaliųjų 

dienos centras

Bibliotekoje 
pristatyta nauja 

Česlovo Skaržinsko 
poezijos knyga

5-6 psl.

10 psl.

3 psl.

Meilės saloje keletą metų stri-
kinėjo įsimylėjusi kiškių porelė 
– Kiškis ir Kiškė. Sekėsi jiems 
neblogai, tik ilgainiui nusibo-
do vien tik kiškiakopūstėliau-
ti. Viena gegutė praskrisdama 
pasakojo, kad štai anoje Ne-
muno pusėje teka sūrūs gy-
vybės šaltiniai ir auga saldžio-
sios morkos, o kitoje – stūkso 
sniego cukraus kalnai. 

Kiškiai nuolat žiūrėdavo į dangų 
ir stebėdavosi, kokie gi ten dide-
li paukščiai skraido jame. Kiškė 
net pradėjo skaičiuoti, kiek kartų 
per dieną tie dideli paukščiai pra-
skrenda virš jų namų ir paskaičia-
vo, kad jie skraido pirmyn ir atgal 
lygiai kas dešimt minučių. Kar-
tą Kiškė tarė Kiškiui: „Brangusis, 
kaip aš norėčiau paskraidyti ir pa-
matyti mūsų namus iš viršaus“. 
Kiškiui mylimosios Kiškės noras 
tapo įsakymu, ir jis pradėjo suk-
ti galvą, kaip jiems pabandyti iš 
Meilės salos nuplaukti į krantą 
ir susirasti tų paukščių buveinę. 
Šios vasaros karščiams nuse-
kinus Nemuną, jie sukaupė visą 
savo kiškių drąsą, ir sumanymas 
pavyko. Jie abu perplaukė upę ir 
susirado paukščių namus. 

Tiesa, kai kiškiai čia atstriksėjo, 
paaiškėjo, kad tie paukščiai – tai 
maži skraidymo aparatai, kasdien 
skrendantys per Nemuną. Kiškis 

prisistatė skraidymo aparatų pri-
žiūrėtojams ir susitarė, kad jie leis 
įgyvendinti Kiškės norą. Dabar 
Kiškis ir Kiškė, kad augtų dides-
ni ir geriau matytų, kasdien trauš-
kia saldžiąsias morkas ir skraido, 
grožisi savo namais iš aukštai.

Kiškis nenori gauti „Zuikio bilie-
to“, todėl kas kartą, atsidėkoda-
mas, kažkur paslapčia palieka 
kiškienės iškeptą „Kiškio pyragą“, 
kurį tėveliai, grįždami iš darbo, 
suranda ir parneša vaikučiams 
namo. Žinoma, ne visada tai 

būna saldus morkų pyragas. Tie-
sa, tai gali būti riestainis, sausai-
nis ar bandelė, o kartais jis būna 
labai jau panašus į sumuštinį, 
kokį tėtis paprastai nešasi į dar-
bą, bet jis vis tiek labai skanus ir 
kvepia mišku. O štai stebuklingą 
Šv. Kalėdų naktį, taip, taip, – tik 
tą vienintelę naktį, kai visi miško 
žvėreliai gali kalbėti žmonių kal-
ba, Kiškis vieną eglutę pažymės 
slaptu morkos ženklu ir geriems 
vaikams po ja paliks po dar vieną 
papildomą dovanėlę. 

Impozantiška Kiškių šeima lau-
kia druskininkiečių ir miesto sve-
čių kasdien „Lynų kelyje“ nuo 10 
val. ryto.

Šventinis darbo laikas: gruo-
džio 24 d. – 10.00-16.45 val., 
gruodžio 25 d. – 12.00-18.45 
val., gruodžio 26 d. – 10.00-
18.45 val., gruodžio 31 d. – 
10.00-19.45 val.

Žieminis batų 
komplektas  
ArAs Box s3

-2
5%

Įrankių  
dėŽės

49,99/kompl.

Akcija galioja: 2022.12.01-2022.12.31

Gardino g. 63, Druskininkai
Tel. (8 313) 49333

www.lankava.lt



2022 m. gruodžio 15 d.                                                          Savaitraščio Nr. 3842

2 psl. Druskininkų savivaldybės informacija

Savanorystei skirtame renginyje – diskusija  
„Savanorystė veža... Ir kur nuveža?“

Savanorystės metams ir 
Tarptautinei savanorių die-
nai paminėti praėjusią savaitę 
Druskininkuose organizuotas 
renginys „Savanorystė veža“, 
į kurį susirinko beveik šimtas 
druskininkiečių, savanoriau-
jančių įvairiose organizacijo-
se.

Susirinkusiuosius pasveikinęs 
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas padėko-
jo savanoriams už jų pagalbą ki-
tiems žmonėms.

„Džiaugiuosi, kad Druskininkuo-
se savanorystė apima daugybę 
skirtingų sričių, vis populiaresnė 
tampa jaunimo savanoriška tar-
nyba, savanorystę atranda senjo-
rai, ir vis stipresnės tampa sava-
norius priimančios organizacijos. 
Savanorių pagalba yra labai ver-
tinga ir reikalinga – tai ypač pa-
matėme per pandemiją. Žaviuosi 
kiekvienu savanoriu, kuris pade-
da šalia esančiam žmogui. Mūsų 
bendruomenės stiprybė – tokie 

žmonės, kaip jūs. Jūs dovanoja-
te dalelę savo dėmesio ir net gy-
venimo kitiems – tai labai kilnu. 
Žinau, kad savanoriaujate ne dėl 
atlygio, ne dėl įvertinimų ar apdo-
vanojimų, bet linkiu, kad dovano-
jamas gerumas gyvenime jums 
sugrįžtų su kaupu“, – sakė R. Ma-
linauskas.

Renginio metu vyko diskusija 
„Savanorystė veža... Ir kur nuve-
ža?“, kurioje savo patirtimi apie 
savanorystę dalijosi pašneko-
vai: jaunimo savanoriškos tar-
nybos programą baigusi ir jau-
nimo renginiuose savanoriavusi 
Neda Straigytė, Druskininkų (Ra-
tnyčios) Šv. apaštalo Baltramie-
jaus parapijos klebonas Algirdas 
Šimkus, dirbęs Nacionalinio vė-
žio instituto Gailestingumo Moti-
nos koplyčios kapelionu, paliaty-
viosios terapijos komandos nariu, 
asociacijos „Padėkime vaikams“, 
kuri nuo 2019 m. yra akredituota 
savanorišką veiklą organizuojanti 
organizacija Druskininkų savival-

dybėje, vadovė Laura Gardziu-
levičienė, Lietuvos ūkininkų są-
jungos Druskininkų padalinio 
pirmininkas, aktyvus Jovaišių 
bendruomenės narys Antanas 
Vailionis bei ukrainietis Oleksan-
dr Khromenko, kuris iš Ukrai-
nos į Druskininkus atvyko prieš 
7 metus, ten kilus kariniam konf-
liktui. Druskininkiečiams puikiai 
pažįstamas iš „City Coffee“ kavi-
nės, kurią su šeima atidarė Drus-
kininkuose, dabar Oleksandras 
darbuojasi „Tech Spa“. Dar gy-
vendamas Ukrainoje, jis aktyviai 
savanoriavo sporto renginiuose, 
o, atvykus į Druskininkus, sava-
norystė taip pat nebuvo pamirš-
ta. Ypač aktyviai Oleksandras sa-
vanoriavo, prasidėjus karui: vyko 
prie Lenkijos-Ukrainos sienos sa-
vanoriauti, o jo šeima tapo tikru 
pagalbos ramsčiu iš Ukrainos 
į Druskininkus atvykstantiems 
žmonėms.

Diskusijos moderatorius Juozas 
Kazlauskas pakvietė pasidalinti, 

nuo ko prasidėjo diskusijos daly-
vių savanorystės kelias, kas juos 
skatina ir motyvuoja savanoriauti, 
kas savanorystėje gali nuvilti, jis 
paragino prisiminti ir pačias įdo-
miausias savo patirtis.

Druskininkų (Ratnyčios) Šv. 
apaštalo Baltramiejaus parapijos 
klebonas A. Šimkus atkreipė dė-
mesį, kad savanorystė neatsieja-
ma nuo santykio su kitu žmogu-
mi, pagalbos kitam.

A. Vailionis pažymėjo, kad vie-
nokia savanorystė yra organizaci-
joje, kitokia – kai savanoriaujama 
savo iniciatyva, tiesiog pastebint, 
kada ir kokios pagalbos reikia ša-
lia esančiam žmogui.

Pasakodamas apie savanorystės 
patirtį, kai, prasidėjus karui, nuvyko 
prie Ukrainos-Lenkijos sienos, O. 
Khromenko atviravo, kad tuomet, 
kai nepažįstami žmonės suvienijo 
jėgas padėti nuo karo bėgantiems 
ukrainiečiams, jis dar kartą įsitikino 
žmonių gerumu.

Oleksandras taip pat pažymėjo, 

kad, pradėjus savanoriauti, nerei-
kia norėti pakeisti pasaulio, svar-
biausia –  pradėti nuo mažų dar-
bų, pasaugoti save, kad galėtum 
padėti kitam.

L. Gardziulevičienė pažymė-
jo, kad savanoriaujant, ypač pra-
džioje, gali atsirasti baimių, emo-
cijų – tam labai svarbi pagalba iš 
šalies, kad būtų su kuo pasikal-
bėti, pasidalinti jausmais, išgyve-
nimais ir tęsti savanorystės kelio-
nę.

N. Sraigytė pasidalijo savo pa-
tirtimi, kai, jai lankant senyvo am-
žiaus giminaitę, šiai staiga pasi-
darė silpna, ir mergaitė išgelbėjo 
moters gyvybę.

Visi diskusijos dalyviai vienbal-
siai pritarė, kad sunkiausia sava-
norystėje yra tada, kai savano-
ris bando padėti žmogui, bet pats 
žmogus nenori padėti sau.

Beveik šimtas druskininkiečių, savanoriaujančių įvairiose organizacijose, dalyvavo renginyje „Savanorystė veža“, skirtame paminėti Savanorystės metams ir Tarptautinei savanorių dienai / Mariaus Dovidausko nuotraukos
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UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius M. Jaskelevičius:  
„Kainos už vandenį bei nuotekas Druskininkuose  

artimiausią pusmetį nesikeis“
Druskininkų savivaldy-

bės gyventojų, savivaldybė-
je veikiančių įmonių, o taip 
pat ir kurorto svečių kasdie-
niams poreikiams užtikrin-
ti yra svarbus kokybiško ge-
riamojo vandens tiekimas. 
Uždaroji akcinė bendrovė 
„Druskininkų vandenys“ tie-
kia geriamąjį vandenį iš pože-
minių gręžinių. Iš žemės gel-
mių išgaunamas vanduo yra 
neblogos kokybės, tačiau jį 
vis tiek reikia papildomai ap-
doroti, kad atitiktų nustaty-
tus higienos normos reikala-
vimus.

Pasak UAB „Druskininkų van-
denys“ direktoriaus Mindaugo 
Jaskelevičiaus, kad būtų išlai-
kyta geriamojo vandens koky-
bė, bendrovė nuolat investuoja 
savo ir ES fondų lėšas, atnauji-
na įrenginius.

2021-aisiais baigtas beveik 
prieš keturiasdešimt metų pa-
statytų vandens gerinimo įren-
ginių rekonstrukcijos I-asis 
etapas. Buvo įrengti nauji, mo-
dernūs uždaro tipo vandens fil-
trai, renovuota antro pakėlimo 
vandens siurblinė, švaraus van-
dens rezervuarai, pastatai. Van-
dens įrenginių rekonstrukcijai 
panaudota 2,8 mln. Eur, iš kurių 
1,4 mln. Eur – Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų parama. 

Keičiant vandens gerinimo 
technologiją, laikinai buvo pa-
blogėjusi vandens kokybė – iš 
bendruomenės buvo gaunama 
signalų apie iš čiaupo bėgantį 
rusvos spalvos vandenį.

„Kartu su vandentvarkos eks-
pertais ieškojome optimalaus 
naujųjų vandens gerinimo įren-
ginių darbo režimo, kuris varto-
tojams užtikrintų nuolatinį koky-
bišką vandens tiekimą. Priimti 
sprendimai pasiteisino ir prane-
šimų apie nekokybišką vandenį 
nebeturime. Nors rekonstrukcija 
šiandien dar nėra visiškai baig-

ta, jau galime konstatuoti tei-
giamus vandens kokybės poky-
čius. Pavyzdžiui, ir geležies, ir 
amonio paruoštame vandeny-
je yra tik likučiai, dažnai – net-
gi mažiau aptikimo ribos. Todėl 
tvirtai galima teigti, kad bendro-
vės „Druskininkų vandenys“ tie-
kiamą vandenį be jokių baimių 
ar pildomo paruošimo galima 
naudoti tiesiai iš čiaupo“, – sako 
M. Jaskelevičius.

2022 m. spalio mėn. Aplinkos 
ministerija Druskininkų vandens 
gerinimo įrenginių rekonstrukci-
jai skyrė papildomą 0,4 mln. Eur 
finansavimą iš Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų. II-ojo re-
konstrukcijos darbų etapo metu 
bus įtvirtinti atlikti laikini spren-
diniai, kad būtų užtikrintas ilga-
laikis, tvarus kokybiško vandens 
tiekimas Druskininkų ir aplin-
kinių gyvenviečių vartotojams. 
Numatoma darbų pabaiga – 
2023 m. liepa.

„Dažnai sulaukiame klausimo, 
ar didės vandens kainos? Šiuo 
metu daugelio vandentvarkos 
įmonių paslaugų kainos siekia 
3-4 Eur/m3, kai tuo tarpu UAB 
„Druskininkų vandenys“ kaina 
gyventojams yra 1,65 Eur/m3. 
Bendrovės paslaugų kainos yra 
nepakitę jau trejus metus ir yra 
vienos mažiausių Lietuvoje. Ži-
noma, mus, kaip ir visus, palietė 
rekordinės elektros kainos ir dėl 
to didėjančios sąnaudos. Ta-
čiau, atsižvelgdami, kad gyven-
tojams išlaidos už komunalinius 
mokesčius ir taip yra pastebi-
mai padidėjusios, ypač žiemos 
metu, kai tenka mokėti už šildy-
mą, nusprendėme ieškoti vidi-
nių resursų, panaudoti anksčiau 
sukauptas lėšas, ir kainos už 
vandenį bei nuotekas artimiau-
sią pusmetį nekeisti“, – teigė M. 
Jaskelevičius.

UAB „Druskininkų 
vandenys“ informacija

Kad būtų išlaikyta geriamojo vandens kokybė, UAB „Druskininkų vandenys“ nuolat investuoja savo ir ES fondų lėšas, atnaujina įrenginius / Roberto Kisieliaus nuotraukos

M. Jaskelevičius, UAB „Druskininkų vandenys“ direktorius
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Vilija Blinkevičiūtė: „Dažnai žmonių akyse matau daug nerimo dėl ateities. Bet tose pa-
čiose akyse matau daug šviesos, gerumo ir supratimo, kad tik padėdami vieni kitiems, su-
lauksime geresnių laikų.“

Vilija Blinkevičiūtė – apie 2022-uosius:  
„Darbotvarkėje – egzaminas už geresnę ir saugesnę Europą“

Rimantas Kazlauskas

Nuslopusią pandemiją šiemet 
pakeitė karo šmėkla, sukrėtusi 
ne tik Europą, bet ir visą pasaulį. 
„Balsuoju už Ukrainą, o mintyse – 
Lietuva“, – dar kovo mėnesį teigė 
Vilija Blinkevičiūtė, Europos Par-
lamento socialdemokratų frakci-
jos narė. 

Pokalbis su V. Blinkevičiūte – 
apie Europos Parlamento spren-
dimus 2022-aisiais. Ant darbo-
tvarkės stalo gulė sprendimai dėl 
Europos saugumo, energetikos, 
maisto kainų stabdymo, gyvento-
jų pajamų užtikrinimo.

– Gerbiama Vilija, kaip, Jūsų 
manymu, Europos Sąjunga iš-
laikė karo egzaminą?

– Šis egzaminas už geresnę ir 
saugesnę Europą, deja, dar ne-
sibaigė. Vis dėlto akivaizdu, kad 
ES šiemet įvyko istoriniai lūžiai 
dėl požiūrio į dabartinę Rusiją. 

Tai rodo ir Europos Parlamen-
to priimti sprendimai: ne kartą di-
dinta parama Ukrainai, priimtos 
sankcijos Kremliui. Pagaliau, pir-
mą kartą istorijoje ES finansavo 
ginklų ir kitos įrangos pirkimą ir 
tiekimą užpultai šaliai.

Vos prasidėjus karui, ES vals-
tybės vienbalsiai sutarė priimti 
Ukrainos pabėgėlius, nereikalau-
jant prieš tai pateikti prieglobsčio 
prašymo, bei teikti jiems pagal-
bą, suregistruoti Europoje visus 
Ukrainos vaikus, kad nė vienas 
nepradingtų. Dabar labai svarbu 
padėti Ukrainos žmonėms sau-
giai išgyventi žiemą. Dėkoju Lie-
tuvos žmonėms, kurie teikia para-
mą Ukrainai ir karo pabėgėliams. 

Šiemet priimti sprendimai pa-
laipsniui atsisakyti Rusijos žalia-
vų, dujų ir naftos. Taip, tai skaus-
mingi sprendimai. Tai kainuoja. 
Visi tai jaučiame. Vis dėlto kito 
kelio nėra ir niekas nebeketina 
nuolaidžiauti Putino Rusijai, jos 

šantažui, melui ir agresijai.
Kad ir kas ką besakytų, kad ir 

kokios aštrios diskusijos vyktų 
pačioje ES, bendrija kol kas gana 
sėkmingai laiko vienybės egza-
miną. Tai rodo ir Europos Parla-
mento nusiteikimas. O juk vienas 
iš Kremliaus tikslų yra ne tik su-
griauti Ukrainą, bet ir visą Euro-
pos Sąjungą. 

Vis dėlto prisipažinsiu – nuo 
karo pradžios mane persekioja 
klausimas: „Kokiu bepročiu, ko-
kiu žvėrimi reikia būti, kad žmo-
nių gerovę iškeistum į beprasmiš-
kai liejamą kraują ir kančias?“ 

Ko gero, šiemet visoje Europoje 
būtų sunku rasti žmogų, kurio ne-
sukrėtė, tiesiogiai ar netiesiogiai 
nepalietė karas, krizės. Ir dažnai 
žmonių akyse matau daug neri-
mo dėl ateities. Bet tose pačiose 
akyse matau ir daug užsispyrimo 
įveikti sunkumus. Daug šviesos, 
gerumo ir supratimo, kad tik pa-
dėdami vieni kitiems, sulauksime 
geresnių laikų. 

– Kokius dar Europos Parla-
mento sprendimus ar darbus 
išskirtumėte?

– Dalis jų vienaip ar kitaip susiję 
su karo sukeltomis pasekmėmis.

Dar kovo pabaigoje Europos 
Parlamentas paragino valstybes 
nares ir Europos Komisiją ne-
delsiant užtikrinti didesnę mais-
to produktų gamybą ES. Paragi-
nome ne tik didinti vietinę maisto 
produktų gamybą, bet ir žemės 
ūkio paskirties žemę naudoti tik 
maisto produktams ir pašarams 
auginti. Taip pat remti labiausiai 
nukentėjusius maisto gamybos 
ir žemės ūkio sektorius, pasiūlyti 
priemones ūkininkams sušvelnin-
ti smarkiai išaugusių trąšų kainų 
poveikį, pratęsti pandemijos metu 
įvestas lengvatas kaimo plėtros 
paramai.

Jau rudenį Europos Parlamen-
tas pareiškė aiškią poziciją ir pa-
siūlė krizės laikotarpiu visoje ES 
netaikyti pridėtinės vertės mo-
kesčio (PVM) pagrindiniams 

maisto produktams. Tai buvo skir-
ta toms kelioms valstybėms, tarp 
kurių ir Lietuva, kurios netaiko net 
lengvatinio PVM tarifo svarbiau-
siems maisto produktams. 

– Kokia Europos Parlamen-
to pozicija dėl energetinės kri-
zės?

– Pradėkim nuo vartotojų. Eu-
ropos Parlamentas perspėjo ES 
valstybes, kad energija neturėtų 
būti atjungiama vartotojams, ku-
rie neįstengia susimokėti didėjan-
čių energijos sąskaitų. Pažymėta, 
kad būtina vengti ir tokių žmonių 
iškeldinimo. Pasiųstas aiškus si-
gnalas visoms valdžioms ir tiems, 
kurie lobsta šios energetinės kri-
zės metu. Reikia daugiau spren-
dimų, kad žmonės nebūtų pri-
versti rinktis tarp maitinimosi ir 
šildymo, o energetikos įmonės, 
kurios gavo nenumatyto milžiniš-
ko pelno, turi padėti sušvelninti 
neigiamą krizės poveikį.

Europos Parlamentas taip pat 
pritarė sprendimui įvesti kainų lu-
bas dujoms, taip pat ir dujoms, 
kurios naudojamos elektrai ga-
minti. Tai leistų sumažinti elektros 
kainą visoje ES. 

– O sprendimai ir darbai soci-
alinėje srityje?

– Išskirčiau kelis. Pritarėme di-
rektyvai dėl bendrų minimalaus 
mėnesio atlyginimo (MMA) nu-
statymo visose ES valstybėse. 
Kad visose valstybėse būtų pa-
gal vienodą metodiką vertinama 
MMA perkamoji galia, bendras 
darbo užmokesčio lygis ir jo pa-
siskirstymas, darbo užmokesčio 
vidurkio didėjimas, skatinamos 
kolektyvinės derybos. Kas iš to, 
kad MMA didėja, jei perkamoji 
galia mažėja? Svarbu, kad dera-
mas MMA būtų mokamas ir krizių 
metu: net 10 procentų ES dirban-
čiųjų patiria skurdą.

Pateikėme savo siūlymus kaip  
užtikrinti kokybišką priežiūrą visą 
gyvenimą, pradedant ankstyvą-
ja vaikų priežiūra ir švietimu, bai-

giant pagyvenusių žmonių ir ne-
įgaliųjų priežiūra. Juk visose ES 
valstybėse, labiausiai jų kaimiš-
kuose regionuose, trūksta ko-
kybiškų, prieinamų, nesunkiai 
gaunamų ir įperkamų priežiūros 
paslaugų. Trūksta priežiūros pas-
laugas teikiančių darbuotojų. Ir 
dėl to du iš trijų asmenų, kuriems 
reikalinga priežiūra, nesulaukia 
tokių paslaugų. Šią situaciją bū-
tina keisti.

Deja, bet neįgalieji ES ir toliau 
susiduria su kliūtimis: nuo fizinių, 
sveikatos apsaugos, socialinių 
poreikių tenkinimo iki integracijos 
mokykloje ar darbo rinkoje. Todėl 
pasiūlėme konkrečius veiksmus 
Europos Komisijai ir valstybėms, 
kaip šias kliūtis naikinti.

Pritarėme, kad atsižvelgiant į 
COVID 19 pandemijos valdymo 
patirtį, būtų tobulinamas regla-
mentas dėl didelės tarpvalsty-
binio pobūdžio grėsmės svei-
katai. Pasiūlėme, kaip geriau 
koordinuoti ES institucijų ir vals-
tybių veiksmus, kaip kaupti medi-
cinos atsargas ir vykdyti bendrus 
viešuosius pirkimus. Be to, kaip 
užtikrinti tų medicininių priemonių 
prieinamumą žmonėms atokiuo-
se regionuose ir kaimuose.

– Ko palinkėsite skaitytojams 
artėjančių švenčių proga?

– Pirmiausia – taikos. Kiekvie-
nuose namuose, kur begyventu-
mėm. Ir, žinoma, – meilės, svei-
katos bei ištvermės. Visko, ko 
reikia kurti gražiam gyvenimui. O 
tai juk nėra taip paprasta.

www.blinkeviciute.eu
Užsakymo Nr. MDR-384-EP-01

Vandens parko fojė – ukrainiečių, lietuvių ir lenkų paroda „Laisvė ir bunkeris“

Tarptautinė menininkų reziden-
cija „VisualArts Druskininkai“ – 
tai kasmet mūsų mieste vykstanti 
kūrybinė dailininkų stovykla, ku-
rios vienas tikslų – į Dzūkijos re-
gioną pritraukti skirtingų kartų 
profesionalius Lietuvos ir užsie-
nio dailininkus. Rezidencija buvo 
organizuota ir 2022-aisiais, tik 
užsienio svečių sąrašą ir temą 
pakoregavo Rusijos karinė in-

tervencija į suverenios Ukrainos 
Respublikos teritoriją. „Laisvė ir 
bunkeris“ – tokia tema buvo su-
manyta tarsi nuojauta, o noras 
pakviesti menininkus apmąstyti 
laisvės ir bunkerio sąvokas įgavo 
naujas prasmes. 

Be jokios abejonės, laisvės sie-
kio tema svarbi visais laikais, 
o Dzūkijoje ji be galo ryški ir vis 
dar gyvai prisimenama, nes par-

tizaninis pasipriešinimas čia buvo 
ypač gausus, aktyvus, ilgai tru-
kęs. Tad menas, nors ir neturėtų 
būti politizuotas, šįkart, vykstant 
karui Ukrainoje, neišvengiamai 
tokiu privalo būti. 

Projekto organizatoriai išgirdo 
Olesios Ostrovskos Liutos, Kyji-
vo Nacionalinio meno ir kultūros 
muziejaus komplekso „Mystets-
kyi Arsenal“ generalinės direk-
torės, kvietimą meno pasaulio 
žmonėms: „1. Priminkite sau ir 
kitiems, kad šis karas yra karas 
prieš visą civilizuotą pasaulį, lais-
vą mintį, demokratines vertybes ir 
tiesą. Į savo viešus pasisakymus 
įtraukite informaciją apie vykstan-
tį Rusijos karą Ukrainoje – pa-
minėkite šią invaziją meno ir li-
teratūros renginiuose, kuriuose 
dalyvaujate arba lankotės. Kal-
bėkite apie tai savo parodose. 
2. Rašykite ir dalinkitės bendrais 
viešais pareiškimais kaip kultū-
ros ir visuomeninės organizaci-
jos, institucijos bei industrinės 
asociacijos – mums reikia, kad 
rašytojai, leidėjai, knygų parda-
vėjai, menininkai ir muziejai tam 
naudotų savo platformas. Pa-

sitelkite socialinę žiniasklaidą ir 
skleiskite informaciją bei solidari-
zuokitės, nepamiršdami grotažy-
mės #StandWithUkraine. Padė-
kite mums teikti teisingus faktus 
tarptautinei žiniasklaidai ir daly-
tis informacija apie žmogaus tei-
ses bei politinių kalinių gyvenimą 
naudodami grotažymę #Solidari-
tyWords. 3. Prašome viešai pasi-
dalinti savo sėkmingomis kultūri-
nio bendradarbiavimo su Ukraina 
istorijomis. Pastaraisiais metais 
mūsų šalis padarė esminę pa-
žangą meno ir literatūros srityse, 
ėmėmės reikšmingos kultūrinės 
diplomatijos ir Europos kultūros 
vertybių propagavimo. Norėtu-
me išsaugoti šį svarbų vektorių 
ir apginti tai, ką abipusiai pavy-
ko pasiekti. 4. Remkite taiką ir at-
kreipkite savo bendrapiliečių, ži-
niasklaidos bei politikų dėmesį, 
pasitelkdami savo biurų fasadus 
ir kitas laisvas erdves meninėms 
akcijoms su Ukrainos vėliavos 
spalvomis. 5. Akcentuokite šiuo-
laikinį Ukrainos meną ir aptarki-
te šiuolaikinių rašytojų, rašiusių 
ir teberašančių apie karą Ukrai-
noje, vykstantį Europoje aštuo-

nerius metus, knygas. Mes, kaip 
lyderiaujanti meno institucija, no-
rime suteikti jums visą savo turi-
mą informaciją, todėl susisiekite 
su mumis.“ 

Todėl „VisualArts Druskinin-
kai 2022“ rezidencija įsipareigo-
jo kalbėti apie viso pasaulio pasi-
priešinimą diktatūrai ir terorizmui, 
o šiam tikslui įgyvendinti į Lietuvą 
pakvietė dailininkus iš Ukrainos , 
Lenkijos ir Lietuvos.  Šio projek-
to paroda „Laisvė ir bunkeris“, ku-
rioje savo tapybą pristato Svitlana 
Bryniuk, Dmytriy Hunts, Tetyana 
Yagodkina, Larisa Pisha, Ivan 
Korol, Ewa Miazek, Lena Khvi-
chia, Romualdas Balinskas, Sau-
lius Rudzikas, vis dar veikia Drus-
kininkų sveikatinimo ir poilsio 
centre AQUA (Vilniaus al. 13, II 
aukšte). Parodoje pristatytus pa-
veikslus galima įsigyti, o surinktos 
lėšos bus paaukotos Ukrainai pa-
remti, pinigus pervedant į Ukrai-
nos ambasados specialiąją sąs-
kaitą (kreiptis į parodos kuratorių 
Saulių Rudziką tel. 8 687 64027).

Organizatorių informacija

Parodoje pristatytus paveikslus galima įsigyti, o surinktos lėšos bus paaukotos Ukrai-
nai paremti / Organizatorių nuotrauka
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Vartojimo paskolos 
iki 25 000 Eur 

l Suma – nuo 1000 Eur  
iki 25 000 Eur

l Terminas – nuo 6 mėn.  
iki 10 metų

l Iki 15 000 Eur – grynaisiais

Laukiame jūsų:
M.K.Čiurlionio g. 107, Druskininkai

Daugiau informacijos: www.medbank.lt

+370 610 18 145

Kol patys ir mūsų artimie-
ji esame sveiki, ko gero, retai 
kada susimąstome, kaip jau-
čiasi įvairių negalių turintys 
žmonės ar jų šeimų nariai, 
kas jiems padeda įveikti gy-
venimo negandas ir susido-
roti su kasdieniais iššūkiais. 
Bet, kai ištinka bėda, ir pa-
tiems tenka ieškoti pagalbos, 
tada tikru išsigelbėjimu tam-
pa padėti galinčios įstaigos ir 
ten dirbantys specialistai. 

Druskininkų savivaldybė-
je prieš pusmetį duris atvėręs 
Neįgaliųjų dienos centras tei-
kia socialinės priežiūros pas-
laugas neįgaliesiems ir senyvo 
amžiaus asmenims bei jų ar-
timiesiems. Dienos metu įvai-
raus amžiaus neįgalieji čia gali 
praleisti savo dieną, pagal po-
reikį užsiimti mėgstama veikla, 
bendrauti ar dalyvauti fizinio ak-
tyvumo užsiėmimuose. Tokiu 
būdu jų artimieji gali dirbti, mo-
kytis ar tiesiog atsikvėpti ir pail-
sėti nuo sudėtingos kasdieninės 
šeimos nario priežiūros.

Centre dirbančios socialinė 
darbuotoja Dovilė Jastramskai-
tė ir slaugytojos padėjėja Auš-
relė Žūkaitė jau spėjo pelnyti ir 
pačių centro lankytojų, ir jų šei-
mos narių pasitikėjimą ir pagar-
bą. 

– Kiek žmonių naudojasi 
Neįgaliųjų dienos centro pa-
slaugimis? 

– Neįgaliųjų dienos centras 
gyvuoja jau daugiau nei pusę 
metų, jį lanko 9 žmonės, kol kas 
nuolat čia būna du-trys sociali-
nių paslaugų gavėjai. Norėtųsi, 
kad ateitų daugiau lankytojų, ir 
ši paslauga būtų vis populiares-
nė. 

– Kuo patrauklus yra Jūsų 
centras?

– Neįgaliųjų dienos centre 
įvairaus amžiaus lankytojai bei 
jų artimieji gali gauti ne tik prie-
žiūros paslaugą, bet ir dienos 
užimtumą. Čia jie gali užsiim-
ti mėgstama veikla, ugdyti kas-
dieninius, bendravimo ar sava-
rankiškumo įgūdžius. Socialinių 
paslaugų gavėjai ir jų artimieji 
gali pasirinkti norimą laiką ar net 
dieną, kada gali atvykti ir pasi-
naudoti paslaugomis. Paslauga 
patraukli ir tuo, kad Neįgaliųjų 
dienos centro paslaugomis gali 
pasinaudoti ne tik druskininkie-
čiai, bet ir miesto svečiai, kurie 

ketina atvykti į Druskininkus pa-
ilsėti, bet dėl skirtingų galimybių 
negali pasinaudoti kartu siūlo-
momis pramogomis ar paslau-
gomis.

Su kiekvienu lankytoju dirba-
me individuliai, atsižvelgiame 
į jų poreikius ir galimybes, nes 
ne visi gali dirbti vienodai. Tei-
kiame ergoterapijos paslaugas, 
darome mankštą, sportuojame 
treniruoklių salėje. O svarbiau-
sia, kad mes daug bendrauja-
me, ir tai mūsų centro lankyto-
jams yra kartais net svarbiau 
nei judėjimo įgūdžių tobulini-
mas. Todėl norėtųsi, kad centrą 
lankytų daugiau žmonių, kurie 
yra vieniši, neturi su kuo pasi-
kalbėti. Norisi sumažinti jų soci-
alinę atskirtį. 

Centre sudaryta galimybė 
gauti maitinimą, fizioterapijos, 
kineziterapijos ar ergoterapijos 
procedūras. Neįgaliųjų judėjimą 
centre palengvina įsigyti neįga-
liųjų vežimėliai, vaikštynės, spe-
cialus keltuvas ir kitos įvairios 
priemonės. Centro lankytojai, 
negalintys dalyvauti veiklose, 
gali pailsėti daugiafunkcinėse 
lovose. Laisvalaikis, užsiėmimai 
vyks ir lauko erdvėje, kur įreng-
ta neįgaliesiems pritaikyta lauko 
žaidimų aikštelė.

Jeigu neįgalų asmenį prižiūrin-
tis ar slaugantis žmogus turi su-
tvarkyti neatidėliotinus reikalus 
ar tiesiog pailsėti, jis gali cen-
tre palikti artimąjį ir būti ramus, 
kad čia juo bus saugiai pasirū-
pinta, jis bus prižiūrėtas, su juo 
bus dirbama. 

Tokia paslauga gali pasinau-
doti ir į kurortą atvykę svečiai, 
kurie, atvykę su negalią turinčiu 
ar senyvo amžiaus artimuoju, 
neturi kur jo palikti, bet norėtų 
skirti laiko sau, galbūt išmėgin-
ti procedūras ar pramogas. Su-
mokėję mokestį, jie gali būti ra-
mūs, kad jų artimieji laiką leis 
saugioje aplinkoje, jais pasirū-
pins kvalifikuoti specialistai.

Dienos centras veikia nuo 7.30 
iki 19 valandos, tačiau dirbama 
lanksčiai, atsižvelgiama į klien-
tų poreikius.

– Ar paslauga mokama?
– Paslaugos kaina skaičiuo-

jama individualiai, atsižvelgiant 
į paties žmogaus arba šeimos 
pajamas. Jeigu asmenys ne-
veiksnūs, jiems paslauga tam-
pa nemokama. Jeigu socialinių 
paslaugų gavėjo pajamos yra 

didesnė nei 2 VRP (valstybės 
remiamos pajamos), tada pa-
slauga jam tampa mokama. 

Mūsų centre teikiamų pas-
laugų kaina: 1 valandą –4 Eur, 
4 valandos 12 Eur, 8 valandos 
–25 Eur i, para –55 Eur.

Centre dirbančios darbuotojos 
gali susikalbėti lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis. 

Neįgaliųjų dienos centrui – 
lankytojų ir jų artimųjų padė-
kos

Aldona Šapošnikovienė: 
„Mano sūnus Aurimas čia pra-
dėjo lankytis birželio mėnesį. 
Man buvo pasiūlyta pasinau-
doti šio centro galimybėmis, kai 
kreipiausi dėl laikino atokvėpio 
paslaugos, kuri man buvo labai 
reikalinga. Po Naujųjų metų Au-
rimui sukaks jau 40 metų, jis – 
sunkus ligonis, turi visišką ne-
galią, neveiksnus, man tenka 
viską už jį padaryti. 

Per tuos kelis dešimtmečius aš 
daug ką išbandžiau – vedžiau jį 
į darželį, samdėme slaugę, au-
klėtojas ir mokytojas. Žinokit, 
jis iki šiol niekur nepritapdavo. 
Bet šitas centras Aurimui „prili-
po“ nuo pat pirmos dienos. Jis 
labai noriai čionai eina. Kiekvie-
ną rytą pasikelia, ir, nors kalba 
labai mažai, pasako; „Aš eisiu 
darban“. 

Man atrodo, kad čia dirban-
čios darbuotojos yra tiesiog 
auksinės. Socialinei darbuoto-
jai Dovilei pirmai per visus 40 
Aurimo metų pavyko jį prisijau-
kinti. Mums šis centras – nepa-
prastas atradimas.  Pagalvoju, 
o jeigu tokia paslauga ir tokios 
nuostabios specialistės būtų 
buvusios prieš 30 metų – kaip 
būtų palengvėjęs mūsų su Au-
rimu gyvenimas! Jis būtų daug 
daugiau pasiekęs. Juk net da-
bar, beveik sulaukęs 40-ies, jis 
netikėtai pradėjo dėlioti kaladė-
les, nors iki tol jis net į televizo-
rių nežiūrėdavo, nekalbant apie 
tai, kad jis nei rašo, nei skaito – 
tiesiog nieko negali daryti. 

Aurimą dažnai kamuoja prie-
puoliai – per dieną jų gali būti 
net ir 15 ar 20. Kai buvo mažas, 
galėdavai jį ant rankų pasiimti ir 
nusinešti, kur reikia, o dabar jis 
suaugęs žmogus. Suprantate, 
nepajėgiu, net nedrįstu su juo 
išeiti į lauką. O čia dirbančios 
mergaitės su juo nuo centro net 
iki „Girios aido“ nueina! 

Džiaugiuosi, kad Aurimas čia 
išmoko atlikti įvairius ergotera-
pinius pratimus, pavyzdžiui, pa-
taikyti kaladėles į tokią mažą 
skylutę. Iki tol jis nieko pana-
šaus nedarė. Man tai buvo sen-
sacija. Kartą atėjau dienos 
metu, stebėjau, kaip darbuoto-
jos dirba su mano sūnumi. Jis, 
mane pamatęs, parodė duris ir 
prašė išeiti, nes tuo metu dir-
bo. Negalėjau sulaikyti ašarų – 
taip jautru buvo. Šitos darbuo-
tojos turi tokią didelę širdį, tiek 
jos savo darbui atiduoda, centro 
lankytojais rūpinasi lyg savo ar-
timaisiais. 

Aurimas visą jo gyvenimą yra 
mano darbas, nes kito darbo 
daug metų nebedirbu. Atsisa-
kiau karjeros, nes man svarbiau 
buvo vaikas. O jis niekur nepri-
tapo. Kol buvo gyvi mano tėvai, 
jie padėjo jį auginti. Tokių įstai-
gų, kurioje jį būtų galima palik-
ti darbo metu, tiesiog nebuvo. 
Taigi man šitas Druskininkuo-
se veikiantis Neįgaliųjų dienos 
centras yra didelis atradimas 
ir išsigelbėjimas. Neseniai Au-
rimas stipriai susirgo ir gal pu-
santro mėnesio nelankė centro. 
Net depresuoti pradėjo – jam 
taip jo trūko.

O kai tik vėl sugrįžo čionai, vei-
de vėl pasirodė šypsena. Ma-
niau, kad gali būti pamiršęs Do-
vilės išugdytus ergoterapijos 
įgūdžius, bet ne – jis viską pri-
simena. Štai ką reiškia šitame 
centre patiriamos geros emo-
cijos, atsidavusios savo darbui 
darbuotojos, gera energetika ir 
sukurtos geros sąlygos čia būti. 
Man, kaip mamai, tai sunkiai nu-
pasakojamas džiaugsmas. 

Vienintelė problema man, kaip 
nevairuojančiai automobilio, at-
vežti Aurimą į centrą. Laimė, 
padeda dukra ir žentas“. 

Ona Lankelienė, 36-erių Au-
gusto mama: „Augustas nuo 
gimimo serga cerebriniu pa-
ralyžiumi, be to, jis stipriai ne-
prigirdi. Bet jis visą laiką labai 
smalsus, labai pareigingas ir la-
bai siekiantis tikslo. Jis darže-
lį lankė, dar nevaikščiodamas 
– vaikščioti pradėjo 5 metų. Su 
juo reikėjo labai daug dirbti, abu 
su vyru, pasikeisdami, veždavo-
me jį į sanatorijas ir išbūdavome 
2 mėnesių gydymo ciklą. Labai 
stengėmės, kad jis atsistotų ant 
kojų.

Atsistojo. Mokykloje jau eida-

vo, į sienas pasiramsčiuoda-
mas. Žinojome, kad jis negirdi, 
bet kol išsiaiškinome, kad jis dėl 
to ir nekalba. Laimė, po to pra-
dėjome naudoti klausos apara-
tą. Jis viską labai noriai išmėgi-
na. 

Kai atsirado mokyklose pradi-
nės specialiosios klasės, jis ten 
mokėsi. Po to didelėje mokyklo-
je jis pakartojo 4 klasės kursą ir 
sėkmingai baigė 10, po to – 11 
klasę. Dėl klausos ir judėjimo 
sutrikimų mokėsi Vilniaus kur-
čiųjų mokykloje, įgijo ir kompiu-
terinio raštingumo diplomą. Po 
to baigė Kauno dailės mokyklą, 
pats Kaune susirado darbą nuo-
toliniu būdu.

Taip pat sėkmingai Druskinin-
kuose surado ir šitą centrą, ku-
riame yra galimybės sportuoti, 
pabendrauti. O ir čia dirbantis 
personalas – nuostabus ir my-
lintis savo darbą, randa bendrą 
kalbą su kiekvienu lankytoju, 
įsiklauso į jo poreikius, pade-
da, kiek tik gali. Čia juk lanko-
si žmonės su įvairiomis nega-
liomis, tarp jų – ir su judėjimo, 
jiems reikia daug pagalbos.

Tiesa, Augustas labai aktyvus 
– jam tiesiog laiko pritrūksta. Jis 
yra sėkmingai realizavęs pro-
jektą ir įkūręs savo įmonę „Au-
gusto spauda“ stengiasi, dirba.“ 

Neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims bei jų artimiesiems 
padėti pasiruošęs Neįgaliųjų dienos centras

nukelta į 6 psl.

O. Lankelienė: „Esu laiminga, kad sūnus Augustas lanko centrą, ku-
riame gali sportuoti ir pabendrauti“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Centro lankytojai čia gali užsiimti mėgstama veikla, bendrauti ar da-
lyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose / Roberto Kisieliaus nuotrauka

A. Šapošnikovienė: „Socialinei darbuotojai Dovilei pirmai pavyko Aurimą 
„prisijaukinti“ / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Pačių nuostabiausių dalykų pasaulyje negalima pamatyti 
ar paliesti. Juos reikia pajusti širdimi. (Helena Keler)
Gyvenimas kartais savaip pakoreguoja net ir labai jauno 
žmogaus likimą. Kartais nutinka taip, kad paprasčiausias 
noras savarankiškai žengti bent vieną tvirtą žingsnį tampa 
didžiausia gyvenimo svajone. Laimė, kad tada Likimas į 
Tavo gyvenimą atsiunčia nepaprastai gerus, savo darbui 
atsidavusius žmones, kurie iš visos širdies stengiasi Tau 

padėti siekti svajonės. 

Už nuoširdumą, profesionalumą, pagalbą ir meilę savo 
darbui šilčiausius padėkos žodžius tariu Druskininkų PSPC 

slaugos namuose komandos kineziterapeutei  
Agnei Petrauskienei. Būkite sveika ir laiminga!

Jovita Večkytė

PADĖKA MEDIKUI

UAB „DRUSKININKŲ SVEIKATINIMO IR POILSIO CENTRAS AQUA“  
PADALINIUI DRUSKININKŲ GYDYKLA

reikalingas kineziterapeutas / -ė. Siūlomas atlyginimas – 1450 Eur,  
neatskaičius mokesčių.

Daugiau informacijos:
Mob. tel. +370 687 98008 arba +370 616 57211

El. paštas vadyba@gydykla.lt arba slauga@gydykla.lt

Neįgaliesiems ir senyvo 
amžiaus asmenims bei 
jų artimiesiems padėti 
pasiruošęs Neįgaliųjų 

dienos centras

Atkelta iš 5 psl.

Mantas J., 25-erių centro 
lankytojas: „Šis centras pade-
da man susikoncentruoti, nu-
siraminti, geriau mąstyti ir tie-
siog geriau jaustis. Būdamas 
čia, imu geriau suprasti kitus 
žmones, mokausi, kaip su jais 
bendrauti, kaip suprasti kitokius 
negu aš žmones. 

Jaustis geriau, sutelkti dėmesį 
ir jį išlaikyti labai padeda ir fizinė 
veikla. Čia galima naudotis tre-
niruokliais, yra įvairių stalo žai-
dimų, loginių užduočių.

Man smagu čia sutikti nau-
jų žmonių, su jais pabendrau-
ti. Paprastai namuose dažniau-
siai būname vieni, artimieji turi 
ir savo gyvenimą, jiems tenka 
dirbti, todėl kartais trūksta to 
bendravimo, o čia užpildome tą 
trūkumą.

Visi mes turime įvairių proble-
mų, skirtinga mūsų psichologi-
nė būseną. Ir dažnai mus gali 
suprasti tik tie, kurie patys yra 
patyrę panašių išgyvenimų, yra 
patekę į tokią situaciją arba tie, 
kurie dirba su tokiais žmonė-
mis“.

Papildoma informacija 
Neįgaliųjų dienos centras vei-

kia Druskininkuose, Sveikatos 
g. 30 esančiose patalpose, dar-
bo dienomis nuo 7.30 val. iki 19 
val., savaitgaliais bei šventinė-
mis dienomis – pagal poreikį. 
Patalpos įrengtos, įgyvendinus 
projektą „Socialinės priežiūros 
paslaugų infrastruktūros geri-
nimas“ pagal 2014-2020 metų 

Europos kaimynystės priemo-
nės Latvijos, Lietuvos ir Baltaru-
sijos bendradarbiavimo per sie-
ną programą.

Teikiamomis paslaugomis gali 
naudotis ne tik Druskininkų sa-
vivaldybės gyventojai, bet ir 
miesto svečiai. Neįgalieji, seny-
vo amžiaus žmonės ar jų arti-
mieji jau gali kreiptis dėl dienos 
centro paslaugų. Druskininkų 
savivaldybės gyventojų prašy-
mus priima Socialinės paramos 
skyrius, Vasario 16-osios g. 7, 
Druskininkai. 

Kontaktai Druskininkų 
miesto svečiams: Neįgaliųjų 
dienos centras, Sveikatos g. 30, 
Druskininkai, tel. 8 643 32715, 
el. p. dovile.jastramskaite@
druskininkuspc.lt

Kontaktai Druskininkų savi-
valdybės gyventojams: Soci-
alinės paramos skyrius, Vasario 
16-osios g. 7, Druskininkai, tel. 
(8 313) 52 543 arba el. p. asta.
luksiene@druskininkai.lt, daiva.
skripkiunaite@druskininkai.lt

Klientai turi kreiptis tiesiogiai 
į Neįgaliųjų dienos centrą tel. 8 
643 32715 arba el. p. dovile.jas-
tramskaite@druskininkuspc.lt ir 
suderinti atvykimo bei paslau-
gos teikimo laiką. 

Daugiau informacijos rasite 
Druskininkų savivaldybės Soci-
alinių paslaugų centro interneto 
svetainėje – https://www.drus-
kininkuspc.lt/neigaliuju-dienos-
centras-placiau/

Parengė Laima Rekevičienė

Centre sudarytos sąlygos gauti fizioterapijos, kineziterapijos ar ergoterapijos procedū-
ras / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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Kaip keičiasi Lietuvos 
miškų veidas

Baigėsi 25-ieji nacionali-
nės miškų inventorizacijos 
(NMI) metai. Preliminariais 
NMI duomenimis, miško že-
mės medynų plotas per 20 
metų padidėjo 7 proc., o juo-
se sukaupta gyvų medžių bi-
omasė – net penktadaliu (22 
proc.). Tai rodo, kad gyvų me-
džių biomasės kasmet medy-
nuose turime 1 proc. daugiau 
nei buvo.

Inventorizacijos metu nustato-
mi svarbiausi medynų rodikliai – 
medžių rūšys, būklė, skersmuo, 
ardai (sluoksniai), aukštis, tūris, 
prieaugiai, žuvimas ir kiti. Ver-
tinami ir pažeidimai – pavadini-
mas, šaltinis, vieta, intensyvu-
mas. Taip pat įvertinami miško 
kirtimai, atkūrimas, savaiminis 
miško plitimas, dirvožemio bei 
kiti rodikliai. Iš viso matuojama 
virš 100 rodiklių.

Šie tikslūs, tarptautinius stan-
dartus atitinkantys NMI miško 
matavimai rodo, jog ketvirtada-
lis šio kaupimo tenka apsaugi-
niams miškams ir net trys ketvir-
čiai – ūkiniams. Kadangi kirtimų 
apimtys tesiekia tik pusę viso 
prieaugio, teiginys, kad iškirsi-
me visus miškus, yra iš piršto 
laužtas.

Ko gero, tūlas pilietis norėtų ži-
noti, kas dedasi už miško ribų, 
kur medžiai nėra taip akylai sau-
gomi? NMI turi atsakymus. Dau-
giausia medžių ne miške ran-
dama pievose – apie 2,8 proc. 
skaičiuojant nuo miško bioma-
sės. Dar 1,4 proc. auga urba-
nizuotose teritorijose. Iš viso, 
už miško ribų auga apie 5 proc. 
medžių (skaičiuojant nuo miško) 
ir jų kiekis nemažėja.

Peršasi išvada – deguonies 
turėsime kasmet vis daugiau, 
o anglies dvideginio atmosfe-
roje bus mažiau. Tačiau to ne-

bus, jei miškai nebus tvarkomi. 
Anglies kaupimas tvarkomuose 
miškuose vyksta daug intensy-
viau, nei likimo valiai paliktuose 
miškuose. Medienos prieaugis 
netvarkomuose miškuose ma-
žėja, skurdesnė tampa jų rūšinė 
sudėtis, lėtėja anglies kaupimo 
tempai, ir miškai pamažu tam-
pa sunkiai praeinamais brūzgy-
nais.

Kaip tokį neigiamą pavyzdį ga-
lima paminėti Dubravos rezer-
vatinėje apyrubėje daugiau nei 
penkis dešimtmečius augantį 
žmogaus neliečiamą mišką. Per 
tuos metus čia tik kaupėsi sau-
suoliai, vėjalaužos, vėjavartos, 
susidarė sąlygos medžių ken-
kėjams bei grybinėms ligoms iš-
plisti. Nekontroliuojamas kenkė-
jų plitimas rezervate neigiamai 
paveikė aplinkinių eglynų sani-
tarinę būklę. Dėl šių priežasčių 
1993–1997 metais visame Du-
bravos miške žuvo apie trečda-
lis eglynų.

Siekiant geriau panaudoti miš-
kus klimato kaitai švelninti, pri-
valome didinti miškų produkty-
vumą, siekti tolygios medynų 
amžiaus klasių struktūros, di-
dinti medynų tvarumą, formuo-
ti tinkamos rūšinės sudėties ir 
tankumo medynus ankstyvame 
amžiuje.

Valstybinė miškų tarnyba yra 
įstaiga prie Lietuvos Respubli-
kos aplinkos ministerijos, įgy-
vendinanti valstybės politiką 
gamtos išteklių (miškų, augalų 
nacionalinių genetinių išteklių) 
valdymo srityje.

Valstybinės miškų tarnybos 
informacija

Miela Irena Česaitiene,

Sveikiname Jus jubiliejaus 
proga! Lai gimtadienis 

padovanoja Jums laimę, 
margą puokštę nuostabių 

metų. Linkime Jums stiprios 
sveikatos, energijos ir artimųjų 

meilės! 

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos choristai ir vadovė

Gruodžio 16 dieną Marija ir Albinas Liaukevičiai  
švenčia 55-ąsias vestuvių metines. 

Brangūs Tėveliai,
tikrasis turtas yra ne pinigai, 
o šiluma, kurią sugebėjote 

sutaupyti ir padovanoti 
vienas kitam per 55-erius 

santuokos metus.

Su Smaragdiniu jubiliejumi 
sveikina sūnus Gintaras ir 
dukra Jurgita su šeimomis

SVEIKINIMAI
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Literatūrinės premijos laureatas Bernardas Gailius:  

„Idėja parašyti trilerį brendo 15 metų“

Šie metai yra jubiliejiniai lie-
tuvių literatūros klasiko Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus metai – 
spalio mėnesį buvo paminė-
ta šio rašytojo 140-ųjų gimi-
mo metinių sukaktis. V. Krėvė 
savo kūryba aprėpė didelę er-
dvę – nuo Dainavos šalies iki 
Biblijos žemės, sukūrė įspū-
dingų literatūrinių persona-
žų – nuo kaimo skerdžiaus iki 
senovės karžygių, nuo Lietu-
vos kunigaikščių iki Rytų že-
mės išminčių. Garsiausi ir 
populiariausi jo kūriniai yra 
„Dainavos šalies senų žmo-
nių padavimai“, apsakymas 
„Skerdžius“, apysaka „Raga-
nius“, biblinė apysaka „Dan-
gaus ir žemės sūnūs“, dra-
mos „Šarūnas“, „Skirgaila“, 
„Mindaugo mirtis“.

V. Krėvė yra gimęs Varėnos 
rajone, Subartonyse, netoli nuo 
Merkinės. Tad Varėnos rajono 
savivaldybės iniciatyva Alytaus 
regiono plėtros taryba šiemet 
įsteigė kasmetę Dainavos kraš-
to Vinco Krėvės-Mickevičiaus li-
teratūrinę premiją už naują li-
teratūros kūrinį, atspindintį šio 
rašytojo kūrybos dvasią, lietu-
viškąsias tradicijas ir istorinę 
tautos atmintį.

Buvo paskelbtas konkursas 
šiai premijai gauti.

Solidi komisija, sudaryta iš 
Lietuvos rašytojų sąjungos val-
dybos, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto, V. Krė-
vės-Mickevičiaus memorialinio 
muziejaus bei penkių Alytaus 
regiono savivaldybių atstovų, iš-
rinko konkurso nugalėtoją. Juo 

tapo Bernardas Gailius, pa-
teikęs konkursui trilerį „Kraujo 
kvapas“. Paaiškėjo, kad šis au-
torius nurungė net 11 kitų kon-
kurso dalyvių. 

Lapkričio 24-ąją rašytojas B. 
Gailius Druskininkų savivaldy-
bės viešojoje bibliotekoje pri-
statė savo naująją knygą, pel-
niusią jam konkurso laimėtojo 
vardą. Laureatą pasveikino ir 
gėlėmis pradžiugino Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
atstovė – Švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Jurgita Na-
ruckienė. Renginį moderavusi 
bibliotekos direktorė Laima Žė-
kienė pirmiausia atsiprašė susi-
tikimo dalyvių, kad knygą „Krau-
jo kvapas“ gali pademonstruoti 
tik ekrane, nes bibliotekos įsigy-
tų egzempliorių iškart neliko nė 
kvapo – išgraibstė skaitytojai. 
Autorių tokia žinia pradžiugino. 
Moderatorė svečią kalbino sub-
tiliai ir išraiškingai. Rašytojas B. 
Gailius mielai atsakė į pateiktus 
klausimus.

– Esate teisininkas ir istori-
jos mokslų daktaras, visuo-
menei pažįstamas kaip politi-
kos apžvalgininkas interneto 
portaluose, taip pat publicis-
tikos knygų „Partizanai tada 
ir šiandien“, „Nusikaltimai 
„prie Smetonos“, „Džeimsas 
Bondas. Mitas ir politika“ au-
torius. Koks buvo Jūsų kelias 
į literatūrą?

– Ilgas ir vingiuotas. Pradėjau 
rašyti dar tuomet, kai teisės stu-
dijas derinau su darbu Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten-

cijos tyrimo centre. Pirmuosius 
straipsnius publikavo žurnalas 
„Naujasis židinys – Aidai“. Ar-
chyve analizuodamas daugy-
bę dokumentų, jau tada paste-
bėjau, kad kai kurios partizanų 
karo istorijos yra vertos trile-
rio. Nors mano rašymo patirtis 
augo, bet imtis grožinės kūry-
bos nedrįsau, ji man atrodė di-
delis iššūkis. Idėja mano pasą-
monėje brendo apie 15 metų. 
Gaila buvo prarasti šią svajonę, 
tad pradėjau aiškintis, kaip yra 
rašoma grožinė knyga.

– „Kraujo kvapas“ – soli-
dus 480 puslapių leidinys – 
yra pirmasis trileris lietuvių 
literatūroje pokario partizanų 
kovų tema. Dar iki šiol rezis-
tencinio judėjimo laikotarpis 
Lietuvoje būna vertinamas 
prieštaringai, sukelia ne tik 
diskusijų, bet ir aštrių ginčų. 
Ar nejautėte rizikos, rinkda-
masis šią temą?

– Žinojau, kad jautraus rea-
gavimo neišvengsiu, bet temos 
nebijojau. Dabar žmonių požiū-
ris į pokario kovas jau yra ki-
toks, nei buvo tuomet, kai prieš 
16 metų išėjo pirmoji mano kny-
ga. Tais laikais auditorija tuojau 
pat pasidalindavo į dvi stovy-
klas, kurios stengdavosi ir man 
pritaikyti vienokių ar kitokių epi-
tetų. Šiuo metu visuomenės at-
mintyje yra įvykę svarbūs lūžiai, 
ir pokario pasipriešinimo kovų 
tema nuėjo į istorijos lauką. Vi-
sada manydavau, kad Lietuvos 
visuomenės santykis su parti-
zanų karu bus sveikas tik tuo-
met, kai apie tuos įvykius bus 
parašytas trileris, kai jausimės 
laisvi naudoti tą foną pramogi-
nei literatūrai ar kinui.

– Ar naujojoje knygoje pa-
naudojote tą istorinę medžia-
gą, kurią apibendrinote savo 
knygoje „Partizanai tada ir 
šiandien“ (2006) bei nagrinė-
jote disertacijoje „1944-1953 
m. partizanų karas šiuolaiki-
nėje Lietuvos istorinėje, po-
litinėje ir teisinėje kultūroje“ 
(2009)? Ar knygos siužetas 
remiasi istoriniais faktais, ar 
yra vien tik autoriaus fantazi-
ja?

– Perkelti į romaną disertacijos 
medžiagą ar publicistiką nėra 
lengva, todėl trileryje tiesiogiai 
ji nėra naudojama. Tačiau istori-
nis kontekstas liko, mokslininko 
patirtis į knygą, aišku, pateko, 
detalės yra autentiškos. Knygos 
siužetas yra įkvėptas tikrų fak-
tų. Tikrovė – tai grūdas, iš kurio 
išaugo trileris, bet jame ir labai 
daug fantazijos. Trilerio tiks-
las, kaip teigė garsiojo Džeim-
so Bondo kūrėjas britų rašyto-
jas Janas Flemingas, – priversti 
skaitytoją versti puslapius. Juk 
žodžio „trileris“ pirminė reikšmė 
yra „jaudinti, kutenti“. Todėl tri-
leriui svarbu ne autentiškumas, 
o tikroviškumo jausmas. Kad 
skaitytojas patikėtų pasakoja-
ma istorija, reikia sukurti ne ti-
krą, bet tikrovišką vaizdą. 

– Kodėl trilerio veiksmo vie-
ta pasirinkote Žemaitijos re-
gioną? Istorikai teigia, jog 
Dainavos apygardoje pokario 

metais virė pačios aršiausios 
partizanų kovos...

– Vietovės į knygą atėjo iš ar-
chyvinių dokumentų, faktų, ku-
riuos kažkada nagrinėjau. Kul-
minacinei schemai parinkau 
tikrus įvykius, vykusius tam ti-
krame kaime, tam tikroje sody-
boje. Deja, daugelyje aprašomų 
Žemaitijos vietų net nesu lankę-
sis. Kurdamas romaną, su jomis 
susipažinau tik „Google Maps“ 
žemėlapiuose.

– Mes taip pat leidomės į 
paieškas visagalėje „Google“ 
platformoje: ieškojome žinių 
apie partizaną Andrių Kar-
nauską-Drakoną, kuris apra-
šytas Jūsų knygoje. Bet, to-
kio neradę, supratome, kad 
jis išgalvotas. Gal šis pagrin-
dinis herojus ir kiti trilerio 
veikėjai turėjo savo prototi-
pų?

– Taip, Dubysos tėvūnijos va-
das Jonas Jankauskas-Audro-
nis yra pagrindinio herojaus 
Andriaus Karnausko-Drakono 
prototipas. Tačiau per mažai ži-
nojau apie tą vadą, todėl kny-
goje teko jo charakterį papildy-
ti daugeliu pramanytų bruožų. 
Buvo ir kitų realių asmenybių, 
kurias panaudojau knygos per-
sonažams sukurti. O tokio par-
tizano, kuris turėtų Drakono sla-
pyvardį, neaptikau nė viename 
archyviniame dokumente, bet 
savo herojų vis vien taip pavadi-
nau, nes norėjau jam suteikti iš-
skirtinį asmenvardį, kuris sietųsi 
su jo tapatybe ir mąstymo būdu.

– Kiek laiko rašėte šią dide-
lės apimties knygą? Ar rašy-
mui atidavėte visą savo lais-
valaikį?

– Užtruko apie 1,5-2 metus, 
bet viso laisvalaikio jai neauko-
jau. Rašymas neprilygo marato-
no bėgimui, kuriame sportinin-
kas atiduoda visas savo jėgas. 
Suradau savo ritmą, teko gerai 
susiplanuoti laiką. Šeima dėl šio 
kūrybos proceso nenukentėjo.

– Rašantys žmonės dažnai 
savo improvizacijas pirmiau-
sia patiki šeimos nariams ar 
draugams, pasikliauja jų nuo-
mone ir atsiliepimais. O kas 
buvo pirmieji Jūsų trilerio 
vertintojai? 

– Rašantys šeimos nariai. Tė-
vas yra vertėjas ir poetas, se-
suo – taip pat vertėja. Be to, 
apie dešimtį draugų subūriau į 
vertintojų ratą, tuo tikslu speci-
aliai parinkau skirtingų pažiūrų 
bei charakterių žmones. Jiems 
duodavau paskaityti atskiras 
rankraščio dalis. Dėl atsiliepimų 
labiausiai nerimavau, iš jų sten-
giausi suprasti, ar einu teisinga 
linkme, ar sugebu rašyti.

– Dabar, kai jau esate pa-
rašęs grožinės literatūros 
knygą, turbūt galite palygin-
ti, kuris žanras pareikalauja 
daugiau laiko: publicistika ar 
beletristika?

– Akademinis veikalas pa-
reikalauja maždaug 3 kartus 
daugiau laiko. Kartais išnašą 
parengti užtrunka ilgiau, nei pa-
rašyti pusę puslapio. Ilgai tęsia-
si tyrimas, informacijos tikrini-

mas. O romaną kurti yra žymiai 
lengviau, nes rašantysis jau turi 
ir faktinį pagrindą, ir daug lais-
vės. Belieka mažiau svajoti, o 
daugiau rašyti!

– Kiek Jums asmeniškai yra 
artima pokario kovų tema?

– Tėvo dėdė buvo partizanas, 
jis žuvo. Knygoje vieną hero-
jų sukūriau jo garbei. Prie šios 
temos mane vedė atsitiktinu-
mai. Apie pokario kovas pirmą-
syk perskaičiau, būdamas 13 
metų, kai namuose į rankas pa-
kliuvo Juozo Daumanto-Lukšos 
knyga „Partizanai“. Buvo įdo-
mu skaityti, tačiau daugelio įvy-
kių bloga pabaiga kėlė nerimą. 
Baigęs vidurinę mokyklą, pasi-
rinkau studijuoti teisę, nes no-
rėjau tirti nusikaltimus. Mokyda-
masis trečiame kurse, ieškojau 
darbo ir sužinojau, kad Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras užsiima 
istorinių nusikaltimų tyrimais. 
Pavyko ten įsidarbinti. Centre 
galėjau pasirinkti nagrinėti arba 
holokausto, arba partizanų by-
las. Pasirinkau pastarąsias. Tre-
čias žingsnis, paskatinęs gilintis 
į slaptojo karo istoriją, buvo tas, 
kad man, pradedančiajam teisi-
ninkui, nors dar neturinčiam di-
plomo, bet vieninteliam centre, 
buvo patikėta gvildenti reabili-
tacijos procesą, spręsti teisių 
atkūrimo problemas. Įsigilinęs 
į pokario pasipriešinimo kovų 
temą, „atsitiktinai“ parašiau ir 
disertaciją. Dabar į šiuos suta-
pimus žiūriu dėmesingai. 

– Gal planuojate rašyti trile-
rio „Kraujo kvapas“ tęsinį ir 
papasakoti, kaip toliau sekė-
si Jūsų herojams? 

– Planuoju, kad tikrai rašysiu 
grožinę literatūrą. Dėl konkre-
tesnių pažadų esu užsibrėžęs 
principą – pranešti apie planus 
tik tuomet, kai žinosiu, kad kny-
ga tikrai išvys dienos šviesą. 
Juk rašantis žmogus turi įveikti 
du slenksčius: užbaigti kūrinį ir jį 
išleisti. Pasitaiko, kad knyga jau 
būna parašyta, o jos idėja leidy-
kloms neatrodo įdomi ir patrau-
kli. Tad atsakyti į šį klausimą da-
bar dar negaliu.

Knygos „Kraujo kvapas“ pri-
statyme dalyvavusi Dainavos 
krašto Vinco Krėvės-Mickevi-
čiaus literatūrinės premijos kū-
rinių vertinimo komisijos narė, 
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros mo-
kytoja metodininkė Lina Dudu-
lienė prisipažino, kad šį trilerį, 
tiesiog neatsitraukdama, „suval-
gė“. „Komisija turėjo dirbti va-
sarą, kasmečių atostogų metu 
reikėjo perskaityti konkursui pa-
teiktų 12 knygų, tačiau, skai-
tant B. Gailiaus kūrinį, nublanko 
net mano noras nuvykti prie jū-
ros. O kai prasidėjo mokslo me-
tai, mokiniams rekomendavau, 
kad greta programinės litera-
tūros perskaitytų ne tik K. Sa-
baliauskaitės trilogiją, bet ir B. 
Gailiaus trilerį „Kraujo kvapas“, 
– sakė renginio viešnia mokyto-
ja L. Dudulienė.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Laureatą pasveikino ir gėlėmis pradžiugino Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė J. 
Naruckienė / Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka

Rašytojui B. Gailiui Viešojoje bibliotekoje naująjį jo trilerį „Kraujo kvapas“, pelniusį jam Dai-
navos krašto Vinco Krėvės-Mickevičiaus literatūrinę premiją, pristatyti padėjo bibliotekos di-
rektorė L. Žėkienė / Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
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V. Radzevičius, senovės dienos Samanos, Merkinės fabrikas, 2022 m. / Jurgos Urbonaitės nuotrauka

Merkinės fabriko Kalėdų mugė, 2021 m. / Algimanto Roko Černiausko nuotrauka 

Keramikų dirbiniai, Merkinės fabriko mugė, 2021 m. / Algimanto Roko Černiausko nuotrauka

Medžio drožėjų kūriniai, senovės dienos Samanos, Merkinės fabrikas, 2022 m. / Jurgos Urbonaitės nuotrauka

Merkinės Kalėdų turguje – Dzūkijos amatininkų  
ir augintojų dovanos bei patirtys 

Gruodžio 17 dieną Merkinė-
je skambės kalėdinė muzika, 
kvepės žolelių arbatomis ir 
šviežutėliais kepiniais – savo 
rankomis pagamintas gėry-
bes čia sugabens apylinkėse 
kuriantys menininkai ir ama-
tininkai. Merkinės fabrikas 
mugės svečius pasitiks šil-
tu gėrimu ir kalėdine dovana 
apylinkių gyventojams – ži-
nomos fotomenininkės Gre-
tos Skaraitienės paroda „100 
tikrų žmonių portretų“. 

„Šių metų Kalėdų mugė subū-
rė dešimtis kūrėjų, amatininkų ir 
ūkininkų. Čia, Merkinėje, gyve-
name lėtai, vertiname bendruo-
meniškumą, taigi, pirmiausia 
kviečiame susitikti, pasikalbėti, 
aptarti metus“, – apie artėjančią 
Kalėdų šventę pasakojo Merki-
nės fabriko įkūrėjas Vytaras Ra-
dzevičius.

Atvykę įsigyti dovanų ar pasi-
žvalgyti, ką per metus sukūrė 
Dzūkijos auksarankiai, Merki-
nėje ras Laimos Saviščevienės 
kurtus šiaudinius sodus, natū-
ralaus vaško žvakes, žolelių ar-
batas. Iš Vilniaus atvykusi žino-
ma drabužių dizainerė Jurgita 
Januškevičiūtė pristatys savo 
kurtus hidrolatus, šampūnus ir 
brandintus muilus, paaiškins, 
kaip natūraliais būdais puoselėti 
kūno grožį. Apie tą patį bus ga-
lima pakalbėti ir su vietos kūrė-
ja Žadvile Kalinauskiene. Buvęs 
vilnietis, sostinę iškeitęs į kaimo 
ramybę, Vytautas Brėdikis siū-
lys paties raugintos, maišytos ir 
keptos duonos. Mėgstantieji na-
tūralias interjero detales galės 
įsigyti tradicinės medžio drožy-

bos dirbinių, duonos raugo ke-
ramikos, ant turgaus prekystalių 
bus galima rasti vietos medaus, 
džiovintų uogų, kepinių ir kulina-
rijos gaminių.

„Merkinės apylinkėse esan-
čioje sodyboje praleidžiu daug 
laiko. Su fabriko komanda Ka-
lėdų proga ieškojome kažko ti-
kro, kas paliestų kiekvieną. Mus 
sužavėjo Gretos parodos idėja 
parodyti žmones, kurie renka-
si būti autentiški ir trapūs prieš 
fotoobjektyvą. Tokie Merkinės 
fabrike stengiamės būti ir mes, 
tokią matome ir miestelio ben-
druomenę“, – apie iškart po tur-
gaus atidaromą fotomenininkės 
G. Skaraitienės parodą kalbėjo 
V. Radzevičius.

Parodą „100 tikrų žmonių por-
tretų“ Kalėdų mugės dieną ly-
dės ir kūrybinis vakaras, ku-
riame parodos autorę kalbins 
žurnalistė Laisvė Radzevičienė. 

Mugė vyks gruodžio 17 d., nuo 
11 iki 15 val. Merkinės turgelyje, 
Vilniaus g. Visi renginiai –  ne-
mokami, o mugėje norintys da-
lyvauti kūrėjai ir amatininkai vis 
dar gali kreiptis el. paštu info@
merkinesfabrikas.lt

Daugiau Merkinės fabriko ren-
ginių – https://www.merkinesfa-
brikas.lt/renginiai 

Renginiai finansuojami tarp-
tautinio projekto „Vietos kul-
tūros verslumo skatinimas – 
Merkinės dvarvietė“ Europos 
ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo programos „Kultū-
ra“ lėšomis. 

Organizatorių informacija
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Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, siekdama 
populiarinti knygas ir skaity-
mą, nuolat kviečia druskinin-
kiečius ir miesto svečius į kny-
gų pristatymus bei susitikimus 
su knygų autoriais. 

Gruodžio 1-ąją biblioteko-
je surengtas žinomo žurnalis-
to Česlovo Skaržinsko trečio-
sios poezijos knygos „Tyka“ 
pristatymas. Č. Skaržinskas ei-
liuoja dar nuo mokyklos laikų. 
Jo eilėraščius spausdino „Švy-
turys“, „Jaunimo gretos“, „Li-
teratūra ir menas“ bei kiti lei-
diniai. Daug metų jo poezija 
buvo publikuojama Varėnos 
rajono laikraščio literatūrinia-
me puslapyje „Saulės takas“. 
Prieš 23 metus pasirodė pirmo-
ji šio autoriaus eilėraščių kny-
ga „Lietus ir muzika, neturinti 
namų“, antroji – „Metai iš pra-
džių“ – dienos šviesą išvydo 
prieš porą metų.

Pristatydamas naująją kny-
gą, autorius paaiškino, kad žo-
dis „tyka“ – tai tylos, ramybės si-
nonimas, šį įvaizdį jis labai dažnai 
naudoja savo eilėraščiuose, to-
dėl taip ir pavadino poezijos rin-
kinį. Č. Skaržinskas sakė, kad 
toks pavadinimas patiko ir poetui 
bei vertėjui Viktorui Rudžianskui, 
kuris redagavo šią knygą. „Rinki-
nyje daug eilėraščių apie laikinu-
mą, praeitį, daug skaidraus liūde-
sio, kuris puošia poeziją ir ypač 
tyloje padeda viską geriau pažin-
ti, paskatina iš naujo sugrįžti prie 
tikrųjų vertybių“, – kalbėjo knygos 
autorius ir paatviravo, kad litera-
tūrologas dr. Ramūnas Čičelis yra 
gerai atsiliepęs apie visą jo poe-
ziją.

Ankstesnėse Č. Skaržinsko po-
ezijos knygose eilėraščiai yra su-
rimuoti, o „Tyka“ parašyta verlibro 
eilėdara. Autorius akcentavo, kad 
laisvosios eilės jam padeda tiks-
liau išreikšti mintį, taupiau naudo-
ti žodį, neprarandant kūrinio ritmi-
kos.

Renginio „kaltininkas“ prisipa-
žino širdyje esąs dzūkas, suau-
gęs su kaimu, bet jau 20 metų 
nuolatos gyvena Vilniuje, todėl 
pastaruoju metu savo kūrybo-
je neišvengia miesto temos. Tad 
naujoje knygoje publikuojami ir 
keli eilėraščiai, skirti miestui. Be 
to, „Tyka“ skaitytojui suteikia pro-
gą susipažinti su haiku eiliavimo 
stiliumi – čia sugulė keliolika triei-
lių, sudarytų pagal unikalaus ja-
ponų poezijos žanro taisyklę, rei-
kalaujančią kiekvienoje eilutėje 
išlaikyti tam tikrą skiemenų skai-
čių. Mintis tokiame eilėraštyje la-
bai talpi – vienatvėje ir ramybėje 
tarsi atveria langą į begalinį pa-
saulį. 

Renginyje dalyvavęs Algis Pe-
tras Zurlys, ilgametis Vilniaus 
apskrities Adomo Mickevičiaus 
viešosios bibliotekos direktorius, 
dabar jau druskininkietis, pasako-
jo, kad Č. Skaržinską pažįsta la-
bai seniai, nuo pat vaikystės, mat 
jų kaimai Varėnos rajone buvo 
greta. Vėliau Vilniuje jiems abiem 
tekdavo pristatyti kitų autorių kny-
gas, tad vėl susitikdavo. A. P. Zur-
lys priskyrė Č. Skaržinską prie tų 
žmonių, kuriems lengviau rašyti 
negu kalbėti – tą išduoda ir nau-
joji knyga, kurioje kiekvienas žo-
dis turi didelę prasmę, o išsakytos 
plačios mintys poezijai suteikia 
ypatingo turtingumo. „Ir pirmo-
ji Č. Skaržinsko poezijos knyga 
nebuvo prasta, bet dabar poetas 
jau išplaukė į plačiuosius vande-
nis. Knygos anotacijoje rašoma, 
kad šį kartą autoriaus žvilgsnis 

yra itin daug apimantis – nuo glo-
balių problemų iki Vilniaus žen-
klų, o žmogaus gyvenimas atsi-
duria tarp gamtos ir civilizacijos, 
tarp praeities ir ateities, tarp to, 
kas laikina ir amžina“, – citavo A. 
P. Zurlys. 

Bibliofilai Č. Skaržinską pažįsta 
ir kaip publicistą bei eseistą. Savo 
publicistikoje Č. Skaržinskas, pa-
sitelkdamas dokumentinius ir žo-
dinius liudijimus, rašo ne tik apie 
Sąjūdžio ir atkurtos Lietuvos vals-
tybės žmones, bet ir apie gimto-
sios Dzūkijos kasdienybę, kaimo 
gyvenimą, išsaugotas tradicijas, 
papročius ir apeigas, eseistiko-
je apmąsto svarbiausius atgimu-
sios Lietuvos įvykius, kuriuose 
dalyvavo, pateikia asmenines įž-
valgas, prisiminimus apie nuto-
lusį laiką. Visa tai atsispindi jo 
knygose „Šiaurės vėjo smėlynai“ 
(2007), „Palėpėje, į kurią atsėli-
na vakaras“ (2017), „Kvepiantis, 
skambantis laikas“ (2019), „Apo-
kalipsės dvelksmas“ (2021), „Gu-
dakiemis – senas dzūkų kaimas“ 
(2022). Atskiro dėmesio verta 
pernai išleista studija „Stasys Vai-
nilavičius – tarpukario Lietuvos 
dokumentinio kino kūrėjas“ (2021) 
apie talentingą „smetoninės“ epo-
chos kino dokumentalistą. Be to, 
Č. Skaržinskas su Žemės ūkio 
ministerija parengė ir išleido kny-
gas: „Ateitis prasideda šiandien“ 
(2011), „Gražiausios Lietuvos kai-
mo turizmo sodybos“ (2012), „Lie-
tuvos tautinis paveldas“ (2012), 
parengė ir išleido garsios Dzūki-
jos žolininkės Onos Vaškelevičiū-
tės-Zakarauskienės knygą „Dzū-
kijos žolelės gydo“ (2012).

Vis tik plačiausiai Č. Skaržins-
kas yra žinomas kaip žurnalis-
tas, nes šioje srityje darbuojasi 
daugiau nei 40 metų. Didelę ko-
respondento ir apžvalgininko dar-
bo patirtį jis sukaupė dienraščių 
„Komjaunimo tiesa“, „Respubli-
ka“, „Lietuvos žinios“ ir kitų žinias-
klaidos priemonių redakcijose, 
taip pat buvo leidinių „Šalčia“, 
„Trakiečių rūpesčiai“, „Dainavos 
žodis“ ir „Valstiečių laikraštis“ vy-
riausiuoju redaktoriumi, dirbo ir li-
teratūros leidyklose, o šiuo metu 
yra dzūkų kultūros žurnalo „Dai-
nava“ redaktorius. „Man šis dar-
bas – tai dzūko širdies paglosty-
mas“, – taip dabartinę savo veiklą 
apibūdino žurnalo leidėjas, aso-
ciacijos „Dzūkų kultūros draugė“ 
vadovas Č. Skaržinskas.

Renginyje Č. Skaržinskas prisi-
minė savo ilgametę bičiulystę su 
kraštiečiais, šviesaus atminimo 
poetais Antanu Kalanavičiumi ir 
Stasiu Stacevičiumi, kuriems jau 
anksčiau yra paskyręs eilėraščių, 
o prisiminimus apie juos sudėjęs į 
apybraižas. Č. Skaržinskas pasa-
kojo, kad jis iš Merkinės, o A. Ka-
lanavičius iš Nedzingės sėsdavo į 
autobusą ir abu važiuodavo į Va-
rėną, rajoninio laikraščio redak-
ciją, kuri laukdavo jų eilėraščių ir 
juos spausdindavo. „Tai buvo tie 
laikai, kai ir Druskininkai priklau-
sė Varėnos rajonui“,– priminė Č. 
Skaržinskas. 

Naujos knygos sutiktuvėse Č. 
Skaržinskui talkinusios druskinin-
kietės poetės Diana Paklonskai-
tė ir Rita Makselytė išraiškingai 
paskaitė pluoštą eilėraščių iš pri-
statomo rinkinio. Į renginio vedė-
jos R. Makselytės klausimą, kuri 
iš trijų poezijos knygų autoriui yra 
arčiausiai širdies, poetas prisi-
pažino, kad naujausia knyga jam 
yra brangiausia, o jeigu išleis dar 
vieną poezijos knygą, toji vėl bus 
brangiausia.

D. Paklonskaitė papasakojo, 

kaip jie drauge šių metų rugsė-
jo pradžioje keliavo į Molėtus, kur 
Lietuvos etnokosmologijos mu-
ziejus sukvietė žurnalo „Naujo-
ji Romuva“ bičiulius į renginį ,,Ar-
čiau žvaigždžių“ atsisveikinti su 
vasara eilėmis ir kanklių muzi-
ka. Tąkart Česlovas Nedzingėje 
į autobusą įlipo nešinas krepšiu 
obuolių ir kriaušių. Visi keleiviai 
tuojau pat įsitikino jų nepaprastu 
skoniu, o atsargų ir į kišenes prisi-
kimšo. Žinia apie unikalų Č. Skar-
žinsko sodą jau seniai yra paskli-
dusi. Sode esama tokių obelų, kur 

ant vienos šakos noksta geltoni 
obuoliai, o ant kitų šakų – skirtin-
gų rūšių žali ir raudoni. Toje pu-
sėje, kur saulė teka, – obuoliai su 
malonia rūgštele, o kur saulė lei-
džiasi, – ten saldūs...

Apie tėviškės sodus, gražią 
Dzūkijos gamtą knygos sutiktuvė-
se dainavo Trečiojo amžiaus uni-
versiteto moterų vokalinis ansam-
blis „Vakarėjant“ (vadovė Virginija 
Šedienė). Dainos susiliejo su po-
ezija. Kiekvienai dainininkei Č. 
Skaržinskas įteikė po naująjį savo 
posmų rinkinį.

Bibliotekos direktorė Laima Žė-
kienė palinkėjo renginio svečiui 
kurti ir nesustoti. „Neturiu kur 
trauktis, nors dabar dar nežinau, 
kuri knyga bus pirmesnė – poezi-
jos ar prozos. Bet tikiuosi dar su-
sitikti“, – pažadėjo žurnalistas, 
publicistas ir poetas, Lietuvos ra-
šytojos sąjungos narys Č. Skar-
žinskas.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Bibliotekoje pristatyta nauja Česlovo Skaržinsko poezijos knyga

Pirmąją gruodžio bibliotekoje surengtas žinomo žurnalisto Česlovo Skaržinsko trečiosios poezijos knygos „Tyka“ pristatymas / Drus-
kininkų savivaldybės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
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Užuojautos

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą...

Mirus vyrui, nuoširdžiai užjaučiame Nijolę 
Čaplikienę ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir 

dvasios stiprybė šiuo sunkiu metu!

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos 
kolektyvas

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
mylimam broliui, nuoširdžiai užjaučiame  

Ramutę Kaziukevičienę.

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro 
„Dainava“ darbuotojai

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus, 
gal maža dalele ji lengvesnė Jums bus... 

Mirus Juozui Čaplikui, nuoširdžiai užjaučiame Jo 
šeimą ir artimuosius. 

DNSB „2A“ nariai

Mes tikim - Tu neišėjai! 
Tu tik maža lakštute išskridai... 

Ten, kur saugos amžinai Tave šventieji angelai...

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus 
Irenai Šeštokienei, nuoširdžiai užjaučiame sūnų 
Raimundą, anūkės Justinos šeimą, gimines ir 

artimuosius.

Buvusio restorano „Senasis Nemunas“ kolegės

RENGINIAI

Gruodžio 15 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – poetinio žodžio vainikas ,,Vardą 
Lietuvos nešiokime širdy“, skirtas tautotyrininkų kūrėjų atminimui. Organizatorius – Tėviškės pažinimo 
draugijos skyrius

Gruodžio 15 d. 18 val. Leipalingio dvare – kalėdinių cianotipijos atvirukų dirbtuvės su foto menininke 
Jovita Ambrazaityte

Gruodžio 16 d. 17 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) – poezijos vakaras „(IŠ)pažinimai“, 
skirtas atskleisti ir kurti poetinį dialogą tarp lietuviškos vyriškosios ir moteriškosios poezijos. Poeziją 
skaitys aktorė Vesta Šumilovaitė, dainas atliks ir poeziją skaitys aktorius Justas Tertelis. Organizato-
rius – PMMA „Branduma“

Druskininkų miesto muziejus ( M. K. Čiurlionio g. 59 ) ir Galerija (M. K. Čiurlionio g. 37 ) kviečia 
į „Kalėdinės eglutės žaisliukų dirbtuvėles“. Susitikime iki gruodžio 22 d. Jums patogiu laiku! Vietų 
skaičius ribotas. Pasiteirauti ir registruotis tel. +370 (313) 51024. Kaina asmeniui – 2 Eur

Gruodžio 16 d. 17 val. Leipalingio miestelio aikštėje – eglutės ir angelų instaliacijų įžiebimo šventė

Gruodžio 20 d. 17.15 val. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) Daivos Stoncelienės tapybos 
taškučiais ir grafikos darbų ,,Aukso viduriukas ir Taškas‘‘ pristatymas 

Gruodžio 20 d. 18 val. Leipalingio dvare – siuvinėtos kalėdinės dovanos kūrybinės dirbtuvės su 
menininke Aušra Sedlevičiūte

Gruodžio 27 d. 17 val. Druskininkų miesto muziejus (M. K. Čiurlionio g. 59) kviečia į 20 metų 
gyvuojančios parodos „1“ atidarymą, kuri suburs profesionalius Druskininkų menininkus.

Gruodžio 29 d. 17.17 val. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) – druskininkiečių 
menininkų kalėdinės parodos „Pokalbiai“ atidarymas. Daugiau informacijos – www.acmenukalve.lt

PARODOS

Druskininkų miesto muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 59) veikia paroda „Muziejaus eksponatas“

Druskininkų miesto muziejaus galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 37) veikia Vilmos Vasiliauskaitės tapybos 
paroda „Bus visko... ir ne tik...“

Iki gruodžio 16 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veiks fotomenininko Algimanto 
Aleksandravičiaus paroda „Žmonės, kuriantys Lietuvą“, kurioje įamžinti Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai

Iki gruodžio 23 d. Amatų centre „Menų kalvė“ (M. K. Čiurlionio g. 27) veiks fotomeninko Ramūno 
Danisevičiaus fotografijų paroda „Muzika – mano gyvenimas“

Iki gruodžio 30 d. Viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g. 13) veikia Janinos Klimienės darbų paroda 
,,Prisilieskim prie Kalėdų paslapties“ 

Iki gruodžio 30 d. Viešosios bibliotekos Viečiūnų padalinyje (Jaunystės g. 6A, Viečiūnai) veikia 
tautodailininkės Dianos Lukošiūnaitės karpinių paroda ,,Angelas TAU“

Iki 2023 m. sausio 5 d. M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35) eksponuojama 
paroda „M. K. Čiurlionio atvirlaiškiai“

Iki 2023 m. sausio 18 d. V. K. Jonyno galerijoje (Turistų g. 9) eksponuojama Jūratės Kazakevičiūtės 
personalinė paroda „Regėjimai, slaunieji medeliai ir kitos gyvastys“

SPORTO RENGINIAI

Gruodžio 15 d. 18 val. – Druskininkų savivaldybės šaškių čempionatas. Druskininkų sporto centre.

Gruodžio 15 d. 16.30 val. Druskininkų sporto centre vyks Lietuvos MKL jaunių U17 vaikinų (gim. 
2006 m.) krepšinio čempionato rungtynės: Druskininkų SC – Marijampolės SC

Gruodžio 15 d. 18 val. Druskininkų sporto centre vyks Lietuvos moksleivių futbolo lygos U15 salės 
futbolo pirmenybių turo varžybos. Dalyvaus komandos: Druskininkų SC, Birštono SC ir Kaišiadorių 
ŠSPC

Gruodžio 16 d. 15 val. LSC sporto komplekse „Druskininkai“ – rankinio turnyras nusipelniusiam tren-
eriui A. Arbačiauskui atminti 

Gruodžio 17 d. 10 val. Druskininkų sporto centre – rankinio turnyras nusipelniusiam treneriui A. 
Arbačiauskui atminti

Gruodžio 17 d. 15 val. LSC sporto komplekse „Druskininkai“ – rankinio turnyras nusipelniusiam tren-
eriui A. Arbačiauskui atminti

Gruodžio 18 d. 10 val. LSC sporto komplekse „Druskininkai“ – rankinio turnyras nusipelniusiam tren-
eriui A. Arbačiauskui atminti

Gruodžio 18 d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijos sporto salėje vyks 2022-2023 m. Lietuvos jaunių U18 
merginų tinklinio čempionato B pogrupio I.III. turo varžybos: 11 val. Druskininkų SC – Kauno SM; 
12.30 val. Marijampolės SC – Kauno SM; 14 val. Marijampolės SC – Druskininkų SC. 
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Įvairių gabaritų krovinių 
pervežimas Druskininkuose 
ir visoje Lietuvoje. Pavojingų 
medžių pjovimas-genėjimas. 

Automobilių supirkimas. 
Tel. +37062875156

Perka  sodybą su žeme, gali būti miške ar 
vaizdingoje vietoje prie ežero ar upės, pageidautina 

vienkiemis, su daugiau žemės.  
Siūlyti tel. 8 611 01110

Mokome 
plaukti vaikus ir 
suaugusiuosius 

sanatorijos „Belorus“ 
baseine. Individualūs 
užsiėmimai, lankstus 

grafikas.  
Tel. 8 625 67707

Parduodamas 3 kambarių 
butas (plotas – 67 kv. m) 

Veisiejų g., Druskininkuose. 
Du balkonai, 2 aukštas, rūsys, 
kaina – 79 800 Eur. Taip pat 
parduodamas sodo pastatas 
su 7, 5 arų sklypu Pušyno g., 

Druskininkuose. Kraštinis, šalia 
miško, puiki vieta.  

Kaina – 37 000 Eur.  
Tel. 8 647 68799, Rita

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

Visi darbai iš medžio. Stoginės, 
pavėsinės, terasos, vidaus 

konstrukcijos bei pertvaros. 
Medinė apdaila, lauko ir vidaus 
dailylentės. Tel. +37062875156

Parduodame juodžemį ir 
smėlį, galime  
pristatyti į vietą.  

Tel. +370 687 93693

Artėjant gražiausioms metų 
šventėms, UAB „Lankava“ 
kviečia susipažinti su ypatin-
gomis šeimomis. Jose gyvena 
nuo gimimo neįgalūs ar gyve-
nimo eigoje negalią įgavę as-
menys. Tokias šeimas prieš 
dešimtmetį įsikūrusi neįgalių-
jų ir jų tėvų bei globėjų asocia-
cija „Mirabilia“ pradėjo vienyti, 
siekdami palengvinti būtį ne tik 
neįgaliesiems, bet ir jų šeimų 
nariams. Jie nėra išskirtiniai – 
tiesiog gyvena kitaip, nes, at-
siradus negalią turinčiam as-
meniui, nesvarbu, ar tai būtų 
vaikas, ar suaugęs žmogus, 
pasikeičia visos šeimos gyve-
nimas.

Viena iš asociacijos „Mirabilia“ 
įkūrėjų – Snieguolė M., kuri au-
gina dvidešimt aštuonerių metų 
sūnų Vainių. „Asociaciją „Mirabi-
lia“ įkūrėme, kad pasidalintume 
patirtimi su šeimomis, auginan-
čiomis kitokius vaikus. Pradžioje 
verkiau, girdėdama atskiras gy-
venimo istorijas, ir džiaugiausi, 
kad mes radome drąsos išsikal-
bėti. Dabar mes asociacijoje „Mi-
rabilia“ kuriame puikias edukaci-
nes programas: šeimos jungiasi į 
kūrybines veiklas, bendrauja, da-
lijasi informacija ir gerąja patirti-
mi. Veikla „Mirabilijoje“ man at-
nešė sielos pilnatvę, išgrynino 
jausmus ne tik savo vaikui, bet ir 
kitiems, su kitomis, nei mano vai-
ko, problemomis. Maloniai esu 
nustebinta mamų, kurios turi tiek 
daug pozityvo ir humoro jausmą. 
Aš jaučiuosi laiminga, matydama 
laimingus kitus“, – kalbėjo Snie-
guolė.

Asociacijos „Mirabilia“ projektai 
išsiskiria tuo, kad įvairiose veiklo-
se dalyvauja artimieji. Ši asocia-
cija šiuo metu vienija 15 šeimų, 
kuriose auga ir gyvena negalią 
turintys vaikai nuo 12 iki 35 metų 
amžiaus. Daugumos iš jų nega-
lios yra sunkios, ir be artimųjų pa-
galbos jie neapsieina nė vienos 
dienos. Natūralu, kad, kai rūpinie-
si savo neįgaliu vaiku trisdešimt ir 
daugiau metų, pavargsti ir fiziškai, 

ir psichologiškai. Tuo tikslu asoci-
acijos nariai, bendromis pastan-
gomis, organizuoja įvairias tera-
pijas mamoms ir tėčiams, kurių 
metu mokomasi tiesiog atsipalai-
duoti. Savitarpio pagalbos grupė-
se kartu su psichologu kalbama 
apie savo savijautą, nerimą, rū-
pesčius ir kaip visa tai išgyventi 
bei nepalūžti.

Irma K., auginanti devynioli-
kmetę dukrą Ugnę su sunkia ne-
galia, sako, kad jai labai svarbu 
dalyvauti asociacijos „Mirabilia“ 
veikloje: „Tai ne tik galimybė pa-
sidalinti savo idėjomis, o jas įgy-
vendinus, matyti laimingus nega-
lią turinčius vaikus. Tai pirmiausia 
– paskatinimas nepalūžti, nes 
bendri susitikimai, atviri pokalbiai 
stiprina ir suteikia daug teigiamų 
emocijų“.

Sunkią negalią turinčių vaikų tė-
vai susiduria su laisvalaikio už-
imtumo problema savo vaikams, 
todėl kiekvieną vasarą organi-
zuojama keleto dienų vasaros 
stovykla, kur susirenka asociaci-
jos šeimų nariai. Stovyklos metu 
visi kartu sportuoja, klauso įvairių 
specialistų paskaitų, išbando įvai-
rias meno terapijas. 

Ir stovyklai, ir bet kokiai asoci-
acijos veiklai reikalingos lėšos. 
Asociacija nuolat ieško finansa-
vimo: rašo projektus, ieško rė-
mėjų, gamina rankdarbius ir juos 
parduoda, tačiau to neužtenka, 
todėl UAB „Lankava“ kolektyvas 
kviečia savo klientus prisidėti prie 
asociacijos „Mirabilia“ veiklos. 
Pirkdami „Lankavos“ parduotuvė-
je akcijos ženklu „Gerumo žvaigž-
dė“ pažymėtas prekes, dalį pinigų 
skirsite paramos fondui, kurio lė-
šos ir pasieks minėtą asociaciją. 
Taip kiekvienas iš mūsų suteiksi-
me daug gerų akimirkų šeimoms, 
kurioms teko likimas auginti nega-
lią turinčius vaikus.

Kalėdinė paramos akcija vyksta 
iki gruodžio 24 dienos.

Dėkojame už Jūsų gerumą!

UAB „Lankava“ informacija

Pasidalinkime šiluma ir įžiebkime 
„Gerumo žvaigždę“ drauge
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Druskininkų moksleiviai karjerai ugdomi jau nuo pirmos klasės

Nuo rugsėjo Druskininkuose 
pradėtas įgyvendinti projektas 
„Karjeros specialistų tinklo vys-
tymas“. Šio projekto tikslas – už-
tikrinti profesinio orientavimo 
paslaugų teikimą įvairaus am-
žiaus mokiniams bendrojo ug-
dymo, profesinio mokymo ir ki-
tose švietimo įstaigose. 

Įgyvendinant projekto veiklas, 
vystomas karjeros specialistų tin-
klas ir siekiama užtikrinti karjeros 
konsultavimo paslaugų teikimą mo-
kiniams. Projekto metu yra įdarbinti 
karjeros specialistai, teikiantys pro-
fesinio orientavimo paslaugas mo-
kiniams bendrojo ugdymo moky-
klose, profesinio mokymo ar kitose 
švietimo įstaigose.

Projektą „Karjeros specialistų tin-
klo vystymas“ mūsų savivaldybė-
je organizuoja Švietimo centras ir 
jame dirbanti karjeros specialistė 
Alma Šikšnelytė, su kuria ir kalbė-
jomės apie patį projektą, jo tikslus, 
jo naudą jaunam žmogui, aptarėme  
profesinio orientavimo veiklas.

– Papasakokite apie šį projek-
tą, kuo jis ypatingas? 

– Projektas unikalus tuo, kad pro-
fesinis orientavimas pradedamas 
nuo pat pirmos klasės. Profesinis 
orientavimas susideda iš ugdymo 
karjerai, profesinio informavimo, 
profesinio konsultavimo ir profesi-
nio veiklinimo žingsnių.

– Ar galima taip anksti įžiūrėti 
vaikų polinkius, talentą nukreip-
ti tinkama linkme? Kodėl vaikui 
taip anksti reikia galvoti apie tai, 
kuo jis bus užaugęs?

– Mokinukai pradinėse klasėse la-
vinami per fantazijas, žaidimus, įsi-
vaizdavimus, svajones. Nuo 5 iki 8 
klasės – periodas, kai lavinamas 
taip vadinamas „plotis“, kurio tikslas 
– rasti, kur tu esi geriausias? Gebė-
jimų atskleidimas yra sėkmės for-
mulė. Pasirengimo etapas – pirmo-
sios gimnazijos klasės. Šis etapas 
pasižymi tuo, kad tuo metu stipri-
nami tie stiprūs gebėjimai, kuriuos 
turi moksleivis. Per karjeros užsiė-
mumus įvairiose amžiaus grupėse 
moksleiviai turės galimybę išban-
dyti kuo daugiau ir skirtingų vei-
klų, kad galėtų pasirinkti, kas tin-
ka geriausiai, kur yra smagiausia, 
kur jis jaučiasi gerai. Šioje veikloje 
tikimės ir tėvelių aktyvaus bendra-
darbiavimo, taip pat ir visos Drus-
kininkų bendruomenės atvirumo, 
supažindinant moksleivius su įvai-
riomis profesijomis.

– Kur mokiniai gali veiklas iš-
bandyti savarankiškai?

– Veiklų išbandymui tinka įvairūs 
dalykai – viskas, kas juos domina. 
Tai galima daryti per įvairias papil-
domas neformalias veiklas: būre-
lius, užklasinę veiklą, pomėgius, 
praktiką, savanorystę, organizaci-
jas, renginius, verslo projektus / si-
muliacijas (nuo iki), karjeros dienas, 
ekskursijas į įmones, apie savo dar-
bus gali papasakoti tėvai. Pavyz-
džiui, gali būti labai naudingas ir bu-
vimas garaže su tėveliu, padedant 
jam, taip pat savanoriaujant įvairio-
se nevyriausybinėse organizacijo-
se ir kitos veiklos. Dėl to yra įves-

tas profesinis orientavimas ir viena 
iš sričių – profesinis veiklinimas, 
kad moksleiviai galėtų susipažin-
ti ir/arba išbandyti įvairias veiklas, 
„pasimatuoti“ profesiją. Kiekvienam 
klasės komplektui skirsime po 4 
akademines valandas.

– Kas jau padaryta nuo rugsė-
jo, vykdant šį projektą? 

– Karjeros specialistai, derinda-
mi su mokyklų bendruomene, teikia 
paslaugas mokiniams per klasės 
valandėles. Buvo suorganizuoja 
karjeros diena „Profesijų traukinu-
kas“ Druskininkų „Atgimimo“ pra-
dinėje mokykloje. Ugdome moks-
leivius, kaip jie galėtų labiau pažinti 
save, savo gebėjimus, interesus, at-
sakyti į klausimus: ką moku, ką ga-
liu, kuo esu ypatingas ir kuo esu iš-
skirtinis?

Šiandien pasaulyje yra labai daug 
jaunų, gražių žmonių, kurie nelabai 
pažįsta save ir nežino, kaip jiems tai 
padaryti. Dažnai savęs pažinimą ly-
ginu su gero namo pamatu – jeigu 
tas pamatas bus didelis ir stiprus, 
tai ir jūsų karjera bus labai tvirta. 
Bet jeigu sakysite, kad tai nesvar-
bu, tai „namas“ nebus stabilus ir jis 
anksčiau ar vėliau sugrius. Taip ir 
moksleivis – jeigu jis pažins save, 
savo vertybes, asmenines savy-
bes, gabumus, interesus, žinos, kur 
jo stipriosios pusės, jis galės toliau 
planuoti savo karjerą. Neužtenka tik 
žinoti ir norėti, reikia ir kurti planus. 

Taigi atsiranda karjeros planas. 
Nors jau yra sakoma, kad tai – pa-
senęs konsultavimo būdas, bet 
moksleiviui jis suteikia visą informa-
ciją apie jį, apie profesijų pažinimą. 
Žinoma, šiandien vieno plano jau 
nepakanka, reikia turėti ir planą B, 
o dar geriau – ir planą C. Juk pla-
nai gali keistis, tai nėra viso gyve-
nimo pasirinkimas. Tai – tik pradžių 
pradžia, mažas laiptelis. Svarbiau-
sia – atrasti sritį ir veiklą, kuri skatin-
tų mokytis, augti bei tobulėti. 

– Papasakokite plačiau apie 
„Profesijų traukinuką“. 

– Mūsų organizuotame renginy-
je „Profesijų traukinukas“ dalyvavo 
16 komplektų „Atgimimo“ mokyklos 
pirmų-ketvirtų klasių mokinių. Dvi-
dešimt keturi specialistai juos supa-
žindino su savo profesijomis, mokė, 
aiškino, rodė, leido patiems paban-
dyti jas išmėginti. Lektoriai pasa-
kojo apie jų karjeros kelią, dalijosi 
mintimis, kuo jis jiems patrauklus ir 
kokias studijų programas pasirink-
ti. Moksleiviai praktiškai išbandė kai 
kurias profesijas – gamino koktei-
lius, kūrė šukuosenas, kaip kirpė-
jai, dėliojo medicinines taures, kaip 
slaugytojai, kalbėjo apie sportą, pa-
buvo  muzikos mokyklos mokyto-
jais, grojo akordeonu. Vaikai galėjo 
pasitikrinti ir dainavimo sugebėji-
mus. Jie taip pat išklausė verslo pa-
slaptis, sužinojo, kaip hobis tampa 
darbu, žaidė protmūšį, susipažino 
su meditacija. Profesijos esmę jie 
galėjo pajusti per neformalius žai-
dimus, refleksijas bei įsivaizdavi-
mus. Buvo suteikta ir daug informa-
cijos, kad moksleiviai galėtų plačiau 
susipažinti su viena ar kita profesi-
ja. Manau, renginys moksleiviams 

buvo įdomus ir naudingas.

– Kokiomis profesijomis dabar 
moksleiviai labiausiai domisi? 

– Pačios populiariausios profesi-
jos, kaip ir aiškios. Visada paklau-
sios buvo ir yra medicina, teisė, 
ekonomika, vis populiarėja informa-
cinės technologijos. Deja, tarp ne-
populiariausių yra inžinerinės spe-
cialybės ir tikslieji mokslai, nors šių 
sričių specialistų labai trūksta. Šios 
profesijos dabar labai reikalingos, 
bet tam, kad jas įgytum, reikia įdė-
ti daug pastangų. Prognozuojama, 
kad iki 2025 m. Lietuvos inžinerinė-
je pramonėje bus sukurta daugiau 
nei 12 000 darbo vietų, o inžinerinių 
specialistų poreikis kasmet išaugs 
2-3 tūkstančiais. INFOBALT duo-
menimis, net 78 proc. įmonių ruo-
šiasi plėsti IT skaitmeninimo dalį, o 
tam reikės net 13 000 specialistų.

Artimiausioje ateityje Lietuvai rei-
kės dešimčių tūkstančių aukštųjų 
technologijų specialistų. Šiandien 
nesvarbu, kokią specialybę pasi-
rinks jaunas žmogus, kur mokysis 
pagal galimybes, ką baigs: ar pro-
fesinę mokyklą, ar aukštąją. Svar-
bu, kokiomis asmeninėmis savybė-
mis jis pasižymi. 

Galima įvardinti 10 svarbiausių 
asmeninių savybių: bendravimo 
įgūdžiai arba komunikabilumas, ge-
bėjimas dirbti komandoje ir sava-
rankiškai, organizuotumas ar ge-
bėjimas planuotis savo užduotis, 
noras augti, tobulėti ir pasisemti ži-
nių, atsakingumas, dėmesys deta-
lėms arba kruopštumas, orientacija 
į rezultatą ar tikslus, analitinis, stra-
teginis mąstymas, savarankišku-
mas arba gebėjimas atlikti užduotis 
savarankiškai ir greiti bei efektyvūs 
problemų sprendimų įgūdžiai. 

– Kur vyksta projekto „Karje-
ros specialistų tinklo vystymas“  
užsiėmimai? Ar dėl karjeros gali 
konsultuotis ne tik vaikai, bet ir 
jų tėvai? 

– Įgyvendinant šią reformą svarbi 
misija tenka Druskininkų savivaldy-
bei ir mokykloms, kurios atsakingos 
už sklandų profesinio orientavimo 
teikimą. Druskininkų švietimo cen-
tras, įdarbinęs du specialistus, tei-
kia paslaugas Druskininkų savival-
dybės mokyklose. Sakoma, kad 
stiprybė slypi vienybėje ir jungty-

se, todėl labai džiugu, kad visų mo-
kyklų bendruomenės noriai įsitrau-
kė į karjeros ugdymo organizavimą. 
Paslaugos vyks visose mokyklose, 
ir jos bus įvairios: apie karjeros pla-
navimą bus kalbama per klasės va-
landėles, organizuosime karjeros 
dienas, profesijų muges, karjeros 
naktis, karjeros protmūšius, išvy-
kas ir kita.

Druskininkų švietimo centro inter-
neto puslapio https://dscentras.lt/ 
skiltyje „Profesinis orientavimas“/ 
„Konsultacijos“ gali registruotis ir 
moksleiviai, ir jų tėvai. Tai – nemo-
kama paslauga.

– Kodėl Jums svarbu dirbti šį 
darbą? 

– Šį darbą dirbu jau daugiau kaip 
dešimt metų. Jeigu dirbi ir galvoji, 
kad nejauti, jog dirbi, reiškia –

 darbas tau tinka ir patinka. La-
bai smagu matyti, kad vaiko akys 
dega, gera žinoti, kad būtent tavo 
dėka jis gilinasi į kažkokią profesi-
ją ir po kažkurio laiko net pasiren-

ka konkrečias studijas. Nuolat gilinu 
savo profesines žinias, dalyvauda-
ma įvairiuose mokymuose, priklau-
sau Lietuvos karjeros specialistų 
asociacijai (LKSA), kur kiekvieną 
mėnesį vyksta mokymai, kviečiami 
įvairūs lektoriai, tarpusavyje dalina-
mės savo patirtimi. Nuo 2013metų 
važiuoju į „Litexpo“ organizuojamas 
Karjeros asociacijos parodas, ten 
sulaukiame gražių atsiliepimų. Kai 
moksleiviai ir jų tėveliai mums sako, 
jog esame labai naudingi ir reikalin-
gi, tai – didžiausias įvertinimas. 

– Kokia Jūsų didžiausia svajo-
nė, dirbant šį darbą? 

– Kiekvienas žmogus svajoja 
apie sėkmingą karjerą. Mano tiks-
las, kad moksleiviai karjerą supras-
tų kaip sąmoningą savo gyvenimo 
kūrimą, atrastų ir plėtotų mokymosi, 
darbo ir saviraiškos veiklas.

Parengta pagal Druskininkų 
švietimo centro informaciją

Ką tėvai turėtų žinoti apie vaikų profesijos pasirinkimą?

Tėveliai mėgsta sureikšminti šį pasirinkimą: „Kokius dalykus rinktis ir ku-
ria linkme brėžti savo ateities planus“ ir pamiršta, kad jis gyvenime nėra 
galutinis. Tai yra didžiausia baimė mokinio, kas bus jai aš pasirinksiu vieną 
kartą ir visiems laikams. Šiandienos žmonės yra labai lankstūs ir neretas 
per visą savo gyvenimą profesiją pakeičia kelis kartus.“ Tėvai mėgsta sa-
kyti: „Vaikams norime tik geriausio ir  iš to noro, ką galime duoti – tai savo 
patirtį ir patarimus“. Bet kaip tyčia vaikai ne visąlaik nori jų klausytis. Ir kuo 
mes primygti miau kažką jiems siūlome, tuo labiau paaugliškas maištin-
gumas nori tai atmesti. Dažnam abiturientui tėvų pagalba reikalinga ne tik 
išsigryninant asmeninius karjeros prioritetus, bet ir prisimenant laiko pla-
navimo taisykles, palaikant motyvaciją, sveikatos, dienos režimą, taip pat 
kovojant su nerimu ir egzaminų baime, ugdant savarankiškumą, išsigryni-
nant emocijas nuo „noriu“ iki „galiu“.

Renkantis profesiją lemia tėvų ir aplinkinių nuomonė, stereotipai: „bus 
sunku mokytis“, „bus sunku dirbti“, „nešvarus darbas“. Tokie patarimai 
ypač ydingi. Kartais nutinka taip, kad šeimoje vaiko pažinimo santykiai su-
stoja ties susiformuota vaikystės iliuzija, ties tėvų brukamu „vaiko pažini-
mu“, įsivaizdavimu, kad jie pažįsta savo vaiką. Tėvams svarbu suvokti, kad 
jie augina realią (ne visuomet su jų nuomone sutinkančią) ir besikeičian-
čią, nuolat atrandančią, kiekvieną dieną augančią asmenybę, o ne savo 
pačių sukurtą vaiko paveikslą ar nuostatą. Dėl jo tėvai turi savo lūkesčių 
dėl vaikų ir neretai jie būna perdėti, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad kai kurios 
profesijos yra prestižinės ir leidžia daugiau uždirbti. Taip pat  tėvai savo vai-
kams mėgsta diegti savo neišpildytas svajones: „Jei būčiau laikęs tą eg-
zaminą, tai dabar būčiau buvęs tuo ir tuo, dabar tai labai populiari specia-
lybė – kaip manęs visiems reikėtų, o savo laiku ne ten nuėjau“. Nors tėvai 
tai daro pačių geriausių ketinimų vedini, bet to reikėtų vengti. Jeigu yra no-
ras savo neįgyvendintą svajonę pildyti per vaikus, tiesiog paklauskite sa-
vęs: „Ar tai apie mane, ar apie mano vaiką?“ 

Labai smagus dalykas, kai vaikai su tėveliais pabando pasikalbėti kar-
tu: „Mama, tėti, kaip tu matai mane? Kokiomis savo stipriosiomis savybė-
mis aš išsiskiriu? Kokias reikėtų tobulinti? Ką galėčiau pakeisti, ugdyti?“ 
Labai gražus vaizdas, kai pats vaikas pasako, ką mato, labai gražu, kai ir 
tėveliai pasako, ką mato. Gražu, kai prie šio rato prisijungia ir pedagogai 
arba draugai.

Svarbu suvokti, kad jei iškyla kritinės situacijos, klausytis ir girdėti yra ne 
tas pats. Dialogo gali nebūti ir dėl per mažo argumentų svorio – tėvams pri-
trūksta įrodymų, kad vaikai tikrai žino, ko siekia, todėl tėvai bijo vaikus „pa-
leisti“. Patarimas vienas – kalbėtis. Po truputį mokantis išgirsti vienas kitą, 
suvokiant, kad klaidų ir emocijų bus, bet tuomet reiktų stabtelti ir vėl pra-
dėti kalbėtis iš naujo. Svarbu nepalikti neišspręstų klausimų giliai savyje, 
nes jie niekur nedings. 

Profesija turi žmogui tikti. Jaunas žmogus turi norėti su pasirinkta profe-
sija tęsti savo gyvenimą, o jei pasirinkimas yra tėvų įbrukamas, dažnai stu-
dijos yra metamos, aišku, su dideliais konfliktais, su daug neigiamų emoci-
jų. Kitu atveju, sukandę dantis, tėvų noru studijas pabaigia, bet jie niekada 
to darbo ir nedirba. Priverstinis profesijos pasirinkimas niekada nesibaigia 
gerai. Vaikai reaguoja emocionaliai ir gana impulsyviai, mėgsta greitai už-
kirsti, sakyti „ne“ ar dar griežtesnėmis formomis pareikšti. Tad ir paaugliui 
reikėtų pamažu mokytis valdyti emocijas, bendrauti diplomatiškai, palai-
kyti gerus santykius ir įrodyti, kad jie gali savarankiškai priimti sprendimus. 

Renginio „Profesijų traukinukas“ aptarimas / Roberto Kisieliaus nuotrauka
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SKANDINAVIŠKO KAPITALO INVESTUOTOJAS 
GERIAUSIOMIS KAINOMIS SUPERKA MIŠKUS!

TAIP PAT SUPERKAMI IR KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAI!
Tel. 8-609-86656

Greitai ir kokybiškai atliekame vidaus apdailos 
darbus bei lauko trinkelių klojimą.  

Tel. +37067561306
Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo savaitraštyje „Mano 

Druskininkai“ ir naujienų portale  
www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514 
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 
„Mano Druskininkai“!

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

 Tel.: 8 687 66440,  
8 682 20383

KASAME TVENKINIUS
Konsultuojame

Tel. 8 602 21748

Perkame sodybą. 
Tel. 8 684 44444

SUTAUPYKITE IKI 300 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo įrenginiai

(Walis, Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, August, Švaistė, Biomax 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

Perka žemę, mišką ar sodybą Dzūkijoje.  
Tel. 8 612 57651

Transporto įmonei 
UAB „Transdina“ 

reikalingas tolimųjų 
reisų vairuotojas 
(„CE“ kategorija, 
95 kodas). Reisai: 
Lietuva-Lenkija-

Lietuva. Savaitgaliai 
namuose (min. 45 

val.). Tel. 8 656 29324 
ir 8 686 56366

Visoje Lietuvoje sutvarkysime apaugusį medeliais 
žemės sklypą, kurio apaugęs plotas bent 1 hektaras. 

Už didesnius plotus mokame iki 1000 Eur/už ha.

Tel. 8 665 81181

Automobilių supirkimas geromis kainomis!Superkame: 
važiuojančius, nevažiuojančius automobilius; su defektais, daužtus, 
ilgai stovėjusius; gali būti surūdiję, be techninės apžiūros; domina 

motociklai;automobilio priekabos su dokumentais.
Dokumentus sutvarkome  vietoje, atsiskaitome iš karto.  

Tel. 8 633 47720

Vonios kambarių kapitalinis remontas, plytelių klijavimas, durų 
statymas, laminato klojimas, tapetų klijavimas  

ir kiti remonto darbai. Tel. 8 606 43448

Išsinuomotume 2 kambarių butą 
miesto centre.

Tel. +370 611 19020

SODO DARBAI: medžių pjovimas, genėjimas, kelmų 
iškasimas rankomis, šakų ir kitų atliekų išvežimas, tujų 

žeminimas, kirpimas. Tel. 8 634 90539

Apmokome snieglente (snowboardu)
suaugusius ir vaikus. Tel. 8 625 64407

Superka automobilius: „Audi“, „ BMW“, „Honda“, 
„Mercedes Benz“, „Mitsubishi“, „Opel“, „Toyota“, „VW“. 

Sutvarko dokumentus SDK, utilizavimą paramai. 
Tel. 8 636 60454

Auksas

• ekonomistą (-ę)-analitiką (-ę);
• viešbučio registratorių (-ę);
• SPA namų administratorių (-ę);
• masažuotoją;
• FMR/BP slaugytoją;
• slaugytojos padėjėją;
• restorano „Druskininkai“ administratorių (-ę),
   barmeną (-ę)-padavėją, restorano pagalbinį darbininką (-ę);
• restorano „Keturi vėjai“ barmeną (-ę)-padavėją;
• restorano „Dzūkija“ virėją (pusryčių);
• apdailininką (-ę)-plytelių klojėją.

Susidomėjai? Susisiek 
tel. +370 686 70024

el.paštu: personalas@grandspa.lt

SVEIKATINGUMO IR POILSIO KOMPLEKSAS
„GRAND SPA LIETUVA“

KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE SAVO KOMANDOS:

Nuolaidos Optikoje!
Akinių rėmeliams – 20 proc.

Stiklams – 10 proc.
Užsisakant akinius,  

gydytojo patikra – NEMOKAMA! 
Mus rasite:  

Vilniaus alėja 8 (buvęs buitinis).  
Tel. 8 313 53444

Kvalifikuoti statybininkai 
remontuoja namus, butus.  

Visa vidaus ir išorės apdaila, 
darome terasas. Tel. 8 648 06724

PARDUODAME: medžio briketus ir granules.
Tel. 8 684 74873 www.juozomalkos.lt

Valo individualių namų kaminus Druskininkų 
savivaldybėje. Tel. 8 612 82189
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas garažas Bal-
tašiškėje, yra rūsys, elektra, 
2 aukštas. Kaina – 50 Eur/
mėn. Tel. 8 611 21491

Išsinuomotų

2 asmenų šeima išsinuomo-
tų 3 kambarių butą ilgalaikei 
nuomai. Tel.+370 627 88047

Perka nekilnojamą turtą

Ieškomas pirkti 3-4 kambarių 
senos statybos butas, tačiau 
renovuotame name (ne de-
vynių aukštų), arčiau cen-
tro (Vytauto g., Druskininkų 
g., M.K. Čiurlionio ir pan.), 
pageidautina – 2-3 aukšte.  
Tel. 8 615 50404

Perka sodybą su žeme, gali 
būti miške ar vaizdingoje 
vietoje prie ežero ar upės, 
pageidautina vienkiemis, 
su daugiau žemės. Siūlyti  
tel. 8 611 01110

Perka garažą. Tel.  
8 623 29226

Perka garažą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 59756

Keičia nekilnojamą turtą

Keičia 1 kambarį (18 kv. m), 
trijų kambarių bute Vilniuje į 1 
kambario butą Druskininkuo-
se. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 671 31466

Parduoda mišką, 
medieną, malkas

Parduoda eglinę malką ka-
ladėmis arba rąsteliais.  
Tel. 8 614 67590

Įvairios medienos malkos: 
rąsteliai, kaladės, kapotos. 
Pristatome nemokamai. Tel. 
8 698 39795

Parduoda alksnines, berži-
nes, pušines kapotas mal-
kas. Tel. 8 650 20402 ir  
8 636 76029

Parduoda įvairius 
daiktus

Pigiai parduodami: moteriš-
kas dviratis – 7 pavarų, spor-
tinis vyriškas dviratis – 21 
pavaros, kalnų dviratis – 21 
pavaros, du mergaitiški dvi-
račiai iki 16 metų, 18 pavarų. 
Vaikiška automobilinė kėdutė 
iki 3 m., žurnalinis staliukas, 
pakabinami šviestuvai, su-
lankstoma lovelė, televizorius 
„Philips“ su priedėliu, mažas 
šaldytuvas, sulčiaspaudė, 
moteriški kailiniai (ilgi ir trum-
pi). Tel. 8 630 87652

Parduoda nekilnojamą 
turtą

Parduodamas 83, 32 kv. m 
mūrinis sodo namas su 5, 
33 arų žemės sklypu Vie-
čiūnuose, Paparčio 10-ojo-
je g. Kaina – 35 000 Eur.  
Tel. 8 687 37575 

Parduodamas 25, 17 arų 
namų valdos sklypas Lipliūnų 
g. 8I, Lipliūnų kaime. Detalu-
sis planas, kadastriniai mata-
vimai. Kaina – 9000 Eur. Tel. 
8 687 37575

Parduodamas 2 kambarių 
butas Gardino g., 47 kv. m su 
baldais, 2 aukštas iš 5, rami, 
graži vieta, šalia teka Ratny-
čėlės upelis. Kaina – 90 000 
Eur. Tel. 8 698 09110

Parduoda garažą Baltašiškė-
je, yra duobė, elektra, antras 
aukštas. Kaina – 8500 Eur. 
Tel. 8 629 87015

Nuoma 

Išnuomojamas 2 kambarių  
butas Ateities g., renovuota-
me name. Tel. 8 614 18440

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas vieno kambario butas 
Ateities g. Visa informacija 
tel. 8 618 13799

Išnuomojamas suremontuo-
tas dviejų kambarių butas 
Antakalnio g. (miesto centre). 
Kreiptis tel. 8 686 77358

Išnuomojamas 1 kambario 
butas Neravų g., turima teisė 
šildymo kompensacijai gauti, 
galima deklaruoti gyvenamą-
ją vietą.  Tel. 8 632 30475

Skiria gyvenamąjį plotą mo-
teriai be žalingų įpročių už 
nedidelę pagalbą namuose. 
Tel. 8 682 50770

Nuomojamas dviejų kam-
barių butas naujos sta-
tybos nuosavame name.  
Tel. 8 685 20724

Ilgalaikei nuomai išnuomoja-
mas 2 kambarių butas M. K. 
Čiurlionio g.72, su baldais ir 
buitine technika, kaina – 300 
Eur/mėn. ir komunaliniai mo-
kesčiai. Tel. 8 625 46245

Ilgalaikei nuomai išnuomo-
jamas 3 kambarių butas (70 
kv. m) Ateities gatvėje. Butas 
su visais reikalingais baldais 
ir buitine technika. Mėne-
sio nuomos kaina – 250 Eur 
ir komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 656 86466

Išnuomojamas ilgalaikei nuo-
mai arba parduodamas 3 
kambarių butas, plotas – 70, 
67 kv. m, Veisiejų g. Galimas 
pardavimas ir išsimokėtinai. 
Tel. 8 685 32549

Parduodamas antikvarinis 
radijas. Tel. 8 626 38360

Kreivuolių pavėsinė, mal-
kinės sandėliukas, lauko 
medinis WC, baldų kam-
pas su miegamojo dalimi, 
telefonas „Samsung J4“.  
Tel. 8 656 38881

Elektrinis boileris, 100 l tal-
pa, kaina – 50 Eur, elektriniai 
radiatoriai ant ratukų ir paka-
binami. Vidaus durys 2 x 0, 
90, 4 vnt., rausva spalva, su 
staktomis, spynomis, raktais, 
apvadais, kaina – derinama. 
Plokščias televizorius, kai-
na – 40 Eur, radijas – 10 Eur. 
Tel. 8 616 48116

Mažai naudoti virtuvės baldai 
su buitine technika iš Vokie-
tijos, 15 x 15 cm skersmens 
ir 6 m ilgio balkiai, 3 x 10 cm 
pločio ir 6 m ilgio frezuotos 
lentos. Tel. 8 680 23134 ir  
8 694 24955

Parduodu diabetikui šuniui 
skirtą maistą „Brit“ 400 g dė-
žutėje. Turiu 27 dėžutes. Tel. 
8 689 35198

Perka įvairius daiktus

Perka pripučiamą valtį. Tel.  
8 610 00981

Parduoda transporto 
priemones ir jų dalis

Parduoda automobilį „Nis-
san Primera“, gera būklė, su 
kabliu, 5 pavaros, benzinas, 
hečbekas. Tel. 8 688 34938

Parduodamas „VW Transpor-
ter“: 1999 m., 75 kW, 8 vie-
tos, gera būklė, iš Vokietijos, 
kaina – 3900 Eur. Ir „Ford 
Galaxy“: 1, 9 l, 2003 m., iš 
Vokietijos, kaina – 2300 Eur. 
Tel. 8 612 93980

Ieško darbo

Moteris ieško slaugės dar-
bo. Gali padėti namų ruo-
šoje. Turi 7 metų patirtį.  
Tel. 8 644 84291

Moteris ieško slaugės dar-
bo. Gali slaugyti senelius pil-
ną darbo dieną, visapusiška 
priežiūra. 3 metų darbo patir-
tis. Tel. 8 622 29242 

Šeima ieško darbo, gali 
padėti namų ruošoje.  
Tel. 8 644 84291 

Atsakingas vyras ieško sta-
tybininko arba apdailininko 
darbo. Tel. 8 627 02119

Reikalinga

Reikalingas skolų išieškoto-
jas. Tel. 8 626 79757

Asmeniniai skelbimai ir internete – www.manodruskininkai.lt
Asmeniniai bendro pobūdžio skelbimai bendrame skelbimų puslapyje - 2 Eur,  4 kartai – 7 Eur. „Nekilnojamas turtas“, „Nuoma“– 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Miškas, 

mediena, malkos“ – 3 Eur (4 kartai – 10 Eur), „Išsinuomočiau“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Transporto priemonės ir jų dalys“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur); „Žemės ūkio pro-
dukcija“ – 2 Eur ( 4 kartai – 7 Eur); „Perka/Keičia nekilnojamą turtą“ – 2 Eur (4 kartai – 7 Eur);,  „Rasta“, „Pamesta“, „Dovanoja“, „Ieško 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

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0003:83), esančio 
Stračiūnų kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininkę O. M. 
G., žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0003:116) esančio Stračiūnų 
kaime, Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininkės D. A. (mirusios) 
teisėtus paveldėtojus, žemės sklypo (kadastro Nr. 5935/0007:79) 
esančio Kaziulių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., savininkės 
J.P.K. (mirusios) teisėtus paveldėtojus, žemės sklypo (kadastro Nr. 
5925/0010:342) esančio Kaziulių k., Leipalingio sen., Druskininkų 
sav., savininko J. L. (mirusio) teisėtus paveldėtojus, kad matinin-
kas Andrius Lasinkis (kv.paž.Nr. 2M-M-2314) vykdys 2022 m. Gruo-
džio mėn. 27 d., 9:00 val., žemės sklypų (kad.Nr. 5925/0010:121, 
5935/0007:377 ir 5935/0003:200), esančių Stračiūnų k., Kaziulių k., 
Leipalingio sen., Druskininkų sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į mati-
ninką Andrių Lasinskį, adresu Vasario 16-osios g. 5, Varėna,  
el. p. alasinskis@gmail.com, tel. 8 624 00505

Kalėdų senelis ir Snieguolė –  
geriausioms Jūsų šventėms! 

Tel. 8 612 70141

Reklama didžiausio Dzūkijos regione 
tiražo savaitraštyje „Mano Druskininkai“ 

ir naujienų portale  
www.manodruskininkai.lt 

Daugiau informacijos tel. 8 646 27272 ir  
8 657 52514 

arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 
Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje 

„Mano Druskininkai“!
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Leidėjas – VšĮ „Kantri medija“
M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai
+370 657 525 14 / info@manodruskininkai.lt

Redaktorė – Laima Rekevičienė
Dizainas – Prilipo.lt
Spausdino – „Poligrafijas grupa Mūkusala“, 10 000 egz.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su 
autorių nuomone. Už straipsnio turinį 

atsako autorius. Redakcija pasilieka teisę 
straipsnius redaguoti ir trumpinti. 

Už reklamos ir skelbimų turinį redakcija 
neatsako. Perspausdinti bet kokią 

informaciją galima, tik gavus „Mano 
Druskininkai“ redakcijos sutikimą.

Reklama didžiausio Dzūkijos regione tiražo 
savaitraštyje „Mano Druskininkai“  

ir naujienų portale www.manodruskininkai.lt 
Daugiau informacijos  

tel. 8 646 27272 ir 8 657 52514  
arba el. paštu info@manodruskininkai.lt 

Sekite mus ir FACEBOOK paskyroje  
„Mano Druskininkai“!


