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„Bočių“ svei-
kos gyvense-
nos klubui – 
jau 10 metų!

16 psl.

Druskininkų savivaldybės 
meras R. Malinauskas: 

„Apgynėme druskininkie-
čių interesus ir sėkmingai 
išsprendėme dujų tieki-

mo užtikrinimą“

3 psl.

Bendruomenę suvienijo noras padėti 
mažajam Gustukui 

Laima Rekevičienė

Rugsėjį Viečiūnų bendruome-
nės „Versmė“ inicijuota akcija, 
skirta padėti mažajam Gustu-
kui, sulaukė didelio visos Drus-
kininkų krašto bendruomenės 
palaikymo. Akcijos iniciato-
riai norėjo surinkti bent 5000 
eurų, kurie padėtų mažajam 
berniukui po sudėtingos kepe-
nų ir inkstų transplantacijos su 
mama Vilma gyventi ir gydytis 
Hamburge. Tačiau žmonių ge-
rumas pranoko lūkesčius – su-
rinkta dvigubai daugiau lėšų, 
kurie bus skirti Gustuko rei-
kmėms.

„Aš žinojau, kad yra gerų žmo-
nių, bet, matydama, kad jų tiek 
daug aplink mus, nustebau. Kaip 
žinia, vienas lauke – ne karys, to-
dėl žmonių pagalba, palaikymas 
yra labai svarbu. Labai visiems 
ačiū“, – sujaudinta žmonių geru-
mo, sakė Gustuko mama Vilma 
Lukšienė. 

Jau po pirmosios akcijos savai-
tės tapo aišku, kad Druskininkuo-
se ir Lietuvoje yra daugybė gera-
noriškų žmonių, norinčių padėti. 

Kaip sakė Viečiūnų bendruome-
nės „Versmė“ pirmininkė Agnė Ja-
zepčikaitė-Gaidienė, viečiūniškiai 
labai norėjo padėti aktyviai ben-
druomenės gyvenime dalyvau-
jančiai Vilmai ir jos sūneliui, todėl 
suko galvą, kaip tai padaryti efek-
tyviau. Juk aplinkiniai tikrai myli 
Gustuką, širdyje seniai puoselėjo 

Viečiūnų bendruomenė labai norėjo padėti mažajam Gustukui – mielam, protingam ir bendraujančiam berniukui/Asmeninio archyvo nuotrauka 

Daugybė žmonių mažajam Gustukui lin-
ki kuo greičiau pasveikti/Laimos Rekevi-
čienės nuotrauka 

norą jam padėti – mielam, protin-
gam ir bendraujančiam berniukui. 

Vienas iš bendruomenės narių 
Deividas Sinkevičius pasiūlė su-
kurti logotipą, kuriuo papuoštus 
marškinėlius pirkdami žmonės 
galėtų skirti lėšų akcijai. Netru-
kus, bendradarbiaujant su rekla-
mos įmonėmis, už savikainą buvo 
pagaminta 100 marškinėlių, kurie 
po 10 eurų buvo parduoti per dvi 
dienas. 

Žmonės susidomėjo, prašė, 
nuolat teiravosi, kur galima jų įsi-
gyti. Aktyviai marškinėlius pirko 
ne tik patys viečiūniškiai, Druski-
ninkų „Saulės“ mokyklos, kurioje 
mokosi Gustukas, mokytojai ir tė-
veliai. Susidomėjo ir kitos Druski-
ninkų mokyklos, įstaigos, įvairios 
įmonės, asociacijos, klubai. Žmo-
nės iš visos Lietuvos ir užsienio 
pradėjo pervedinėti lėšas į speci-
alią Gustukui atidarytą sąskaitą. 

1900 eurų Gustuko reikmėms 
skyrė ir Druskininkų savivaldybė. 
Savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius pasidžiau-
gė, kad Viečiūnų bendruomenė 
„Versmė“ ėmėsi tokios gražios ini-
ciatyvos, kuri sulaukė ne tik vie-
čiūniškių, druskininkiečių, bet ir 
visos Lietuvos palaikymo: „Tokios 
akcijos parodo, kokie supratingi 
ir jautrūs gali būti mūsų žmonės, 
kaip geranoriškai jie prisidėjo prie 
akcijos“. 

„Pasiektas nerealus rezultatas. 
Žmonės labai jautriai atsiliepė į 
akciją, palaikė, kiekvienas prisi-

dėjo, kuo galėdamas. Per Viečiū-
nų rudens šventę buvo galima pa-
sikelti oro balionu, o už bilietus 
surinkti pinigai buvo skirti maža-
jam Gustukui. Iš viso akcijai skir-
tais marškinėliais jau pasipuo-
šė per 500 žmonių, surinkome 
beveik 10 tūkstančius eurų, ku-
rie labai reikalingi Gustukui. Vi-
sos surinktos lėšos yra Viečiūnų 
bendruomenės „Versmė“ speci-
alioje sąskaitoje ir bus naudoja-
mos tik Gustuko gydymui, o taip 
pat pragyvenimui Hamburge. La-
bai dėkojame visiems, prisidėju-
siems prie akcijos. Tikimės, kad 
Gustukas artimiausiu metu su-
lauks donoro, sveiks ir vėl aktyviai 
įsitrauks į bendruomenės ir moky-

klos gyvenimą“, – pasakojo A. Ja-
zepčikaitė-Gaidienė. 

Gustukui vieninteliam Lietuvo-
je diagnozuota labai reta gene-
tinė liga – oksalozė. Vienintelis 
gydymas – kepenų ir inkstų trans-
plantacija, kurią, atsiradus dono-
rui, sutiko atlikti Hamburgo ligoni-
nė. Šiuo metu, kol laukia donoro, 
Gustukas su mama Vilma darbo 
dienomis privalo būti Santariškių 
ligoninėje ir namo grįžta tik savait-
galiais. Gustuko gydymas labai 
brangus, todėl mažajam berniu-
kui pravers ir Viečiūnų bendruo-
menės „Versmė“ inicijuotos akci-
jos metu surinktos lėšos.

Viečiūnų kaimo bendruomenė 
„Versmė“ atidarė specialią Gus-
tuko sąskaitą. Visos surinktos 
lėšos bus naudojamos tik Gus-
tuko reikmėms. Pirkdami marš-
kinėlius, Jūs paremsite Gustuką. 
Marškinėlių kaina – nuo 10 Eur. 
Juos galite įsigyti Viečiūnų ben-
druomenės centre arba jie bus at-
vežti į Druskininkus. Lėšas galite 
pervesti į specialiąją Gustuko 
sąskaitą: Viečiūnų kaimo ben-
druomenė „Versmė“, Kodas 
152171295, Sąskaitos Nr. LT87 
7300 0101 4947 7915, Swed-
bank, kodas 73000. 

Pinigėlius taip pat galima atneš-
ti į Viečiūnų seniūniją (Laimai Ra-
žienei, tel.: 8 313 41719).

Daugiau informacijos apie para-
mą telefonu: 8 615 84052 suteiks 
Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė. 

Kalnų slidinėjimas 
– pramoga, kurios 
džiaugsmą patiria
 ir negalią turintys 

žmonės

5 psl.
V. Semeška vis 

dar siekia 
dėmesio bet 
kokia kaina?

11 psl.
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Kviečiame visas Druskininkų 
įstaigas, įmones ir 

organizacijas dalyvauti akcijoje 
„Kalėdinių eglučių parkas“

Jau penktą kartą Druskininkų savivaldybė, siekdama jaukios 
šventinės atmosferos kūrimo, rengia akciją „Kalėdinių eglučių 
parkas“. Kviečiame visas Druskininkų įstaigas, įmones bei orga-
nizacijas ir šiais metais prisijungti prie jau tradicija tapusios akci-
jos ir visiems drauge  originaliai papuošti Muzikinio fontano aplin-
ką, sukuriant nepakartojamą Kalėdinių eglučių parką.

Šia iniciatyva siekiama Gydyklų parką paversti stebuklinga, šv. 
Kalėdų dvasia dvelkiančia pasivaikščiojimų vieta.

Kaip ir kasmet, šiemet druskininkiečiai ir miesto svečiai išrinks 
originaliausią metų eglutę, o jos kūrėjai bus pagerbti kasmetinio 
Druskininkų savivaldybės nominacijų vakaro metu, kur jiems bus 
įteiktas simbolinis apdovanojimas.

Registracija vyksta iki lapkričio 24 dienos. Registruotis galite 
el. paštu:  egluciuparkas@druskininkai.lt arba telefonu (8313) 51 
233. Registracijos metu nurodykite eglutės aukštį, plotį bei kitą 
su specialiaisiais eglutės ypatumais susijusią informaciją.

Eglutės parke turi būti pastatytos iki lapkričio 29  dienos, oficia-
lus parko atidarymas – gruodžio 3 dieną.

Kviečiame dalyvauti ir drauge sukurti nepakartojamą šventinę 
nuotaiką sau ir kurorto svečiams!

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Su atsakingomis institucijomis aptartas darbas su socialinės rizikos šeimomis 
Praėjusią savaitę Druskinin-

kų savivaldybės meras Ričar-
das Malinauskas susitiko su at-
sakingų institucijų, dirbančių 
su socialinės rizikos šeimomis, 
atstovais. Susitikime taip pat 
dalyvavo mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, adminis-
tracijos direktoriaus pavaduoto-
ja Violeta Grigorienė, mero pa-
tarėjai Aivaras Kadziauskas ir 
Irena Lynikienė, administracijos 
specialistai. 

Susitikimo metu kalbėta apie 
prevencinį darbą su socialinės Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas susitiko su atsakingų institucijų, 

dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, atstovais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

rizikos šeimomis ir jose augan-
čiais vaikais, diskutuota darbo 
su nemotyvuotu jaunimu klau-
simais. Atsakingų institucijų at-
stovai pažymėjo bendradar-
biavimo svarbą, taip pat buvo 
akcentavo, kad kiekvienu atveju 
yra dirbama individualiai, kon-
krečiai šeimai ar jaunuoliui pri-
taikant tinkamiausias motyvavi-
mo ir užimtumo priemones. 

Susitikime taip pat atkreiptas 
dėmesys į psichologinių paslau-
gų suteikimo svarbą ir būtinybę. 
Nuspręsta ateityje įsteigti papil-

Sveikinimas Druskininkų garbės piliečiui Algirdui Valavičiui
Gerbiamas Algirdai Valavičiau,

 Per gyvenimą eidamas su meile gamtai, žmonėms ir Druskininkų kraštui, tapote pavyzdžiu ir autoritetu, skatinančiu rūpintis mus 
supančia aplinka ir gamtoje ieškoti taip reikalingos vidinės stiprybės bei įkvėpimo.

Jūsų ilgametis visuomeninis ir mokslinis darbas vertas mūsų visų pagarbos,  miško muziejus „Girios aidas“ yra vertingas 
palikimas jaunajai druskininkiečių kartai. 
Sveikindami gimtadienio proga, nuoširdžiai linkime stiprios sveikatos, laimės akimirkų artimųjų rate ir šiltų bei saulėtų dienų. 

Druskininkų savivaldybės Taryba ir administracija 

Druskininkų kurorto centre  
esantis išvalytas ir sutvarky-
tas Vijūnėlės tvenkinys džiugi-
na kurorto svečius ir gyventojus, 
tačiau šiais metais Druskinin-
kų savivaldybės administraci-
jos specialistai sulaukė nema-
žai skambučių ir komentarų dėl 
smarkiai išaugusios ančių popu-
liacijos. Atlikus stebėseną ir pa-
sitarus su gamtosaugininkais, 
paaiškėjo tikrosios priežastys: 
gyventojai, siekdami gerovės 
laukinei gamtai ir lesindami lau-
kinius paukščius, sukelia priešin-
gą efektą: pažeidžiami tvenkinio 
krantai, sunaikinta veja, apderg-
ta pakrantė. Siekiant suvaldyti 
susidariusią situaciją, Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
direktorė Vilma Jurgelevičienė 
2016 m. lapkričio 10 dieną pasi-
rašė įsakymą Nr. V35-945  „Dėl 
gyvūnų laikymo Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijos gyvenamo-
siose vietovėse taisyklių“ pakeiti-
mo. Minėtos taisyklės papildytos 
nauju punktu: „Draudžiama le-
sinti laukinius paukščius (antis, 

karvelius, balandžius, varnas, 
žvirblius ir kitus) draudžiamai-
siais ženklais pažymėtuose 
skveruose, parkuose, alėjose, 
pėsčiųjų takuose, vandens tel-
kinių prieigose ir  kitose žmonių 
susibūrimo vietose“.

Atsižvelgiant į gyventojų išsa-
kytus pageidavimus ir asmens 
sveikatos priežiūros specialis-
tų rekomendacijas,  kai kuriose 
Druskininkų savivaldybės teri-
torijos vietose artimiausiu metu 
bus įrengti informaciniai ženklai, 
draudžiantys lesinti laukinius 
paukščius. Druskininkų savival-

dybės administracijos direkto-
rės V. Jurgelevičienės teigimu, 
druskininkiečių ir kurorto sve-
čių pamėgtose vietose Drusko-
nio pakrantėje ir Nemuno kran-
tinėje kol kas šių ženklų statyti 
neplanuojama. „Tikrai supranta-
me, kad laukinių paukščių lesi-
nimas yra tapęs savotiška pra-
moga, tačiau tai daryti reikėtų 
atsakingai, rūpinantis ir gamta, 
ir aplinka. Todėl arti gyvenamų-
jų namų esančiose vietose, taip 
pat arti viešųjų paplūdimių lauki-
niai paukščiai neturėtų būti lesi-
nami“,  – sakė V. Jurgelevičienė.

Rengdami Gyvūnų laikymo tai-
sykles ir jų papildymą, Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
specialistai atsižvelgė į Gyvūnų 
mylėtojų draugijos atstovų, vete-
rinarijos tarnybos specialistų ir 
gyventojų pastabas bei pasiūly-
mus. Pabrėžiame, kad asmenys, 
pažeidę Gyvūnų laikymo Drus-
kininkų savivaldybės teritorijo-
je taisyklių reikalavimus, atsako 
Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka.

Patikslintos Gyvūnų laikymo 
Druskininkų savivaldybėje taisyklės

Aptartos bendruomenei teikiamų elektroninių paslaugų tobulinimo galimybės

domų pareigybių, kad psicholo-
ginė pagalba būtų teikiama dar 
efektyviau. 

Susitikimo metu taip pat ak-
centuota prevencijos svarba 
tam, kad būtų išvengta smur-
tavimo ar kitų nusižengimų tarp 
jaunimo. Atkreiptas dėmesys, 
kad Jaunimo užimtumo cen-
tras yra ne tik jaunuolių pramo-
gų vieta, tai yra įstaiga efekty-
viai dirbanti su probleminiais 
vaikais, padedanti jaunuoliams, 
motyvuojanti juos mokytis ir 
dirbti. 

Druskininkų savivaldybės administracijos vadovai ir specialistai aptarė gyventojams tei-
kiamas elektronines paslaugas, jų tobulinimo ir populiarinimo  galimybes/Dianos Sinke-
vičiūtės nuotrauka

Penktadienį Druskininkų savi-
valdybės administracijos vado-
vai ir specialistai aptarė Savival-
dybės administracijos, įskaitant 
ir seniūnijų,  gyventojams teikia-
mas elektronines paslaugas, jų 
tobulinimo ir populiarinimo  gali-
mybes. Didžioji dalis elektroninių 
paslaugų teikiama per Elektroni-
nių valdžios vartų portalą: www.

epaslaugos.lt, kuris įkurtas prieš 
metus, bendradarbiaujant ir sa-
vivaldybei, jis veikia visoje Lietu-
voje. Prie portalo gyventojai gali 
prisijungti iš bet kurio kompiute-
rio, kuriame yra interneto ryšys. 
Ir verslo atstovai, ir bendruomenė 
gali gauti daugiau kaip 60 įvairių 
paslaugų, tokių kaip gyvenamo-
sios vietos deklaravimas; pažy-

mos apie darbo stažą ir/arba pa-
jamas bei dokumentų išrašų, 
nuorašų ir kopijų išdavimas iš sa-
vivaldybės veiklos archyvo ir/arba 
likviduotų juridinių asmenų archy-
vo išdavimas; leidimo kasinėti ir 
aptverti išdavimas, pratęsimas, 
sustabdymas, sustabdymo panai-
kinimas, panaikinimas arba pra-
nešimas apie baigtus vykdyti ar 
avarinius kasinėjimo darbus; lei-
dimo kirsti, persodinti, pašalinti, 
genėti saugotinus medžius ir krū-
mus išdavimas; teisės įrengti au-
tomobilių stovėjimo neįgaliesiems 
kelio ženklą suteikimas; pažymos 
apie atsiskaitymą už valstybinės 
žemės nuomą išdavimas; leidi-
mo laikyti pavojingus šunis išda-
vimas, dublikato išdavimas ar ga-
liojimo sustabdymo panaikinimas; 
žemės ūkio valdų įregistravimas, 

atnaujinimas, išregistravimas, 
duomenų keitimas mirus valdos 
valdytojui Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ir kaimo verslo valdų 
registre arba partnerio išregistra-
vimas iš ūkininko ūkio. Išanalizuo-

ta, kad kol kas gyventojų aktyvu-
mas, naudojantis elektroninėmis 
paslaugomis nėra didelis, nors 
nauda būtų akivaizdi: patogumas, 
laiko taupymas, prieinamumas.



2016 m. lapkričio 17 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 793

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Su Gardinu pasirašyta sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, sporto, turizmo srityse
Ketvirtadienį Druskininkų savi-

valdybės administracijos švieti-
mo skyriaus vedėjas Jevgrafijus 
Samuchovas ir Gardino rajono 
(Baltarusija) Vykdomojo komite-
to švietimo, sporto ir turizmo  sky-
riaus vedėja Tatjana Aksamint pa-
sirašė bendradarbiavimo sutartį. 
Jos tikslas – vykdyti veiklą, kuri 
skatintų keitimąsi patirtimi švie-
timo, sporto, turizmo bei sociali-
nėje, informacinėje ir visuomeni-
nėje srityse. Sutartimi numatoma 
stiprinti bendradarbiavimą ir plė-
trą tarp Druskininkų miesto ir Gar-
dino rajono valdžios institucijų, įs-
taigų,  organizacijų, mokinių bei 
pedagogų.

Pasirašius sutartį, svečiams iš 

Druskininkų ir Gardino atstovų pasirašytos bendradarbiavimo sutarties tikslas – vykdyti veiklą, kuri skatintų keitimąsi patirtimi švietimo, 
sporto, turizmo bei socialinėje, informacinėje ir visuomeninėje srityse/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gardino J. Samuchovas išsamiai 
pristatė Druskininkų istoriją, įgy-
vendintus ir planuojamus įgyven-
dinti projektus, atsakė į svečius 
dominusius klausimus apie švie-
timo sistemą, mokyklas, ugdymą.

Kalbėta ir apie bendradarbiavi-
mą, įgyvendinat bendras inves-
ticines veiklas savo teritorijose, 
laikantis tarpvalstybinio bendra-
darbiavimo programos „Lietuva-
Baltarusija-Latvija 2014-2020“. 
Diskutuota apie švietimo, turizmo, 
sporto ir socialinių objektų mo-
dernizavimą bei statybą, kalbė-
ta bendrų renginių organizavimą 
švietimo, kultūros ir istorinio pa-
veldo išsaugojimo tema.

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas: „Apgynėme druskininkiečių interesus 
ir sėkmingai išsprendėme dujų tiekimo užtikrinimą“

Šį pavasarį privačiai kompanijai  
„Druskininkų dujos“  paskelbus 
apie veiklos nutraukimą, drus-
kininkiečiai su nerimu laukė ru-
dens, klausdami, kas laukia dujų 
vartotojų. Energetikos ministerijos 
duomenimis, „Druskininkų dujos“  
dujas tiekė net 2683 privatiems ir 
verslo klientams. 

Šiandien   dėl nenutrūkstamo 
dujų tiekimo druskininkiečiai gali 
būti ramūs – nuo lapkričio 1 die-
nos Druskininkų savivaldybė-
je gamtinių dujų tiekimą užtikri-
na didžiausiai šalyje energetikos 
įmonių grupei „Lietuvos energija“ 
priklausanti elektros ir dujų skirs-
tymo bendrovė „Energijos skirs-
tymo operatorius“ (ESO). Atėjus 
naujajam operatoriui, druskinin-
kiečiai pajus ir teigiamus pokyčius 
– sąskaitos už dujas taps mažes-
nės. 

Gindami Druskininkų vartoto-
jus ir viešąjį interesą, Druskinin-
kų savivaldybės vadovai ir speci-
alistai ne vienerius metus įtemptai 
dirbo tam, kad dujų kainų klau-

simas būtų išspręstas vartotojų 
naudai. „Šiuo atveju visai nesvar-
bu, kad dujų sektorius nėra savi-
valdos funkcija, nes mano, kaip 
mero, tiesioginis darbas ir atsako-
mybė yra rūpintis druskininkiečių 
interesais ir spręsti iškilusias pro-
blemas“,  – sakė Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Mali-
nauskas. 

Ministerija patvirtino neper-
traukiamo gamtinių dujų tieki-
mo planą

Probleminį dujų kainų klausimą 
valstybiniu lygiu Druskininkai kėlė 
ne vienerius metus. „Važinėjome 
po atsakingas institucijas, inicija-
vome pasitarimus, tuo pačiu metu 
rengėme susitikimus su alterna-
tyvius aprūpinimo dujomis būdus 
galinčiomis pasiūlyti įmonėmis. 
Ieškant būdų, kaip atpiginti drus-
kininkiečiams gamtines dujas, 
nauju iššūkiu tapo tai, kad „Drus-
kininkų dujos“ netikėtai paskelbė 
nutrauksiančios dujų tiekimą gy-
ventojams. Bet, kaip dabar įsiti-
kinome, – nėra to blogo, kas ne-
išeitų į gerą “,  – paklaustas apie 
Druskininkų savivaldybės įdirbį, 
pasakojo meras R. Malinauskas.

Druskininkų savivaldybė ne kar-
tą kreipėsi į LR Energetikos mi-
nisteriją – instituciją, kuri atsa-

kinga už dujų sektoriaus veiklos 
užtikrinimą. „Esame dėkingi ener-
getikos ministrui Rokui Masiuliui ir 
ministerijos specialistams už ge-
ranorišką požiūrį į tuo metu iški-
lusias labai rimtas problemas“,  – 
sakė meras. Pavasarį sušauktų 
intensyvių posėdžių Energetikos 
ministerijoje metu buvo pareng-
tas ir patvirtintas Nepertraukiamo 
gamtinių dujų tiekimo Druskinin-
kų savivaldybės vartotojams už-
tikrinimo 2016-2017 metais veiks-
mų planas. 

Savivaldybė išpirko „Druski-
ninkų dujų“ turtą

Pavasario pradžioje energetikos 
ministro R. Masiulio patvirtinta-
me plane Druskininkų savivaldy-
bei teko itin svarbi užduotis – per-
imti „Druskininkų dujų“ valdomą 
turtą tam, kad dujas galėtų tiekti 
naujas operatorius. Ūkio skyriaus 
vyriausiojo specialisto Mindaugo 
Jaskelevičiaus teigimu, galimy-
bės perimti turtą buvo dvi: nuoma 
arba pirkimas, tačiau nuoma būtų 
reiškusi, kad minėto turto kontro-
lė išlieka vienintelės „Druskininkų 
dujų“ akcininkės „Litesko“ ranko-
se. Todėl Druskininkų savivaldy-
bė pradėjo derybas dėl turto pir-
kimo. „Derybos nebuvo lengvos 
– įmonė turtą parduoti norėjo kuo 

brangiau, o Savivaldybė stengė-
si turtą įsigyti kuo mažesne kaina. 
Galop susiderėta turtą perimti už 
Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nustatytą šio 
turto reguliuojamą vertę. Išpirkus 
„Druskininkų dujos“ turtą, su ESO 
buvo pasirašyta turto panaudos 
sutartis, tam, kad bendrovė jau 
nuo lapkričio 1 d. galėtų pradė-
ti vykdyti veiklą Druskininkuose. 
Tokiu būdu į Druskininkus atėjo 
valstybinis gamtinių dujų operato-
rius, o tai Druskininkams tikrai yra 
laimėjimas“,  – sakė M. Jaskele-
vičius. 

     
Tikisi, kad gamtinės dujos 

bus prieinamos visiems varto-
tojams

Šiuo metu Druskininkų centrinė-
je dalyje naudojamos suskystin-
tos naftos dujos, kurios autocis-
ternomis atvežamos į specialius 
rezervuarus. Šias dujas naudoja 
apie 100 fizinių ir juridinių vartoto-
jų.  Savivaldybė tikisi, kad ateity-
je pavyks šią miesto dalį prijung-
ti prie bendro gamtinių dujų tinklo 
ir gamtinės dujos bus prieinamos 
visiems vartotojams.  

Tarybai teiks  nepertraukiamo 
dujų tiekimo vartotojams užti-
krinimo socialinę programą

Siekiant užtikrinti tolimesnį ne-
pertraukimą dujų tiekimą vartoto-
jams bei sklandų buvusio „Drus-
kininkų dujos“ turto perleidimą 
ESO,  šiuo metu jau parengta ir  
Savivaldybės tarybai lapkričio 
mėnesį bus teikiama tvirtinti ne-
pertraukiamo dujų tiekimo varto-
tojams užtikrinimo socialinė pro-
grama. Programoje numatyti 
veiksmai bei finansavimo priemo-
nės minėtiems tikslams užtikrinti.

Sieks, kad pačias dujas Drus-
kininkams tiektų „Lietuvos 
dujų tiekimas“

Druskininkų savivaldybės vado-
vai ir specialistai džiaugiasi, kad 
pavyko sėkmingai apginti druski-
ninkiečių interesus, tačiau darbai, 
susiję su dujų sektoriumi, ir toliau 
tęsiami. „Pirmąjį tikslą pasiekėme 
– dujų tiekimui reikalingą mies-
te esantį turtą perėmė valstybinis 
operatorius ESO. Tačiau dar lau-
kia nelengvas darbas – sieksime, 
kad pačias dujas Druskininkams 
tiektų valstybinė įmonė „Lietuvos 
dujų tiekimas“. Tokiu būdu Drus-
kininkai įsilietų į bendrą Lietuvos 
dujų tinklą, o kainos taptų vieno-
dos su visos Lietuvos kainomis“,  
– apie būsimus darbus kalbėjo 
meras R. Malinauskas. 

Pirmosios akcijos-reido „Augintinis teršia – šeimininkas moka“ tikrinimo rezultatai

Lapkričio 11 d., kaip ir buvo 
planuota, ginant viešąjį in-
teresą Druskininkų mieste, 
Alytaus regiono aplinkos 
apsaugos departamento Drus-
kininkų agentūros inspektoriai 

kartu su Druskininkų savival-
dybės atstove surengė akciją-
reidą „Augintinis teršia – šei-
mininkas moka“. 

Akcijos metu buvo stebima, 
ar miesto gyventojai bei mies-

to svečiai, vedžiojantys savo au-
gintinius, nepažeidžia viešosios 
tvarkos ar savo augintinių ekskre-
mentais neteršia aplinkos. Buvo 
patikrintos dažniausiai auginti-
nius vedžioti pasirenkamos mies-
to teritorijos: daugiabučių gyve-
namųjų namų kvartalai (Ateities, 
Neravų, Merkinės, Gardino, 
Druskininkų, M. K. Čiurlionio, Vy-
tauto ir Veisiejų g.) bei šalia „At-
gimimo“ ir „Saulės“ pagrindinių 
mokyklų, Druskonio ežero ir Vijū-
nėlės tvenkinio esantys miškeliai. 

Buvo patikrinti 39 šunis vedžio-
jantys savininkai, pareigūnai prie 
kiekvieno iš jų priėjo, su savinin-
kais bendraujant apie jų augin-
tinių priežiūrą, buvo paprašyta 
parodyti, ar su savimi turi maiše-
lį augintinio ekskrementams su-
rinkti. Augintinių šeimininkai buvo 
paraginti prisidėti prie Druskinin-
kų gamtos puoselėjimo ir išsau-
gojimo bei būti atsakingais, ne-
pamiršti naudotis dėžutėmis su 
maišeliais šunų ekskrementams 

surinkti, kurias Druskininkų savi-
valdybės administracija yra įren-
gusi Gydyklų parke prie grožio 
šaltinio, ONE nuotykių parke ša-
lia dviračių tako, Vilniaus alėjoje, 
Maironio gatvėje netoli Lynų ke-
lio,  Kosčiuškos g., M. K. Čiurlio-
nio g., K. Dineikos alėjoje, Lakš-
tingalų take prie Ratnyčėlės, 
Gydyklų parke prie lenkto tilte-
lio, M. K. Čiurlionio skvere, Gyve-
namųjų namų kvartaluose M. K. 
Čiurlionio g., Veisiejų g., Liškia-
vos g., Gardino g. 

Norime pasidžiaugti, kad tik 4iš 
visų patikrintų šeimininkų maiše-
lių šunų ekskrementams surinkti 
neturėjo. Jie buvo įspėti, kad vyk-
do pažeidimą, ir pasižadėjo, jog 
ateityje atsakingiau atliks savo 
pareigas. 

Atkreipiame dėmesį, kad tokio 
pobūdžio akcijos periodiškai bus 
organizuojamos ir ateityje, ne tik 
anksti ryte, bet ir vakare. 

Pakartotinai primename – vieto-
je nustačius, jog šuns savininkas 

nesusirinko paliktų šuns ekskre-
mentų, savininkui šis neatsakin-
gas poelgis kainuos: bauda, vi-
durkis – 100 Eurų +  žala gamtai 
– 145 Eurai = 245 Eurai.

Parengė Druskininkų 
savivaldybės administracija 

ir Alytaus RAAD Druskininkų 
agentūra
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NUOMONĖ
Paulius Rinkevičius 
UAB „Galia“ vadovas 

Gimiau ir užaugau Druskinin-
kuose. Baigęs mokyklą, išvykau 
į Vilnių, baigiau bakalauro ir  ma-
gistro studijas, tačiau laisvu nuo 
paskaitų metu bent keletą kartų 
per savaitę sugrįždavau į Druski-
ninkus padėti dabar jau šviesaus 
atminimo savo tėvui versle. Nė 
akimirkos nebuvau atitrūkęs nuo 
kurorto gyvenimo aktualijų. 

Druskininkuose sutikau savo 
žmoną Akvilę, trečiame kurse su-
kūriau šeimą. Kupini jaunatviš-
ko entuziazmo, dėliojome ateities 
planus, net svarstėme galimybę 
išvykti į užsienį, tačiau  aplinky-
bės lėmė kitaip. Šiandien esame 
laimingi, gyvendami Druskinin-
kuose. 

Šiuo metu tęsiu tėvo pradėtą 
verslą ir vadovauju nedideliam tri-
jų viešbučių tinklui.  Džiaugiuosi, 
kad mano šeima gyvena visaver-
tį gyvenimą, vaikai auga gražia-
me ir saugiame mieste, o Druski-
ninkai kasmet tampa vis gražesni, 
modernesni, patrauklesni. 

Druskininkai sparčiai keistis pra-
dėjo nuo 2004 metų ir tikriausiai 
daug kas neprisimena, kokie ap-
leisti jie buvo anksčiau. Būdamas 
tikras druskininkietis, aš to tikrai 
nepamiršau. Vertindamas įspū-
dingą Druskininkų proveržį ir visų 
žmonių įdėtą darbą, sau pažadė-
jau  būti aktyviu bendruomenės 
nariu, todėl negaliu tylėti ir ap-
simesti, kad nieko nevyksta, kai 
menkinama ir niekinama mūsų 

visų rankomis sukurta Druskinin-
kų sėkmė. 

Nenuostabu, kad pastaruoju 
metu, kai miestas tampa vienu iš 
geriausių kurortų Rytų Europoje, 
atsiranda tiek norinčių perimti jo 
vairą. O kai nepavyksta nukonku-
ruoti darbais ir idėjomis, pasitel-
kiamas purvo drabstymo arsena-
las. Galbūt naiviai, bet opoziciją 
visad įsivaizdavau, kaip žmones, 
kuriems, nesėkmingai susiklos-
čius rinkimų rezultatams, tenka 
dirbti dvigubai geriau, kad kiti rin-
kimai susiklostytų palankiai. Tu-
rėtų būti siūlomos alternatyvios 
idėjos, surandami nauji investuo-
tojai, vykdomi jų sugalvoti projek-
tai bei konstruktyviai kritikuojama 
dabartinė valdžia. Štai tokia opo-
zicija turėtų šansų ateinančiuose 
rinkimuose pelnyti žmonių pasi-
tikėjimą. Bet Druskininkų mieste 
opozicija ir jiems prijaučiantys, 
panašu, dirba kitaip. 

Veikia užsukta primityvi sche-
ma: 1. Ieškoma adatos šieno ku-

petoje ir iš jos pučiamas skan-
dalas; 2. Tai aprašoma savo 
vietiniame laikraštyje ar feisbuko 
paskyroje; 3. Pasirūpinama, kad 
žinia „išeitų“ į respublikinę žinias-
klaidą. 

Bingo! Dar viena negatyvi ži-
nia apie miestą ištransliuota. Su-
prask, kaip šitam mieste viskas 
blogai, dėl visko kalta valdžia, rin-
kite mus – bus kitaip. Jie tarytum 
rėkte rėkia: nevažiuokite čia, nes 
mieste galybė mašalų, čia nuolat 
genda keltuvai, tūkstančiai nar-
cizų pasodinti vien tam, kad pra-
žystų per mero gimtadienį, per 
Kalėdas atsirandantis eglučių 
parkas yra neskoningas ir vertas 
pajuokos, vandens parko apar-
tamentuose vyksta orgijos, snie-
go arenoje prasta sniego kokybė, 
o išpuoselėtas Vijūnėlės par-
kas garsus ne dėl savo grožio, o 
dėl mistinio dvaro. Štai tokį mūsų 
miesto paveikslą piešia tie, kurie, 
užsidėję „miesto patriotų“ kaukes, 
iš tiesų yra jo kenkėjai. 

Mes visi šiame mieste priklau-
some nuo turistų srautų. Imkime 
ir įsivaizduokime – į miestą at-
vyksta žmogus. Dažniausiai ne 
vienas. Dažniausiai čia ir nakvo-
ja. Išsinuomoja kambarį mažame 
viešbutėlyje, sumoka vietinės rin-
kliavos mokestį, eina į miestą pa-
pietauti, tuomet galbūt nuomoja 
dviratį, keliasi keltuvais, eina sli-
dinėti ar į Vandens parką. Vakare 
tikriausiai užsisakys masažą. Nu-
budęs, eis pirkti šviežių bandelių 
ir kavos. Pasivaikščiodamas, tur-
būt užsuks į turgų ir nusipirks vie-
tinių gyventojų siūlomo medaus 
ar sūrio. Išvažiuodamas, būtinai 
sustos pakelėje nusipirkti grybų. 
Tad kiek vienas žmogus palie-
ka pinigų mūsų mieste per vieną 
parą? Ir lygiai tiek miestas neten-
ka, jei tas žmogus neatvyksta – 
nuolat girdėdamas negatyvią in-
formaciją apie Druskininkus, jis 
pasirenka kitą kurortą.

Čia tik elementariausias pa-
skaičiavimas, o jei pažiūrėtume 
kiek rimčiau? Kiek miestas ne-
tenka stambių investuotojų? Pa-
ramos naujiems objektams? Net 
šiuo metu, kai visas miestas su-
laikęs kvėpavimą laukia naujie-
nų apie kultūros centro statybas, 
jūs lojate (atleiskit, bet kitaip ne-
pavadinsi) apie tai, kam jo tokio 
mums reikia! Nejaugi tikrai ne-
suvokiate, kad REIKIA? Ir būtent 
tokio didelio, nes tik tokio dydžio 
kultūros rūmai galės tapti kultūri-
nio turizmo objektu, tarnausiančiu 
ne tik vietos žmonių poreikiams, 
bet ir kurorto svečiams. Kad tuo-
met, kai tame centre vyks kon-
certai, spektakliai ar konferenci-
jos, į mūsų miestą vėl atvažiuos 

tie patys žmonės, kurie išsinuo-
mos kambarius, užsisakys masa-
žų ir nusipirks sūrio su medumi? 
Tad kam jūs kenkiate, kalbėdami 
blogai apie Druskininkus? Merui? 
Ar miesto įvaizdžiui? 

Mūsų miesto meras – politikos 
profesionalas, žaidžiantis aukš-
čiausioje politikos lygoje. Tokių 
žmonių pletkai neveikia, jis pats, 
demonstruodamas geriausius re-
zultatus, kitus taip pat vertina tik 
pagal jų nuveiktus darbus. 

O miesto įvaizdžiui taip, tikrai 
kenkiate. Juk čia važiuojama ieš-
koti ramybės, tad bet koks intrigų 
ir skandalų prieskonis nepagei-
daujamas. Bet labiausiai jūs pa-
kenkėte sau patiems. Nes eilinis 
rinkėjas pamatė, jog jūs nesate 
mūsų miesto patriotai, alternaty-
va valdantiesiems, šiuo metu dir-
bantys opozicijoje. Jūs viso labo 
esate piktdžiugiški, pilni komplek-
sų ir nepatenkintos savivertės šū-
kautojai, kurie visada opozicijo-
je ir liks. Jūs nesate mūsų miesto 
draugai. O tokie niekada nebus 
palaikomi. 

Tad gal atėjo laikas nusimes-
ti „patriotų“ kaukes, ponai? Jūsų 
schemos nepasiteisino, metodai 
nebeveikia, o šūkaliojimai atsi-
bodo. Žmonės atsirenka, kas yra 
kas. Ir jų neapgausi. 

Jūs galvojote, kad, jei išskin-
sit visas gėles, pavasaris neat-
eis? Klydote. Turistai atsirenka, 
kuris miestas patrauklus, o rin-
kėjai – kuris politikas patikimas. 
Tad gana drabstyti mūsų myli-
mą miestą purvais, lai purvas lie-
ka tik voniose, į kurias su malonu-
mu panirs į ramų kurortą atvykę 
svečiai. 

„Ryto“ gimnazijoje – jaukus Kūrėjų vakaras
Amanda Radzevičiūtė
4A klasės mokinė

Spalio pabaigoje Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos aktų salėje su-
rengtas ypatingas Kūrėjų vaka-
ras. Pernai pradėtas mokytojos 
Erikos Skrėliūnienės iniciatyva, 
šis renginys vėl sujungė nema-
žai talentingų mokinių ir mokytojų 
– muzikos, literatūros ir dailės kū-
rėjų bei atlikėjų, skaitovų, sukūrė 
malonią kamerinę aplinką, sutei-
kė galimybę žiūrovui ne tik klau-
sytis, bet ir medituoti. 

Vakaras pradėtas švelniomis 
pianino melodijomis. F. Šopeno 
„Polonezą“ atliko 4A klasės moki-
nė Gabija Žogelytė, o savo kūry-
bos dainą – Amanda Radzevičiū-
tė. Milda Janeikaitė iš 3A klasės 
sukėlė puikios nuotaikos pliūps-
nį savo nuotaikinga dzūkiška pa-
saka „Internecinė pažincis“. Buvo 
galima išgirsti ir daug jausmingų 
eilėraščių.  Evija Buraitė skaitė 
pirmokės Karolinos Matekonytės, 
o ketvirtokė Simona Stravinskai-
tė – Aistės Šoliūnaitės eiles. Savo 
poeziją taip pat pristatė ir Akvilė 
Pajaurytė iš 4A. Buvo ir įdomios 
prozos. G. Žogelytė skaitė kelias 
savo kurtas noveles, o 2B kla-
sės mokinė Evelina Spruogytė – 
Ievos Jakimavičiūtės apsakymo 
„Angelas“ ištrauką.

Žiūrovus žavėjo ir muzika. Liau-
dies dainą atliko mokinių kvarte-
tas, trečiokė Dominyka Urbana-
vičiūtė romantišką nuotaiką kūrė 
jausmingais kūriniais, atliktais gi-
tara, 4A klasės mokinė Agota 
Gintutytė V. Kernagio dainą atliko, 
sau pritardama havajietiška uku-
lėle, o Karolina Sabaliūtė emocin-
gai padainavo dainą „Angelas“.

Ne vien mokiniai dalinosi savo 
kūryba. Mokytoja Ramunė Karlo-
nienė susirinkusius įtraukė pasi-
klausyti vaikystės spalvų kupinos 
novelės, o E. Skrėliūnienė savo 
poezija sujaudino kiekvieną klau-
sytoją ir, kaip dera kūrėjai, suteikė 
jautriai vakaro atmosferai dabar-
ties ir jos vertės pojūčio. Dailės 
darbus pristatė mokytojos Daiva 
Vasiljevienė ir Aušra Markevičiū-
tė bei mokinės Dorotėja Liaukevi-
čiūtė ir Indrė Suraučiūtė. Ilgesin-
ga V.Kernagio daina „Kai sirpsta 
vyšnios Suvalkijoj“ ir Rūtos Dvor-
kinienės studijos „Decima“ mer-
ginų šokiu baigėsi jaukus ir šiltas 
kūrėjų vakaras.

Nors šis renginys mokykloje or-
ganizuotas tik antrą kartą, tačiau 
jis jau spėjo tapti gražia rudens 
tradicija, kuri, tikiuosi, dar daug 
kartų suteiks šilumos visiems, ku-
riems, užklupus nykumai ir šal-
čiui, jos taip reikia. Kelias jaukias 
valandas pabūti kartu ir dalele sa-
vęs pasidalinti su kitais – nedide-
lė sielos šventė ne tik kūrėjui, bet 
ir tyliam, ištikimam jo klausytojui. 

„Ryto“ gimnazijos archyvo 
nuotraukos
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Kalnų slidinėjimas – pramoga, kurios džiaugsmą patiria
 ir negalią turintys žmonės

Kalnų slidinėjimas – rimtas iš-
šūkis net patyrusiems sporti-
ninkams, todėl keletą kartų per 
savaitę žiemos pramogų kom-
plekse „Snow Arena“ slidinė-
jantys, didžiąja arenos trasa 
nebijantys nusileisti ir net apie 
parolimpines žaidynes svajo-
jantys negalią turintys druski-
ninkiečiai  – pavyzdys mums 
visiems. Nuo kovo mėnesio  su-
trikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Druskininkų viltis“,  
bendradarbiaudama su  UAB 
„Stamita“,  įgyvendina  Neįga-
liųjų socialinės integracijos per 
kūno kultūrą ir sportą projektą 
Druskininkų savivaldybėje. Pro-
jekto įgyvendinimui lėšos skir-
tos iš valstybės ir Druskininkų 
savivaldybės biudžeto, o UAB 
„Stamita“ teikia  įrangą,  rei-
kalingą  žmonėms su negalia 
naudotis kalnų slidinėjimo pra-
mogomis ir sportu. Projekte da-
lyvauja ne tik viltiečiai – kalnų 
slidinėjimą jau išbandė 45 ne-
galią turintys druskininkiečiai. 
Įvertinę slidinėjimo naudą, vil-
tiečiai ir toliau kviečia visus ne-
įgaliuosius prisijungti prie sma-
gaus projekto. 

„Esame atviri ir kviečiame vi-
sus negalią turinčius druskinin-
kiečius su mumis kartu patirti 
nuotaikingas akimirkas „Snow 
Arenoje“. Labai laukiame visų 
norinčiųjų, projektas tęsis iki 
gruodžio pabaigos“, – į drus-
kininkiečius kreipiasi „Druski-
ninkų viltis“  vadovė Loreta Sa-
dauskienė.

Slidinėti skatina ir nuošir-
dus trenerio rūpestis

Tik prasidėjus projektui, viltie-
čiai šiek tiek nerimavo, ar tikrai 
pavyks susidraugauti su žie-
mos pramogomis, ar ekstrema-
liu laikomas sportas neišgąs-
dins sunkesnę negalią turinčių 
vaikų, tačiau jau po pirmųjų 
bandymų tapo aišku, kad kal-
nų slidinėjimas „Snow Arenoje“ 
yra saugus, kiekvienam projek-
to dalyviui, atsižvelgiant į jo ga-
limybes, pasiūloma tinkamiau-
sias inventorius, o rūpestingas 
treneris Lukas Feoktistovas yra 
savo darbo profesionalas, pa-
dedantis visose situacijose. „Įsi-
vaizduokite, kiek treneriui reikia 
energijos ir jėgų, kai atvažiuo-
ja 7 mūsų žmonės – kiekvienam 
atvažiavusiajam treneris pade-
da nuo kalniuko nusileisti ma-
žiausiai tris kartus. Bet Lukas 
tikrai moka dirbti su neįgaliais 
žmonėmis, jis visada mus pasi-
tinka su šypsena, turi puikų hu-
moro jausmą, moka padrąsinti“,  
– džiaugėsi L. Sadauskienė.

Po daugiau kaip pusės metų 
nuo projekto pradžios viltiečiai 
vienbalsiai džiaugiasi, išbandę 
ir monoslidę, ir įprastas slides, 
ir slidinėjimo padangą – vis-
kas patiko, įtraukė, padovano-
jo adrenalino ir nepamirštamų 
akimirkų. Po slidinėjimo pamo-
kų viltiečių įspūdžiai būna la-
bai dideli – patyrimais jie dar ne 
vieną dalinasi tarpusavyje ir su 
namiškiais bei nekantriai lau-
kia kitų pamokų. „Iš tikrųjų la-
bai džiaugiamės šiuo projektu 

Nuo kovo  sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“,  bendradar-
biaudama su  UAB „Stamita“,  įgyvendina  Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kul-
tūrą ir sportą projektą Druskininkų savivaldybėje/Bendrijos „Druskininkų viltis“ archyvo 
nuotraukos 

ir esame dėkingi „Snow Are-
nos“ ir Druskininkų savivaldy-
bės vadovybei už suteiktą ga-
limybę, nes tokias pramogas 
ne kiekvienas neįgalusis galė-
tų įpirkti, o slidinėjimo fizinė ir 
emocinė nauda yra pastebima“, 
– sako L. Sadauskienė.

Projekte dalyvaujantys viltie-
čiai atviri – per daugiau kaip 
pusmetį yra nutikę ir nema-
žai smagių nutikimų: kas vasa-
rą pamiršo šilčiau apsirengti ir į 
pamokas žiemos pramogų kom-
plekse atvyko, vilkėdamas dra-
bužiais trumpomis rankovėmis, 

kas paslydo ir į sniegą nukri-
to, dar neprasidėjus slidinėjimo 
pamokoms. Bet tokie nutikimai 
tik dar labiau pakelia ūpą.

Įveikęs didžiąją trasą sva-
joja apie naują iššūkį – paro-
limpines žaidynes

Bene ryškiausią pažangą kal-
nų slidinėjime padarė Robertas 
Šimonis – slidinėjimo entuzias-
tas, pirmasis,  išbandęs ir nau-
ją ją „Snow Arena“ monoslidę. 
Pakviestas prisijungti prie vil-
tiečių projekto, jau po mėnesio 
pamokų vaikinas be vargo sa-
varankiškai įveikė didžiąją tra-
są. 

„Esu toks žmogus, kuriam pa-
tinka iššūkiai, todėl mano gali-
mybes, potencialą ir užsispyri-
mą pastebėjęs treneris trasoje 
jau išdėlioja kūgius, kuriuos tu-
riu įveikti“,  – apie tobulėjimą 
slidinėjime pasakoja R. Šimo-
nis.

Tiesa, dėl savo pomėgio sli-
dinėti ekstremaliau, Robertui 
teko penkias savaites praleis-
ti namuose, tačiau išnirusi čiur-
na noro slidinėti nesumažino. 
Priešingai, Robertas atvirau-
ja, kad ateityje galbūt norėtų jė-
gas išmėginti ir oficialiose žie-
mos žaidynėse, jei viskas vyktų 
gerai, gal net ir apie paraolimpi-
nes žaidynes galima pasvajoti. 

„Lietuvoje nėra nė vieno neį-
galiojo, kuris profesionaliai už-
siimtų šia sporto šaka. O juk 
kalnų slidinėjimas yra viena iš 
nedaugelio sportų, kurioje svei-
kųjų ir neįgaliųjų galimybės yra 
lygios, jie yra lygiaverčiai var-
žovai“,  – pasakoja Robertas 
ir priduria, kad tą laiką, kai ne-
galėjo slidinėti, išnaudojo pras-
mingai – internete susirado ir 
nagrinėjo mokomąjį video, ku-
riame 1991 metų amerikiečių 
monoslidės čempionai dalinasi 
savo žiniomis.

Planuose – dar vienas pro-
jektas

Neįgaliųjų socialinės integra-
cijos per kūno kultūrą ir spor-
tą projektas baigsis gruodį. Tad 
norintieji dar gali suspėti išmė-
ginti slidinėjimo pramogas – dėl 
išsamesnės informacijos reikė-
tų susisiekti su Loreta Sadaus-
kiene tel.: 8 621 76457.

Šiandien viltiečiai ne tik dali-
nasi slidinėjimo pamokų įspū-
džiais, bet ir svajoja pratęs-
ti pamokas bei įgyvendinti dar 

Druskininkai – neįgalie-
siems draugiškas kurortas 

Violeta Grigorienė
Druskininkų savivaldybės admi-

nistracijos direktoriaus pavaduo-
toja

„Įsiklausome į neįgaliųjų pa-
siūlymus, bendradarbiauja-
me, o geriausi to pavyzdžiai 
– miesto infrastruktūros pri-
taikymas judėjimo negalią tu-
rintiems žmonėms, Ilgio ežero 
paplūdimio sutvarkymas, suda-
rant galimybę judėjimo negalią 
turintiems žmonėms mėgautis 
vasariškomis pramogomis, su-
kurtas draugiškos aplinkos ne-
įgaliesiems Druskininkų žemė-
lapis, galimybė išbandyti Lynų 
kelią, nupirktas karščiui atspa-
rus pirtims skirtas neįgaliojo ve-
žimėlis Vandens parke, „Snow 
Arenos“ įsigyta monoslidė. Visa 
tai byloja, kad siekiame ne tik 
kokybiškų socialinių paslaugų, 
bet ir norime, kad neįgalieji tu-
rėtų visavertes sąlygas turinin-
gai praleisti laisvalaikį.

Juk būtent bendravimas, už-
imtumas, pramogos, bendra 
sportinė veikla padeda inte-
gruotis į visuomenę ir leidžia la-
biau pasitikėti savimi.

Todėl labai džiaugiuosi, kad 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Druskininkų vil-
tis“, bendradarbiaudama su  
UAB „Stamita“,  šiais metais sė-
kmingai įgyvendina Neįgaliųjų 
socialinės integracijos per kūno 
kultūrą ir sportą projektą Drus-
kininkų savivaldybėje. 

Šis projektas yra puikus pa-
vyzdys, kaip iš pirmo žvilgsnio 
gana sudėtingi dalykai, tokie 
kaip kalnų slidinėjimas, tam-
pa prieinami ir judėjimo nega-
lią turintiems žmonėms.  Tai 
motyvuoja ir toliau dirbti ta pa-
čia kryptimi, kaip tai darėme iki 
šiol.“ 

vieną projektą, kuris leistų žie-
mos pramogas išbandyti ir sun-
kesnę negalią turintiems žmo-
nėms. „Slidinėjimo nauda yra 
akivaizdi, todėl labai noriu, kad 
kuo daugiau žmonių patirtų šias 
pramogas, emocijas. Juk tai tie-
siogiai daro įtaką jų ir jų arti-
mųjų gyvenimo kokybei. Ačiū 
visiems, prisidėjusiems prie 
tokios didelės galimybės. Ti-
kiuosi, kad mūsų pavyzdys pa-
skatins ir kitas neįgaliųjų orga-
nizacijas iš viso Lietuvos atvykti 
į Druskininkų „Snow Areną“ ir 
išmėginti šią naują, bet labai 
naudingą ir reikalingą pramo-
gą“, – kalbėjo L. Sadauskienė.
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Apie atokų Igarkos kraštą – iš projekto 
„Misija Sibiras 2016“ dalyvės lūpų

Veteranų salės futbolo turnyre I-ąją vietą iškovojo Alytaus komanda, II-ąją – Vilniaus komanda, III-ąją – 
Druskininkų „FK Druskininkai“ komanda. Geriausiais veteranų turnyro žaidėjais buvo pripažinti: S. Melešius 
(Alytus), V. Tauras (Vilnius), R. Pašukys (Druskininkai). 

Vaikų ir veteranų salės futbolo turnyro prizininkus bei geriausius žaidėjus apdovanojo Druskininkų savival-
dybės mero patarėjas Aivaras Kadziauskas ir Druskininkų sporto centro direktorius Vilmantas Matkevičius.

K. Saveikytės pasajojimas apie patirtį, įgytą dalyvaujant projekte „Misija Sibiras 2016“, sulaukė didelio „Saulės“ mokyklos bendruome-
nės susidomėjimo/„Saulės“ pagrindinės mokyklos archyvo nuotrauka

Sportas
Savaitgalį Druskininkų spor-

to centre surengti LR Seimo na-
rio prof. Justino Karoso atmini-
mo vaikų ir veteranų salės futbolo 
turnyrai. Vaikų (2009 m. g.) salės 
futbolo turnyre rungtyniavo 5 ko-
mandos. Geriausiai šiame turny-
re rungtyniavo Alytaus miesto ir 
Druskininkų SC komandos. Ge-
riausiais turnyro žaidėjais buvo 
pripažinti: Tajus Nutautas (Aly-
taus SRC), Ainis Liaugaudas 
(Alytaus SRC) ir druskininkiečiai 
Edvinas Balčius, Rokas Čaplikas, 
Ikaras Lukoševičius.

Lapkričio 8 d. Lietuvos vaikų 
berniukų U13 (gim. 2004 m.) MKL 
čempionato varžybose Druskinin-
kų SC jaunieji krepšininkai (trene-
ris Sigitas Šimkūnas), žaisdami 
namuose, rezultatu 56:48 įveikė 
Jonavos KKSC komandą. Rezul-
tatyviai druskininkiečių komando-
je žaidė: Matas Jakubauskas – 15 

taškų, Tadas Mikučionis – 12, Ka-
jus Kazakevičius – 8, Aistis Luko-
ševičius – 7, Gustas Virbalis – 4. 

Lapkričio 9 d. Druskininkų spor-
to centro krepšinio komanda (gim. 
2004 m.) išvykoje rezultatu 55:54 
įveikė Vilkaviškio SM koman-
dą. Komandoje gerai rungtynia-
vo Matas Jakubauskas, pelnęs 

20 taškų, Aistis Lukoševičius su-
rinko 18, Gustas Tankelevičius – 
11, Tadas Mikučionis ir Vilius Go-
beris – po 4. 

Lapkričio 11 d. Lietuvos vai-
kų berniukų U14 (gim. 2003 m.) 
MKL čempionato varžybose tre-
nerio Sigito Šimkūno auklėtiniai 
rezultatu 60:43 nugalėjo Marijam-

polės ŽSM II „Sūduvis“ koman-
dą. Varžybose pasižymėjo Justas 
Lukšys, įmetęs 18 taškų, Matas 
Ročka surinko 9, Gustas Janke-
levičius – 8, Eimantas Žūkas – 6, 
Gustas Virbalis ir Kajus Kazakevi-
čius – po 5, Aistis  Lukoševičius – 
4 taškus. 

Savaitgalį startavo Druskininkų 
savivaldybės vyrų krepšinio čem-
pionatas, kuriame pradėjo rungty-
niauti 10 komandų. Pirmojo rato 
varžybose „Krantinė 3000“ re-
zultatu 80:60 įveikė „Atgimimo“ 
mokyklos komandą. Rezultaty-
viausi „Krantinė 3000“ komando-
je: G. Muzikevičius – 23 taškai, 
L. Stašinskas – 21, V. Lukoševi-
čius – 11; „Atgimimo“ mokyklos 
komandoje: D. Dzenkus – 16, 
T. Grigaravičius – 13, D. Vailio-
nis – 10. „AQUA-Raja“ komanda 
51:57 pralaimėjo SK „Planas“ ko-
mandai. Rezultatyviai rungtynia-
vo „AQUA-Raja“ komandoje: M. 
Savolskis – 19, I. Tamulevičius – 
12, E. Matusevičius – 7; SK „Pla-
nas“ komandoje: K. Urbonas – 17, 
V. Grigas – 11, P. Matijošaitis – 7. 
„D&D“ komanda rezultatu 92:53 
įveikė „Klastūnynas“ komandą. 
Rezultatyviausi „D&D“ komando-

je: G. Sušinskas – 18, G. Bielinis 
– 15, V. Alminas -13, P. Dakinevi-
čius – 13; „Klastūnynas“ koman-
doje: L. Kasiulis – 17, V. Vosylius 
– 19, A. Petrauskas – 6. „Alėjos 
Ąžuolo“ ekipa 67:44 įveikė „Rei-
do“ komandą. Rezultatyviai rung-
tyniavo „Alėjos Ąžuolo“ ekipoje: 
M. Lisajevičius – 21, R. Lukoševi-
čius – 16, T. Ročka – 12; „Reido“ 
komandoje: N. Dobelinskas – 16, 
A. Dailydė – 10, M. Maskeliūnas 
– 9. „Techpro“ komanda rezulta-
tu 95:60 įveikė „Ryto“ gimnazijos 
komandą. Rezultatyviai „Techpro“ 
komandoje  rungtyniavo: D. Poce-
vičius – 22, G. Goberis – 20, Š. 
Kvaraciejus – 17; „Ryto“ gimnazi-
jos komandoje: M. Rinkevičius – 
32, T. Rimkevičius – 10, E. Bene-
vičius – 9. 

Artimiausios Druskininkų savi-
valdybės vyrų krepšinio čempio-
nato rungtynės vyks lapkričio 20 
d. (sekmadienį) Sporto centro sa-
lėje: 11 val. „D&D“ - „AQUA-Ra-
ja“; 12:30 val. „Alėjos Ąžuolas“ 
- „Klastūnynas“; 14 val. „Kran-
tinė 3000“ - SK „Planas“; 15:30 
val. „Reidas“ - „Techpro“; 17 val. 
„Ryto“ gimnazija - „Atgimimo“ mo-
kykla.

Renata Jaskelevičienė

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lapkričio 10 dieną Druskinin-
kų „Saulės“ pagrindinėje mo-
kykloje viešėjo jaunimo pilietiš-
kumo projekto „Misija Sibiras 
2016“ dalyvė – alytiškė Krista 
Saveikytė. Susitikimą su šilta, 
jautria, entuziastinga asmenybe 
mokiniams ir mokytojams orga-
nizavo mokyklos bibliotekinin-
kė Vida Marcinonienė, kuri jau 
seniai domisi šio projekto idė-
jomis, kasmet seka ekspedici-
jos dalyvių „keliais“, virtualioje 
erdvėje, skaitydama naujienas 
projekto internetiniame tinkla-
lapyje. Tad neatsitiktinai jai kilo 
idėja pakviesti projekto dalyvius 
į susitikimą su mokyklos, mies-
to bendruomene. 

Jau susitikimo pradžioje Kristos 
pasakojimas sugebėjo prikausty-
ti mokinių dėmesį. Susirinkusiems 
mergina priminė kai kurias lietu-
vių tremties istorijos aplinkybes bei 
faktus, papasakojo apie projekto 
atrankos kriterijus. Pasirodo, Kris-
ta – viena iš šešiolikos ekspedicijos 
dalyvių, o iš viso šįmet savo sėkmę 
atrankoje bandė beveik 700 patrio-
tiškumo idėjas puoselėjančių jaunų 
žmonių. Sakome jaunų, nes visų 
žygio dalyvių amžiaus vidurkis – 34 

metai. Iš pradžių Kristai, kaip ir ki-
tiems atrinktiesiems, teko ištver-
ti bandomąjį žygį Aukštaitijos miš-
kuose. Ji prisipažino, kad tai buvo 
jau trečiasis merginos bandymas 
tapti ekspedicijos į Sibiro platybes 

dalyve, pirmuosius abu kartus jai 
pritrūkdavo ištvermės, sunkų „ma-
ratoną“ tekdavo palikti dėl nepake-
liamo fizinio skausmo, nuovargio... 

O šie metai Kristai buvo sėkmin-
gi – ji išvydo gūdų ir atokų Igar-
kos kraštą, skalaujamą rūsčiojo 
Jenisiejaus. Istoriniai dokumentai 
liudija, kad ši amžino įšalo vieta 
priglaudė bene daugiausia lietuvių  
tremtinių – iš viso apie 8000 tūks-
tančiai gimtuosius namus praradu-

siųjų laivais pasiekė Igarkos mies-
tą. Tad ir kapinės, kuriose buvo 
laidojami lietuviai, didelės – vieno 
hektaro plote tūkstantis kapaviečių. 
Kapinės, anot Kristos, apaugusios 
miško masyvu, dėl visuotinio atši-

limo pelkėja, ten esantys kryžiai ir 
antkapiai smenga, trūnija. Tad šie-
met ekspedicijos dalyviams teko 
paplušėti iš peties. Jie ne tik tvar-
kė amžino atilsio vietą – kėlė, kaip 
išmanydami tvirtino  „pavargusius“ 
kryžius, antkapius, genėjo me-
džius, rovė krūmus, bet ir pastatė 
devynis naujus, didesnius nei trijų 
metrų aukščio kryžius, nors reikia-
ma mediena jiems padirbti entuzi-
astus pasiekė, likus 48 valandoms 

iki jų išvykimo iš Igarkos. 
Krista paminėjo, kad visi ekspedi-

cijos dalyviai mokėsi kryždirbystės, 
o naujai pastatytus kryžius puošė 
saulutėmis, kad šie nesiskirtų nuo 
senųjų Igarkos kapinėse rymančių 

kryžių. Ekspedicijos dalyviai ir gy-
veno šalia kapinių – tai netruko pa-
stebėti vietiniai gyventojai, kurie lig 
šiolei ten gyvenusius lietuvius prisi-
mena itin šiltai, negaili jiems gerų 
žodžių, giria tremtinių sumanumą, 
darbštumą, dainingumą. Galbūt to-
dėl ekspedicijos dalyviai sulaukė 
vietinių gyventojų pagalbos. Vienas 
iš jų, Sergejus, į kapines atvykdavo 
kasdien, nešinas tyru šaltinio van-
deniu, kurio taip trūko jauniesiems 

darbštuoliams. Labiausiai Kristą 
sujaudino Igarkos kapinėse sutikta 
lietuvė Olga, atvykusi aplankyti ar-
timųjų kapų – kelių tūkstančių kilo-
metrų odisėjai moteris taupė labai 
ilgai, manydama, kad tai jau pasku-
tinė jos kelionė į antrąja gimtine ta-
pusį kraštą. 

Paklausta, ar buvo verta įveikti 
tiek tūkstančių kilometrų, vargti dėl 
nepažįstamų žmonių kapų, Kris-
ta net neabejodama atsakė – taip! 
Ir dar pridūrė, kad tai buvo jos viso 
gyvenimo didžioji kelionė, ir nieko 
panašaus jos gyvenime daugiau 
nebenutiks. O Igarkos kapinėse 
besiilsintys nepažįstami lietuviai jai 
nėra svetimi – tai mūsų broliai ir se-
serys, mūsų skausmingos istorijos 
liudytojai, kurių nepajėgė palauž-
ti joks Sibiro platybių šaltis. Juk net 
ir rūsčiojoje Igarkoje veikė keli lietu-
vių meno kolektyvai: choras, tauti-
nių šokių būrelis... 

Baigdama jaudinantį pasakoji-
mą, Krista paragino mokinius ati-
džiau domėtis lietuvių tautos istori-
ne praeitimi ir būtinai dalyvauti šio 
unikalaus projekto atrankoje, kurio 
dalyviai jau penkioliktąjį kartą vyks-
ta lietuvių tremtinių keliais, savo ke-
lionę pradedami simbolinę dieną – 
liepos 17–ąją, kai išsibarsčiusi po 
atokiausius pasaulio kampelius lie-
tuvių tauta švenčia Pasaulio lietu-
vių vienybės dieną...
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Jums dėkojam už metų brandumą,

Laimę jautėm visi visada.
Nes nematomą savo gerumą

Atiduodavot meile dosnia.

Linkim Jums tik beribės sveikatos,
Metų niekad nereikia skaičiuot…

Tegu liejasi taurės šampano!
Ir lai muzika šiandien Jums gros!

Mielą Marytę Eidukienę gražaus 
85-ojo jubiliejaus proga sveikina sūnus,

    marti, anūkai ir proanūkiai

Julija,

Ne skaičiai nulemia metus, 
o mūs keliai, darbai ir mintys.

Tuo, kuo praturtinam kitus, 
mokėdami save dalinti.

Tad likit visada tokia, 
kokią mes mylim ir pažįstam,

Su šypsena gera, jaukia 
ir siela sklidina jaunystės! 

Mielą kolegę, draugę, puikų žmogų 
jubiliejaus proga sveikina V. Palubinskienė, L. Vitkauskienė 

„Žmonės kaip žmonės“

Gražiausių metų leiskit palinkėti,
Te niekados nebus rudens.

Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų Jums linkime,
Daug sukakčių dar švęst,

Ilgų ilgiausių metų
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

Mielą Jadvygą Janovič jubiliejinio gimtadienio proga nuoširdžiai sveikina 
Druskininkų gidų asociacija

Ar Druskininkuose 
atsiras modernių IT centrų?

Druskininkų mieste auga 
kūrybingi moksleiviai

Lapkričio 10 dieną asocia-
cijos „Druskininkų klubas“ 
valdybos nariai dalyvavo Pa-
saulio lietuvių ekonomikos 
forume (PLEF), vienintelia-
me Lietuvoje vizionieriška-
me renginyje, kuriame vals-
tybės ateitį pristato ir svajoja 
valdžios institucijos bei ne-
priklausomi ekspertai, įžval-
gomis dalinasi visame pa-
saulyje garsūs lietuviai. 
Šiemečio renginio tema „Trys 
Lietuvos – sujungti negalima 
atskirti“, jame pristatyta regi-
onų politikos ir ekonomikos 
raidos vizija po 2020 m. 

Pranešimus skaitė ir savo 
įžvalgomis bei idėjomis apie 
ateities Lietuvą dalinosi visa-
me pasaulyje žinomi lietuviai: 
istorikai, politologai, ekono-
mistai , skirtinguose pasau-
lio kraštuose gyvenantys lie-
tuviai. 

Druskininkų klubo atstovai 
forumo metu taip pat pasi-
rašė savivaldybių ir regionų 
verslo organizacijų memo-
randumą.  

Druskininkų savivaldybės me-
ras, Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos prezidentas Ričardas 
Malinauskas, Lietuvos verslo 
darbdavių konfederacijos pa-
klaustas,  kas iš Druskininkų 
galėtų atstovauti regioniniam 
verslui, pasiūlė forume mūsų 
mieste atstovauti „Druskininkų 
klubui“, vienintelei asocijuotai 
verslo struktūrai.  

Kaip sakė verslininkas Alber-
tas Katilovskis, vienas iš foru-
me dalyvavusių „Druskininkų 
klubos“ valdybos narių, pasta-
ruoju metu vis garsiau kalbama 
apie tai, kad reikia daugiau dė-
mesio skirti smulkiam ir viduti-
niam verslui regioniniuose, ša-
lies ateitis priklausys nuo to, 
kaip bus sprendžiamos regio-
nų ekonomikos ir demografinės 
problemas. Dalyvauti Pasau-
lio lietuvių ekonomikos forume 
druskininkiečiams buvo svar-
bu todėl, kad jiems norėjosi iš-
girsti renginio pranešėjų įžval-
gas apie galimybes suvienyti 
valstybės, savivaldybių, verslo, 
mokslo pajėgas, kalbėtis ir ben-
dradarbiauti su tėvynainiais, 
gyvenančiais svetur, rūpinantis 
šalies ir savo regiono ateitimi. 

„Druskininkų klubas“ prieš 
penketą metų susibūrė verslo 
bendruomenę, kitus druskinin-
kiečius, kuriems rūpi Druskinin-

Asociacijos „Druskininkų klubas“ valdybos nariai dalyvavo Pasaulio lietuvių ekonomikos 
forume (PLEF)/Asmeninio archyvo nuotrauka

Jaunieji animacinių filmų kūrėjai jau trečius metus iš eilės skina laurus tarptautiniuose 
festivaliuose/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

kų politinis ir verslo gyvenimas.  
Kai pavasarį Druskininkuo-
se buvo įkurtas naujas politinis 
judėjimas „Už Druskininkus“, 
„Druskininkų klubo“ nariai nu-
sprendė  koncentruotis daugiau 
į verslo sritį, svarstė, kuo jie ga-
lėtų išsiskirti iš kitų miesto or-
ganizacijų. 

„Forume memorandumą pa-
sirašėme, siekdami ne tik žo-
džiais atkreipti dėmesį į regi-
onus. Mums svarbu prisiimti 
pilietinę atsakomybę dėl Lie-
tuvos pažangos. Kaip rašo-
ma pasirašytame memorandu-
me, būtinas aktyvios pietinės 
visuomenės indėlis, skaidrus ir 
nuolatinis valdžios ir verslo so-
cialinis-ekonominis dialogas, 
mažinant socialinę atskirtį, už-
tikrinant tolygų ir subalansuotą 
regionų vystymą“, – sakė asoci-
acijos „Druskininkų klubas“ pre-
zidentė Vilma Žibūdienė. 

„Įgyvendinat memorandume 
iškeltus siekius ir tikslus, ateity-
je gali gimti projektai, kurie su-
darys lengvatines sąlygas vers-
lui kurti naujas įmones, gauti 
lengvatines paskolas regionuo-
se, – sakė A. Katilovskis. – Be 
abejo, dabar projektų įgyvendi-
nimui gauti finansavimą iš ES 
fondų didžiausios galimybės 
per privatų sektorių. Taigi, jeigu 
valdžia sudarys galimybes gau-
ti lengvatinius kreditus, taikys 
mokestines lengvatas, atsiras 
galimybė pasireikšti privačiam 
verslui. O žmonėms atsiras vil-
tis – bus suskurtos naujos dar-
bo vietos ir galimybė gauti di-
desnį darbo atlygį.“

Pasak „Druskininkų klubo“ at-
stovų, svarbu, kad darbo vietos 
būtų kuriamos aukštesnio dar-
bo našumo įmonės ir darbo vie-
tos. „Kalbame apie šiuolaikiško 
verslo kūrimą.  Tai gali būti pas-
laugų ar IT centrai ar jų filialai. 
Manau, kad tokias įmones gali-
ma pritraukti ir į mūsų miestą, 
ne tik Vilnių. Tarkime, dabar Vil-
niuje, Sapiegų rūmuose kuria-
mas IT startuolių parkas. O gal 
ten mes galime ko nors paieš-
koti? Galbūt toks parkas galė-
tų atsirasti ir Druskininkuose?  
Yra ne viena įstaiga, kuri pade-
da nukreipti investicijas į regio-
nus“, – svarstė V. Žibūdienė. 

Anot A. Katilovskio, „Druski-
ninkų klubas“ galėtų realizuo-
ti save, tarkime, kurdami darbo 
vietas perspektyviems 25-40 
metų žmonėms: „Dabar Darbo 

biržos ar Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos politika nu-
kreipta į nemotyvuoto jaunimo 
ar priešpensinio amžiaus žmo-
nių įdarbinimą ar kone priversti-
nį jų mokymą, perkvalifikavimą 
valstybės lėšomis. Bet niekas 
nekalba apie viduriniosios kla-
sės jaunimą, kuris galėtų dirb-
ti čia ir neieškoti sau vietos po 
saule svečiose šalyse ar sosti-
nėje.  Būtų idealu, jeigu rastu-
me projektą, kuris suteiktų ga-
limybę įkurti gerai apmokamų 
darbo vietų jaunimui nuo 25 
metų. Tai mano svajonė. Džiu-
gu, kad pozityvias idėjas visa-
da paliko ir Druskininkų savival-
dybė“. 

Forume dalyvavusių Druski-
ninkų verslininkų siekiamybė – 
sukurti čia tokias darbo vietas, 
kad šalies nepaliktų talentin-
giausi ir perspektyviausi žmo-
nės, kurie gali pridėtinę vertę 
kurti savo gimtojoje šalyje. „Juk 
daugelis nori gyventi savo ša-
lyje, savo mieste. Mano many-
mu, Druskininkuose tikrai ideali 
vieta kurti IT įmones. Tikiu, kad  
svajonės virs realybe“, – įsitiki-
nęs A. Katilovskis.  

„Mano Druskininkai“
 informacija

M. K. Čiurlionio meno moky-
klos animacinių filmų kūrėjai 
jau trečius metus iš eilės skina 
laurus tarptautiniuose festiva-
liuose. 12-13 metų moksleiviai 
(vadovė Alė Kalėdienė) spalio 
mėnesį laimėjo III- ąją vietą VII-
jame tarptautiniame medijų fes-
tivalio „Stop Frame“ konkurse 
„Mano kinas 2016“ animacinių 
filmų grupėje už filmą „Raudon-
kepuraitė“. 

Filmą kūrė kūrybinė grupė, ku-
rioje yra iš vienas berniukas ( A. 
Norvydas) ir dešimt mergaičių (D. 
Bagdanavičiūtė, A. Balčiūnaitė, G. 
Ciūnytė, G. Dadasovaitė, S. Dai-
lydaitė, A. Grėblikaitė, V. Stonku-
tė, O. Karlonaitė, I. Šidlauskaitė, 
I. Suraučiūtė). Šie vaikai filmuką 
„Raudonkepuraitė“ kūrė šešis mė-
nesius. Tai buvo šiuolaikiška žino-
mos pasakos versija. Pagrindinio 
pasakos personažo vilko eskizą 
sukūrė Arnas Norvydas, o Rau-
donkepuraitės personažą kūrė 
Daira Bagdanavičiūtė. Jų vadovė 
Alė Kalėdienė džiaugiasi kūrybin-
gais mokininiais.

2016 metais tarptautiniam medijų 
festivaliui „Stop Frame“ konkursui 
buvo pateikta 60 filmų, kuriuos su-
kūrė daugiau kaip du šimtai moks-
leivių. Vaidybinių filmų kategorijo-
je sukurta 20 filmų. Taip pat buvo 
vertinami ir vaizdo klipai, doku-
mentiniai, eksperimentiniai, foto ir 
animaciniai filmai. Animacinių fil-
mų grupėje I-oji vieta atiteko kū-
rybinei grupei iš Maskvos (Rusija) 
už filmą „Peliukai“, II-oji vieta fil-
mui „Playing with magic“ (Lenkija), 
o III-oji –Druskininkų M. K. Čiurlio-
nio meno mokyklos filmui „ Rau-

donkepuraitė“.
Druskininkiečiai gavo dar dvi no-

minacijas už kūrybinius ieškoji-
mus. Viena iš jų paskirta filmui 
„Raudonmobilis“, kurį sukūrė Do-
rotėja Liaukevičiūtė ir Rokas Mu-
rinas (vadovė A. Kalėdienė), kita 
– filmo „Žuvies Žvejyba“ kūrėjui 
Mantui Ramoškai (vadovė A. Ka-
lėdienė). Šie abu filmukai priklau-
so trafaretinei animacijai, o filmas 
„Raudonkepuraitė“ – pilnajai ani-
macijai. 

Sveikiname kūrybingus vaikus, 
džiaugiamės jų laimėjimais ir linki-
me toliau siekti savo svajonių.

Kauno moksleivių techninės kū-
rybos centro direktorė Laimutė 
Vaitiekūnienė buvo tarp komisijos 
narių ir pasidžiaugė, kad tarptau-
tinis medijų festivalis kasmet auga 
kiekybiškai ir kokybiškai. Rengi-
nys suburia jaunimą, jie gali susi-
pažinti ir pasimokyti vieni iš kitų. 
Kai kurie filmukai suvirpino komi-
sijos narių širdis savo nuoširdumu. 
L. Vaitiekūnienė palinkėjo moks-
leiviams nesustoti šiame kelyje ir 
toliau kurti – jie sugeba tai daryti. 
Telydi juos kūrybinė sėkmė ir išsi-
pildymo džiaugsmas!

M. K. Čiurlionio meno moky-
klos informacija

Informacija gyventojams, gaunantiems ES paramą maisto produktais 
Nuo š.m. lapkričio 21 d. iki gruodžio 2 d. labdaros ir paramos fondas „Mais-

to bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druskinin-
kų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateikusieji pra-
šymus iki š.m. lapkričio 4 d. Parama dalinama:

• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š.m. lapkričio  21, 23, 24, 28, 30 d. nuo 
17.00 iki 19.00 val.

• Viečiūnų kaime, Jaunystės g. 17 – š.m. lapkričio 22, 29 d. nuo 17.00 iki 
18.30 val.

• Leipalingio mst., Alėjos g. 3 – š.m. lapkričio 25, gruodžio 2 d. nuo 16:30 
iki 18:30 val.
Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel.: 8 615 13461, Soci-

alinės paramos skyriaus tel.:  8 313 52543
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Susitikime su jaunimu – apskrito stalo diskusija 
„Draugiškas jaunimui miestas“

Kalbėtis ir išgirsti jaunimo mintis Jaunimo užimtumo centre susirinko savivaldybės ir 
įstaigų vadovai, įvairių sričių specialistai/Druskininkų jaunimo užimtumo centro archyvo 
nuotrauka

Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja E. Raulušaitie-
nė džiaugėsi galimybe atvirai pasikalbėti ir išgirsti jaunimo nuomonę jiems rūpimais klau-
simais/Druskininkų jaunimo užimtumo centro archyvo nuotrauka

Minint Druskininkų savival-
dybės jaunimo dieną, Jauni-
mo užimtumo centre organi-
zuotame susitikime dalyvavo 
meras Ričardas Malinauskas, 
mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius, mero patarėja 
Irena Lynikienė, Asmens ir 
visuomenės sveikatos sky-
riaus vedėja-savivaldybės 
gydytoja Evelina Raulušai-
tienė, Sporto centro direkto-
rius Vilmantas Matkevičius, 
Kultūros centro direktorė Ri-
mutė Viniarskaitė, Viešosios 
bibliotekos direktorė Laima 
Žėkienė, Druskininkų jauni-
mo užimtumo centro direk-
torė Aušra Nedzinskienė, 
„Ryto“ gimnazijos direktorė 
Egidija Vilkienė, „Atgimimo“ 
mokyklos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui Irena Lu-
košienė, mokinių savivaldos 
kuratorė Valė Šmitienė, so-
cialinis pedagogas Alvydas 
Zdančius, Socialinio paslau-
gų centro darbuotoja Kristina 
Kašinskienė, Alytaus teritori-
nės darbo biržos Druskininkų 
skyriaus vedėja Danutė Nau-
jalienė bei daugiau kaip 50 
jaunų žmonių.

Renginio moderatorė Švietimo 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Diana Brown dėkojo visiems 
už dalyvavimą,  kvietė aktyviai 
kalbėtis, išgirsti vieniems kitus, 
pasinaudoti proga išsakyti pa-
siūlymus, kaip visi kartu galime 
kurti draugišką jaunimui miestą. 
Specialistė pabrėžė, kad visos 
išsakytos  mintys yra geros, tad 
svarbu  nebijoti konstruktyviai ir 
argumentuotai reikšti savo nuo-
mones. 

Renginys pavyko ir buvo drau-
giškas visų pirma dėl to, kad 
prie vieno stalo kalbėtis ir išgirs-
ti jaunimo mintis sėdo savival-
dybės ir įstaigų vadovai, įvairių 
sričių specialistai. Pasiskirstę 
po įvairias Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro erdves, jaukiai 
įsitaisę kas ant sėdmaišių jau-
nimo erdvėje, kas konferencijų 
salėje ar pasitarimų kambaryje, 
diskusijos dalyviai aptarė sep-
tynias sritis, susijusias su savi-
valdybėje įgyvendinama jauni-
mo politika.

Pirmosios grupės, kurios dis-
kusiją tema „Infrastruktūra ir 
viešosios paslaugos jauni-
mui Druskininkų savivaldybėje. 
Jaunimo dalyvavimas priimant 
sprendimus“ moderavo Druski-
ninkų jaunimo užimtumo cen-
tro direktorė Aušra Nedzinskie-
nė, ieškojo būdų,  kaip galima 
labiau  įtraukti jaunimą ir suži-
noti jų poreikius bei nuomonę 
dėl priimamų sprendimų. Vie-
ningai nutarta susitikimus su 
savivaldybės vadovais bei at-
sakingų sričių specialistais or-
ganizuoti dažniau. „Aš visada 
surasiu laiko savo darbotvar-
kėje išgirsti Jūsų mintis, – sakė 
meras Ričardas Malinauskas. 
– Mums labai svarbus jauno 
žmogaus matymas, nuomonė ir 
iniciatyvos“. Grupėje buvo kal-
bama apie mieste jau sukurtą 
infrastruktūrą jaunimui, viešą-
sias lauko erdves, kuriomis ga-
lima naudotis. „Svarbu, kad ne 
tik miestas būtų jaunimui drau-
giškas, bet ir pats jaunimas di-
džiuotųsi, saugotų savo miestą, 
svarbu, kad patys jauni žmonės 

Minint Druskininkų savivaldybės jaunimo dieną, Druskininkų jaunimo užimtumo centre 
surengta apskrito stalo diskusija „Draugiškas jaunimui miestas“/Druskininkų jaunimo už-
imtumo centro archyvo nuotrauka

būtų draugiški savo miestui, –
mintimis dalijosi mero pavaduo-
tojas Linas Urmanavičius. 

Antrosios grupės diskusijoje 
„Socialinės paslaugos ir galimy-
bės mažinti jaunimo socialinę 
atskirtį“ dalyvavo mero patarė-
ja Irena Lynikienė, Druskininkų 
„Atgimimo“ mokyklos socialinis 
pedagogas Alvydas Zdančius, 
Socialinių paslaugų centro dar-
buotoja Kristina Kašinskienė 
bei Druskininkų jaunimo užim-
tumo centro vykdomo projek-
to „Atrask save“ koordinatorė 
Kristina Fedaravičiūtė. Suau-

gusieji, dirbantys su socialiniais 
klausimais susijusioje sferoje, 
klausėsi jaunimo minčių apie 
socialinės atskirties, patyčių 
problemos mažinimą, akcenta-
vo, koks svarbus yra suaugusių 
žmonių pavyzdys tinkamai elg-
tis, padėti šalia esančiam. „Vi-
sada reikia pradėti nuo savęs. 
Visur ir visada. Dažnai suaugę 
netinkamai elgiasi, tik keldami 
reikalavimus mums, jauniems 
žmonėms,“ – mintimis dalijosi 
Viltė Barysaitė. Pasidžiaugta, 
kad Druskininkuose yra tikrai 
daug organizacijų, teikiančių 

socialines paslaugas jaunimui, 
į kurias galima kreiptis, tiek no-
rint save realizuoti įdomioje vei-
kloje, tiek sulaukiant pagalbos 
sunkiu metu. 

Trečiosios grupės diskusija 
„Švietimas“ ir ketvirtoji „Kultū-
ra“ buvo apie ryškiausius ren-
ginius jaunimui bei mokyklines 
aktualijas. Kultūros centro di-
rektorė Rimutė Viniarskaitė ir 
bibliotekos vedėja L. Žėkienė 
skatino jaunimą aktyviau įsi-
lieti į miesto kultūrinį gyveni-
mą, teikti pasiūlymus dėl kvie-
čiamų menininkų bei grupių, o 
taip pat patiems pristatyti savo 
kūrybą miesto erdvėse, pavyz-
džiui, bibliotekoje. „Tikiu, kad 
tarp jūsų yra kuriančių poezi-
ją, gal tapančių, su malonumu 
padėsime paruošti jums per-
sonalines parodas. Bendrau-
kime ir bendradarbiaukime,“ –  
kvietė bibliotekos direktorė, o 
jaunimo veiduose smagu buvo 
matyti susidomėjimą. Šios gru-
pės diskusijoje taip pat dalyva-
vo „Ryto“ gimnazijos direktorė 
E. Vilkienė, „Atgimimo“ moky-
klos pavaduotoja ugdymui I. Lu-
košienė bei mokinių savivaldos 
kuratorė V. Šmitienė. Grupės 

diskusiją moderavo Švietimo 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Diana Brown. Kalbant  apie 
draugiškos mokyklos sampra-
tą, aiškiai ir vienareikšmiškai 
nuskambėjo mintis: „Draugiška 
ir gera  mokykla yra ta, kurioje 
gera būti. Kurioje saugu, nepa-
tiri nei bendraamžių patyčių ar 
per didelio mokytojų spaudimo“. 
Pokalbio metu nuskambėjo pa-
siūlymas apsvarstyti mokyklinių 
uniformų klausimą – mėgstan-
tiems laisvesnį aprangos stilių, 
pavyzdžiui, sudaryti galimybes 
dėvėti džemperius. Eglė Matke-
vičiūtė pasiūlė įrengti mokyklo-
se vietas plastikinės taros su-
rinkimui, kurią vėliau pridavus, 
išlaidas galima panaudoti moki-
nių tarybų iniciatyvoms. 

Penktosios grupės diskusijos 
„Sveikata ir sportas“ modera-
toriai – savivaldybės Asmens ir 
visuomenės sveikatos skyriaus 
vedėja - savivaldybės gydyto-
ja E. Raulušaitienė ir Sporto 
centro direktorius V. Matkevi-
čius džiaugėsi galimybe atvirai 
pasikalbėti ir išgirsti jaunimo 
nuomonę jiems rūpimais klau-
simais. Pagrindinėmis jaunimo 
sveikatos problemomis buvo 

įvardintos psichologinės pro-
blemos, mažas fizinis aktyvu-
mas bei nesveika mityba. Jau-
nuoliai pasakojo, kaip sunku 
įgyvendinti aukštus mokytojų 
bei tėvų lūkesčius dėl mokymo-
si, taip pat išmaniųjų techno-
logijų įtaką jų miego proble-
moms, negebėjimui susikaupti, 
bendravimui. „O kaip jūs patys 
manote, ką galima padaryti?“ – 
klausė savivaldybės gydytoja. 
Dovydas Čižauskas įvardijo ke-
letą iniciatyvų. Ir  beveik visos 
jos susijusios su prevencinės 
veiklos organizavimu: mokslei-
viams neįdomios nuobodžios 
paskaitos, pasenusi medžiaga, 
fragmentiški bandymai vienkar-

tinėmis akcijomis spręsti paty-
čių, rūkymo ar alkoholio varto-
jimo problemas. Jų manymu, 
kalbėti apie tai reikia nuolat, 
praktinius užsiėmimus, akty-
vias užduotis derinti su naujau-
siais moksliniais tyrimais. Labai 
padeda, kai į šias veiklas įsi-
traukia patys jauni žmonės, jų 
nuomonė priimama labiau, nei 
suaugusiųjų – mokytojų ar tėvų. 

Dar viena įvardinta aktua-
li sveikatos ugdymo mokyklo-
je – lytiškumo ugdymas. „Tikrai 
neskiriama tam pakankamai 
dėmesio“, – sakė Gintarė. – Ko-
dėl negalima organizuoti atski-
rų susitikimų mergaitėms ir ber-
niukams?“. Ieva Sutkutė siūlė 

pabandyti leisti patiems moki-
niams mokslo metų pradžioje 
kartu su kūno kultūros mokyto-
jais aptarti įvairesnes veiklas, 
prisiminti pamirštas sporto ša-
kas. Reiktų organizuoti daugiau 
orientacinių varžybų, jose no-
riai jaunimas dalyvauja. Palies-
ta ir higienos reikmenų trūku-
mo mokyklose tvarka, ieškota 
būdų, kaip pačią bendruomenę 
galima įgalinti spręsti šias pro-
blemas.

Šeštoji grupė aptarė sava-
noriavimo galimybes Drus-
kininkų savivaldybėje. Drus-
kininkų jaunimo užimtumo 
centro direktoriaus pavaduoto-
ja D. Norkūnienė išvardijo jau-
nimo organizacijas, priimančias 
savanorius: Druskininkų jauni-
mo užimtumo centras, lopše-
lis-darželis „Žibutė“, Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendri-
ja  „Viltis“, Socialinių  paslaugų 
centras, CARITAS, maltiečiai, 
Vaikų dienos centras „Džiugu-
čiai“, Druskininkų  ligoninė, Vie-
šoji biblioteka, klubas „Erzon“, 
Druskininkų Kultūros centras, 
mokyklos, gyvūnų prieglauda. 
„Jei turite pasiūlymų ar pagei-
davimų, kur dar norėtumėte sa-
vanoriauti, nedelskite ir kreipki-
tės. Jaunimo užimtumo centro 
kolektyvas atsakys į jūsų klau-
simus, konsultuos ir pačias or-
ganizacijas, ir jaunus žmones“, 
– kvietė D. Norkūnienė. 

Gražia patirtimi, įgyta sava-
noriaujant, dalijosi vaikų cen-
tro „Džiugučiai“ savanorė Ieva 
Dovidauskienė,  kuri sakė, kad 
jausmas, kai padarai gera, kaž-
kam padedi, yra neįkainuoja-
mas. Jauna mokytoja mano, 
kad dar labiau skatinti savano-
rystę mieste padėtų mokymai 
savanoriams ir juos priiman-
čioms organizacijoms, sava-
norystės galimybių žemėlapis 

mieste, gerosios patirties daly-
bos, bendri forumai, susitikimai.

Septintosios grupės diskusi-
jos tema – „Jaunimo įsidarbini-
mas“. Planuojantiems vasaros 
metu padirbėti gerų žinių turė-
jo Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja V. Gri-
gorienė – Savivaldybės vado-
vų vieningu sprendimu jau da-
bar ieškoma galimybių įdarbinti 
jaunuolius nuo 14 metų. Tiria-
mas poreikis, skaičiuojami fi-
nansiniai ištekliai, bendraujama 
su miesto įmonėmis ir versli-
ninkais, kurie norėtų prisijungti 
prie iniciatyvos, kad tie jaunuo-
liai, kurie atsakingai nusiteikę 
padirbėti, įgyti darbinės patir-
ties, turėtų tokią galimybę. 

„Supratau, kaip svarbu yra da-
lyvauti tokiuose susitikimuose, 
palaikyti gyvą ryšį su jaunimu 
mokyklose. Tikrai esu nusitei-
kusi bendradarbiauti, rengti ben-
dras veiklas“, – sakė diskusijoje 
dalyvavusi ir Alytaus teritorinės 
darbo biržos Druskininkų sky-
riaus vedėja D. Naujalienė.

Jaunimo politikos kokybė verti-
nama pagal tam tikrus kriterijus – 
pagal tai, kiek jaunimas yra įtrau-
kiamas į jiems svarbių sprendimų 
priėmimą, koks dėmesys ir finan-
savimas yra skiriamas jaunimo 
veikloms, kaip tenkinami jaunimo 
poreikiai integruojant juos į ben-
druomenės gyvenimą. „Ir toliau 
bus skiriamas didelis dėmesys 
jaunimo užimtumo skatinimui, 
paslaugų plėtrai, finansuoja-
mos naujos veiklos ir projektai“, 
– sakė diskusiją apibendrinęs 
meras R. Malinauskas. Didžiuo-
jamės, kad šioje srityje  esame 
lyderiai, ir šių pozicijų niekam ne-
siruošiame užleisti“. 

Diskusiją apibendrino Švie-
timo skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Diana Brown
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Druskininkų viešojoje bibliotekoje – prasmingų renginių gausa
Druskininkų savivaldybės  

viešoji biblioteka aktyviai daly-
vauja  lapkričio mėnesio inicia-
tyvose, skatinančiose skaityti. 
Tamsiuoju rudens laikotarpiu, 
kai šviesą įveikia tamsa, drus-
kininkiečiai  ir miesto svečiai  
kviečiami apsilankyti bibliote-
koje ne tik pasiimti knygų,  pa-
skaityti periodinių leidinių, bet 
ir padiskutuoti, susitikti,  pa-
bendrauti. Čia jų laukia gar-
siniai skaitymai, literatūrinės 
popietės, parodų pristatymai,  
susitikimai su knygų autoriais, 
o mažiesiems bibliotekos lan-
kytojams nuobodžiauti neleis 
žinomiausių knygų personažai  
ir kiti kūrybiniai užsiėmimai A. 
Lindgren vaikų literatūros sky-
riuje.

Lapkričio 9-ąją Viešojoje bibli-
otekoje organizuotas susitikimas 
su viena ryškiausių Lietuvos tea-
tro ir kino aktore Nijole Narmon-
taite ir kapitonu Pauliumi Kovu 
sulaukė didelio miesto gyvento-
jų ir svečių susidomėjimo. Pir-
moje renginio dalyje pristatyta P. 
Kovo knyga „Gyvenimas audro-
je: kaip išlikti sausam“. „Lietuvos 
1000-mečio odisėjos“ idėjos ben-
draautorius ir XI-ojo etapo jach-
tos  „Ambersail“ kapitonas pa-
teikė daug įdomios medžiagos ir 
nuotraukų apie per 9 mėnesius 
trukusią kelionę ir aplankytus 29 
pasaulio uostus. P. Kovas pasa-
kojo,  kaip svetingai lietuvius su-

Susitikimas su  viena ryškiausių  Lietuvos teatro ir kino aktore Nijole Narmontaite ir ka-
pitonu Pauliumi Kovu sulaukė didelio miesto gyventojų ir svečių susidomėjimo/Viešosios 
biblioteko archyvo nuotrauka

tiko 26 užsienio lietuvių bendruo-
menių atstovai ir toli nuo gimtinės 
visi kartu giedojo „Tautišką gies-
mę“. Buvo rodomi  nufilmuoti jach-
tos „Ambersail“ kelionės vaizdai. 
Antroje renginio dalyje aktorė N. 
Narmontaitė, žavinti savo chariz-
ma, nestokojanti humoro, prista-
tė knygas apie teatrą, aktorius 
bei gerbėjus. Pirmosios dvi akto-
rės  knygos „Aktoriai, režisieriai ir 
kasininkės“ ir „Aktoriai, režisieriai 
ir studentai. Ko nematė žiūrovai“  
yra didžiulio skaitytojų dėmesio 

sulaukę leidiniai. 
Renginyje buvo pristatyta pati 

naujausia aktorės knyga „Akto-
riai, režisieriai ir gerbėjai“. „Man 
patinka rašyti, rinkti medžiagą, 
bendrauti su kolegomis aktoriais. 
Visi noriai pasakojo savo istorijas. 
Man labai malonu su jais susitik-
ti ir pabendrauti“, – pasakojo  ak-
torė. Šios knygos skaitomos iš-
traukos pakėlė nuotaiką visiems 
renginio dalyviams, o pačios au-
torės  nuotaikingas dalyvavimas 
ypač pagyvino knygos pristaty-

mą. Renginio metu skambėjo N.  
Narmontaitės atliekamos dainos, 
aktorė vaidino, pasakojo, prisi-
minė smagias akimirkas iš spek-
taklių „Selavy“, ,,Meistriškumo 
pamoka“ ir kitų. Bibliotekos lan-
kytojai išgirdo daug nuotaikingų 
pasakojimų apie teatro legendas.  
Šiltų emocijų N. Narmontaitė ir P. 
Kovas sulaukė ir iš renginio lan-
kytojų, daugelis prisipažino akto-
rę ir legendinės jachtos kapitoną 
gyvai matantys pirmą kartą, nusi-
driekė eilės lankytojų, norinčių įsi-
gyti knygų bei gauti autorių auto-
grafų.  

Bibliotekos darbuotojai nuošir-

džiai  dėkoja druskininkiečiams 
ir miesto svečiams už gražius žo-
džius ir atsiliepimus apie biblio-
teką, joje organizuojamus rengi-
nius ir maloniai kviečia lapkričio 
21 d. 17 val. į A. Nedzelskio tapy-
bos parodos „Vasaros paveiksliu-
kai“ pristatymą, o lapkričio 29 d.  
17.10 val.  – į Ingos Liutkevičienės 
knygos „15 metų su Galina Dau-
guvietyte. Kas liko nutylėta?“ pri-
statymą ir filmo peržiūrą.

 Praleiskime ilgus ir tamsius ru-
dens vakarus su knyga.

Druskininkų viešosios 
bibliotekos informacija
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Renginiai
Lapkričio 18 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „A. Lindgren pa-

saulis“, skirta vaikų rašytojai A. Lindgren atminti (Druskininkų savivaldy-
bės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 19 d. 15 val. Leipalingio dvare vyks teatro „Labas“ spekta-
klis „Lazdynų pelėda“. Vaidins: Neringa Varnelytė, Vitalija Mockevičiūtė 
ir Žibutė Valkaitytė. Kaina – 1 EUR. 

Lapkričio 25 d. 14 val. Antano Sadecko biografinės knygos-albu-
mo „Mano keliai nekeliai“ sutiktuvės bei fotografijų parodos  „Negrįžu-
siems...‘‘ pristatymas (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinyje, Alė-
jos g. 30, Leipalingis)

Lapkričio 25 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams „Pinokio istorijos“, 
skirta rašytojo K. Kolodžio 190-mečiui (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lapkričio 25 d. 16 val. Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės kūrybos dar-
bų parodos „Tarp sapno ir prabudimo“ pristatymas. Koncertuos Vilniaus 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinė Agilė Gabrielė 
Bajoraitė (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 29 d. 17.10 val. Ingos Liutkevičienės  knygos 15 metų su Ga-
lina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ pristatymas ir filmo peržiūra (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 1 d. 17.30 val. Subjektyvūs išjautimai „Mes esam – tarp 
mūsų“: piešinių parodos  „Sugrąžinta svajonė“ pristatymas, vaizdo insta-
liacija „Kur nesvarbu, kas tu esi ir kaip judi“, Gražvydo Sidiniausko min-
tys ir dainos. Renginys skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. 
Autoriai – Druskininkų šeimos paramos centro sveikųjų ir neįgaliųjų klu-
bas „Erzon“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)

Gruodžio 3 d. Didžiosios Kalėdų  eglės ir eglučių parko įžiebimo šven-
tė: 

11.00 val. Šventinių smulkmenų mugė ir žiemiškas šurmulys
15. 30 val. Maltiečių labdaros akcija 
16.00 val. Prakartėlės atidarymas ir šventinimas
16.30 val. Teatralizuota lėlių misterija  „Balta paslaptis“ , Alytaus cho-

ro „De-Žavu“ ir Astos  Pilypaitės koncertas. Po koncerto – teatralizuota 
ekskursija po Kalėdinių eglučių parką. Renginio metu veiks šventinė ka-
ruselė ir visų vaikų laukiamas Kalėdų Senelio paštas.

(Pramogų aikštė, Vilniaus alėja, Gydyklų parkas)

PARODOS

Lapkričio 19 d. 15 val. V. Padimanskaitės kūrybos darbų parodos pri-
statymas (Mažoji galerija, M. K. Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 21 d. 17 val. A. Nedzelskio tapybos darbų parodos ,,Vasa-
ros paveiksliukai‘‘ pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji bibliote-
ka, V. Kudirkos g. 13)

Prof. Laimos Drazdauskaitės tapybos darbų paroda „Mėlynasis fonta-
nas“ (V. K. Jonyno galerija, M. K. Čiurlionio g. 41)

Paroda „M. K. Čiurlionio atvirlaiškiai: broliška meilė ir kūrybos aidai“, 
skirta 141-osioms M. K. Čiurlionio gimimo metinėms (M. K. Čiurlionio 
memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Paroda „Šeimos portretų galerija“ iš Muziejaus rinkinių (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59).

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės sky-
riaus  baigiamųjų darbų paroda. Mokytoja G. Kupčinskienė (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Dr. A. Lankelio (pirmas kairėje) sudaryto leidinio pristatymo renginį „Draugystės“ sanatorijoje vedė Druskininkų gidų asociacijos narė 
A. Smaliukienė, jame dalyvavo gidai, mokytojai bei kiti druskininkiečiai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Šildykimės saugiai
Prasidėjus šildymo sezo-

nui, Lietuvoje kasmet išau-
ga gaisrų bei juose žūstančių 
žmonių skaičius. Pagrindi-
nės gaisrų gyvenamuosiuose 
būstuose priežastys yra ne-
atsargus žmonių elgesys su 
ugnimi, netvarkingos kros-
nys ir iš jų iškritusios žarijos, 
degančios malkos, židinių ir 
dūmtraukių gedimai taip pat 
elektros įrenginių prietaisų 
bei instaliacijos gedimai. 

Kūrendami krosnį, nesukelsite 
gaisro, jeigu teisingai ją įreng-
site ir saugiai eksploatuosite. 
Svarbiausia nepalikti besikū-
renančios krosnies be priežiū-
ros, ypač jeigu namuose lieka 
mažamečių vaikų. Pastatuo-
se, kuriuose yra įrengtos kros-
nys, prieš prasidedant šildymo 
sezonui būtina jas sutvarkyti ir 
ne rečiau kaip kartą per 3 mė-
nesius iš dūmtraukių bei kros-
nių išvalyti suodžius. Dūmtrau-
kiai ir sienos su dūmų kanalais 
turi būti išbaltintos, atsiradę 
nesandarumai sutvarkyti ne-
degiais mišiniais. Pakuros du-
relės turi būti tvarkingai užda-

rytos, kad iš krosnies neiškristų 
degančios žarijos. Negalima 
kišti į krosnį malkų, kurios il-
gesnės už pakurą − negalėsi-
te sandariai uždaryti pakuros 
durelių. Taip pat pavojinga ša-
lia krosnies statyti baldus, lai-
kyti bet kokius daiktus – arčiau 
negu 1 metro atstumu nuo kros-
nies esantys daiktai gali įkaisti 
ir suliepsnoti. Prie pakuros lai-
komos malkų atsargos taip pat 
gali užsidegti. Jeigu prie kros-
nies grindys yra degios, būti-
na prie pakuros pritvirtinti ap-
sauginę skardą, kad iškritusios 
žarijos nesukeltų gaisro. Nieka-
da nebandykite įkurti krosnies 
lengvai užsiliepsnojančiais, de-
giais skysčiais (benzinu, žibalu 
ir kitais) − galite šliūkštelėti per 
daug, netyčia apipilti daiktus, 
esančius šalia krosnies ar pa-
tys apsilaistyti. Toks neatsargu-
mas gali turėti labai rimtų nei-
giamų padarinių.

Krosnis gali būti pavojinga 
ne tik dėl atviros liepsnos, jei-
gu krosnies sklendė yra užda-
ryta, o kuras dar ne visiškai su-
degęs, dėl deguonies stygiaus 
susidaro labai nuodingos dujos 

− anglies monoksidas (smal-
kės). Todėl per anksti uždaryti 
krosnies sklendę yra labai pa-
vojinga. 

Kita aktuali problema – patal-
pų šildymas elektriniais prietai-
sais. Pavojinga į elektros tinklą 
iškart jungti kelis tokius prietai-
sus, nes perkraunama elektros 
instaliacija, kaista laidai, gali 
įvykti trumpas jungimasis, dėl 
ko dažnai ir kyla gaisrai. Elek-
trinius šildymo prietaisus reikia 
statyti ant nedegaus paviršiaus, 
toliau nuo užuolaidų bei bal-
dų. Nepalikite ant jų padžiautų 
rūbų, o išeidami iš namų elek-
trinius šildymo prietaisus būti-
nai išjunkite. 

Kad būtų išvengta žmonių žū-
čių ir ugniagesiai galėtų laiku 
atskubėti į pagalbą, užtikrinkite 
gaisrinių automobilių privažia-
vimą prie pastatų, vandens tel-
kinių, hidrantų, neužstatykite jų 
transporto priemonėmis, o ato-
kiose kaimo vietovėse išeikite 
jų pasitikti.

Druskininkų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

informacija

Ramunė Žilienė

Naujas informacinis-metodinis 
leidinys „Druskininkų krašto lan-
kytinų kultūros objektų rodyklė“, 
tikimasi, pasitarnaus visiems, pa-
norusiems giliau pažinti kuror-
to istoriją. Rodyklė gali būti nau-
dinga ne tik kurorto svečiams, 
norintiems daugiau sužinoti apie 
Druskininkus, bet, esant progai, ir 
druskininkiečiams, panorusiems 
pristatyti gimtąjį kraštą savo bi-
čiuliams iš svetur.

Praėjusį penktadienį naujasis 
leidinys buvo pristatytas visuo-
menei „Draugystės“ sanatorijos 
Raudonojoje salėje. Renginį vedė 
„Draugystės“ sanatorijos bibliote-
kininkė, Druskininkų gidų asocia-
cijos narė Audronė Smaliukienė. 

Parengta Druskininkų krašto lankytinų 
kultūros objektų rodyklė

Literatūriniais skaitymais leidinio 
pristatymo popietę praturtino „At-
gimimo“ mokyklos jaunieji skaito-
vai, mokytojai, kiti druskininkie-
čiai.

Rodyklė, kurią sudarė Druski-
ninkų gidų asociacijos pirminin-
kas dr. Antanas Lankelis, gau-
siai iliustruota įvairių Druskininkų 
krašto lankytinų vietų bei objek-
tų nuotraukomis, jų autorius yra 
leidinio sudarytojas. Pristatomi 
objektai aprašyti glaustai, tačiau 
tekstai – informatyvūs, siejami su 
istoriniais faktais, šių dienų aktu-
alijomis bei kita iš įvairių šaltinių 
susisteminta informacija.

Leidinį maketavo Augustas Lan-
kelis, recenzavo istorikas Vytau-
tas Valentukevičius.

„Druskininkų krašto lankytinų 

kultūros objektų rodyklė“ pareng-
ta bei išleista, panaudojus Druski-
ninkų savivaldybės paramą Drus-
kininkų gidų asociacijai.
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Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame Liną Aželionienę dėl mylimos 
mamytės Birutės Sakevič mirties.

Bendrijų „Saulės takas“ ir „Jaunystė“ gyventojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame 
Gitaną Balčiuvienę, mirus brangiai Mamai.

Centro „Dainava“ darbuotojai

Joną Martinonį dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučia R. ir A. Matoniai

Nuoširdžiai užjaučiame Domininką Mikelionienę, 
mirus mylimiems broliui ir seseriai.

Kaimynai D. ir J. Dambauskai, A. ir V. Kudarauskai, 
Č. ir A. Lazauskai, D. ir R. Jakšaičiai, A. ir J. Trainavičiai

Tokia tauri ir mylinti širdis ir akys šviesiosios
Ilgam gyvenimo kely pavargo.

Išėjo, palikusi  Amžinybės brydę,
Auksiniame rudens take.

Virginiją Šimkevičienę dėl mylimos Mamytės mirties 
nuoširdžiai užjaučia Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka...

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame mokytoją 
Laimą Bukauskienę, mirus mylimai mamytei.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo C grupės 
mokinukai ir tėveliai

V. Semeška vis dar siekia dėmesio bet kokia kaina?
Ramunė Žilienė

Po aplinkosaugininkų atlik-
to tyrimo paaiškėjo, kad Gailiū-
nų kaimo gyventojo Viliaus Se-
meškos pretenzijos dėl ančių 
medžioklės neva pažeidžiant 
taisykles – nepagrįstos. Drus-
kininkų „Giraitės“ medžiotojų 
klubo nariams, medžiotojams 
Gediminui Kašėtai ir Juozui Ku-
činskui administracinio teisės 
pažeidimo bylos teisena nu-
traukta, nesant administracinio 
teisės pažeidimo įvykio ir sudė-
ties.

Ankstesnėje publikacijoje „Prie 
politiko V. Semeškos valdų esan-
čios Nemuno pakrantės artintis 
negalima?“ rašėme, kad viešas 
asmuo, konservatorius, Druski-
ninkų savivaldybės tarybos na-
rys opozicijoje V. Semeška gra-
sinimais užsipuolė medžiotojus, 
rugsėjo 12 dieną medžiojusius 
„Giraitės“ klubui priklausančiuo-
se medžioklės plotuose, išplūdo 
juos, galiausiai iškvietė aplinko-
saugininkus.

Rūkas – tik protokole?..

Savo pretenzijose V. Semeška 
buvo įvardijęs, jog rūkas buvęs 
„didelis“, „tirštas“, matomumas „la-
bai prastas.“

Protokole, kurį, gavęs V. Semeš-
kos signalą, surašė Alytaus re-
giono aplinkos apsaugos depar-
tamento Druskininkų agentūros 
vedėjas Sigitas Kvaraciejus, pa-
žymėta, esą medžioklės metu ga-
lėjęs būti rūkas, dėl kurio taikinys 
neaiškus ar nematyti, kas yra už 
taikinio pavojingu šūvio atstumu.

Lietuvos hidrometeorologijos 
tarnybos duomenimis, tą naktį ir 
rytą stebėtas rūkas Lazdijuose iš-
sisklaidė 9.30 val., Varėnoje – 7.16 
val. Tačiau, kaip teigiama tyrimo 
medžiagoje, Lazdijų ir Varėnos 
meteorologijos stočių duomenys 
negali būti prilyginami Druskinin-
kų savivaldybėje, Nemuno upėje 
buvusioms hidrometeorologinėms 
sąlygoms. Todėl, kad šios stotys 
yra ne tik skirtingose vietovėse, 
bet ir pakankamu atstumu nuo tos 
vietos, kuri siejama su incidentu.

Medžiotojai G. Kašėta ir J. Ku-
činskas džiaugiasi sprendimu: „Ki-
tokio sprendimo ir negalėjo būti. 
Medžioklėje oro sąlygos buvo ge-
ros. Lygiavamzdžiu medžiojome 
antis 20-30 metrų atstumu, 3-4 
metrus pakilusias į orą nuo van-
dens. Ir taikinį, ir tai, kas buvo už 
taikinio, mačiau visiškai aiškiai“, – 
savaitraščiui „Mano Druskininkai“ 
sakė medžioklės vadovas G. Ka-
šėta.

Pagal tyrimo medžiagą, ir tuo 
metu prie Nemuno buvę žvejai G. 
J. ir V. R. paliudijo, kad oras buvo 
truputį apsiniaukęs, bet viskas 
matėsi aiškiai.

„Atsitrenkė, nuskrido...“

V. Semeška, komentuodamas 
incidento aplinkybes, teigė, kad, 
išgirdęs šūvius, jis išbėgo į lauką. 
Apie 8 valandą ryto. Su pusantrų 
metų vaiku. Aiškintis, kas nutiko.

Paklaustas, kodėl tokioje situaci-
joje nepasirūpino, kad vaikas būtų 
atokiau nuo šūvių, tai yra – sau-
gesnis, V. Semeška atsakyme re-
dakcijai raštu atkirto, kad savo vai-
kų saugumu rūpinasi taip, kaip jis 
mano esant teisingiausia.

V. Semeškai rugsėjo 12-osios 
rytą pasirodė ne vien „tirštas“ rū-
kas. Ji dar skundėsi, kad kažkoks 
paukštis, panašu sužeistas, atsi-
trenkė į jo namą, nuskrido...

Komentuodamas šį V. Semeš-
kos nusiskundimą dėl į jo namą 
„atsitrenkusio kažkokio paukš-
čio“, G. Kašėta neslėpė nuosta-
bos: „Tai didžiausia nesąmonė. 
Medžiojant Nemuno upės dešinė-
je pusėje, iš lygiavamzdžio į antį 
paleisti smulkūs šratai niekaip ne-
būtų galėję pasiekti kitoje upės 
pusėje, ant kalno esančio namo. 
Pašauta antis nukrito į vandenį, 
nuo jos iki V. Semeškos sodybos 
dar buvo didelis atstumas“, – pa-
sakojo medžiotojas.

Paprašytas pakomentuoti si-
tuaciją, Druskininkų savivaldy-
bės meras Ričardas Malinaus-
kas, pats turintis jau tris dešimtis 
metų siekiančią medžioklės patirtį 
sakė, kad šis V. Semeškos išpro-
vokuotas incidentas ir apibūdina 
tai, koks elgesys šiam žmogui gal 
yra gyvenimiška norma: „Toks el-
gesys, mano nuomone, labai aiš-
kiai pasako, kad žmogus yra intri-
gantas. Akivaizdu, jog skųsdamas 
medžiotojus dėl to, kad esą jie 
šaudė, esant rūkui, meluoja: jeigu, 
išėjęs iš savo namo, mato Nemu-
ne ne tik valtį, bet ir tai, kas joje 
sėdi, vadinasi, matomumas buvo 
toks, kad medžioti buvo galima. 
Puikiai žinau, kad medžiotojas, 
kaip taisyklėse ir parašyta, šauna į 
taikinį, tik įsitikinęs, kad jis aiškus, 
matomas. Ir tikrai ne pagal anties 

nukritimą ar jos skridimo kryptį 
gali kas nors nuspręsti, buvo ten 
rūkas, ar ne. Juo labiau, kad antys 
yra medžiojamos smulkiais šra-
tais, kurie lekia nedidelį atstumą. 
Stebina dar ir kitas dalykas: koks 
tėvas, pagriebęs mažametį vaiką, 
lakstys po kiemą ir aiškinsis, kas, 
kur, ką „šovė“? Mano nuomone, 
normalu tokiu atveju būtų pirmiau-
sia vaikus kišti po stalu ar lova, 
gal bent jau į sandėliuką, kuriame 
nėra langų, ir tada jau eiti aiškintis, 
ar būta šūvių. Visa ši V. Semeškos 
sukelta istorija apgailėtina, kaip ir 
visos kitos jo sukurptos istorijos.“

Kodėl jau nebeįdomu?

Medžiotojams pasirodė, kad V. 
Semeška – tiesiog konfliktiškas 
ir dažnai priekabių ieškantis žmo-
gus.

Tačiau kodėl emocingai reiškęs 
pretenzijas medžiotojams, plūdę-
sis ir, anot jų, grasinęs, kad me-
džiotojams „blogai baigsis“, kad 
jie „padės bilietus“, V. Semeška 
tyrimo išvadomis jau nė nebesi-
domi? Paklaustas, kaip jis verti-
na aplinkosaugininkų sprendimus 
nutraukti administracinio teisės 
pažeidimo bylos teiseną, atsakė: 
„Sprendimų niekaip nevertinu, su 
tyrimo medžiaga nesu susipaži-
nęs, sprendimus priima kompe-
tentingos institucijos, kuriomis aš 
pasitikiu.“ Iš tokio šio politiko atsa-
kymo gali susidaryti įspūdis, kad 
jam, tuo metu, – jau įsibėgėjus rin-
kimams į Seimą, – labai reikėjo to-
kio pritempto medžioklės „skan-
dalo“. Kad būtų galima atkreipti 
dėmesį į save, kaip į konservato-
rių partijos sąrašo kandidatą. Re-
gis, tokia taktika būdinga viešiems 
asmenims, politikams, turintiems 
mažai šansų išgarsėti konkrečia, 
bendruomenei naudinga veikla, 
todėl mėginantiems atkreipti dė-
mesį į save kitokiais būdais? Ga-
lima pagalvoti, kad V. Semeškos 
būdai – ne dirbti konkrečius dar-
bus Druskininkų labui, o skųstis ir 
skųsti įvairioms institucijoms, taip 
„garsinant“ savo vardą.

Druskininkų „Giraitės“ medžiotojų klubo nariams J. Kučinskui ir G. Kašėtai administraci-
nio teisės pažeidimo bylos teisena nutraukta, nesant administracinio teisės pažeidimo įvy-
kio ir sudėties/ Laimos Rekevičienės nuotrauka

REIKIA PINIGŲ? Skoliname pinigus 
grynais. Tel. 8 672 22357 Parduotuvėje 

„5 Aveniu“ 
(„Parko vila“)

 
– nauja drabužių siunta. 

DĖMESIO! 
Yra ir proginių 

suknelių!

Tel. 8 654 17888
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2016.11.19 d.
Šeštadienis

2016.11.18 d.
Penktadienis

2016.11.20 d.
Sekmadienis

2016.11.22 d.
 Antradienis

2016.11.21 d.
  Pirmadienis

2016.11.18 d., penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Šlovės dienos
10:50 Specialus tyrimas.
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:10 Klauskite daktaro.
16:20 Šlovės dienos .
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:45 Žmonių vaikai.
00:35 Gamtos inspektoriai. 
01:10 Komisaras Reksas.
02:10 Klauskite daktaro. 
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“. 
04:05 Auksinis balsas. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas.
06:55 Simpsonai (kart.) 
07:55 Naisių vasara (kart.) 

08:25 Moterys meluoja geriau (kart.) 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sila. 
11:55 Ekstrasensų mūšis
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba. 
19:30 Sparnai.
21:15 PREMJERA. 
23:50 Mačetė. 
01:50 Kaliniai (kart.) 
04:30 Programos pabaiga. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 Visatos broliai.
07:00 Džonis Testas.
07:25 Kempiniukas Plačia-

kelnis.
07:50 Volkeris, Teksaso reindžeris.
09:50 24 valandos.
10:40 Yra, kaip yra. 
12:50 Auklė.
13:20 Būk mano meile.
14:20 Mano lemties diena.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos.
19:30 Labdaros renginys „Pasida-

link“.
23:00 Per plauką nuo pražūties.
01:05 Rekrūtas (k).
03:15 Programos pabaiga. 

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Šiandien kimba. 

08.10 „Kalnų ežerai“. 
09.10 „Miškinis “.
10.20 „Budelis“. 
11.25 „Kartą Rostove...“ 
12.30 „Miestelio patruliai“ .
13.35 „Vandens žiurkės“. 
14.55 „Miškinis“. 
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 „Neišsižadėk“. 
18.00 Reporteris. 
18.55 „Kartą Rostove...“ 
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
22.57 Orai.
23.00 „Kelionė į vieną pusę“. 
01.00 „Hibridas“. 
03.05 „Kelionė į vieną pusę“. 
06.00 „Jaunikliai“. .

06:35 Džeikas, Storulis ir 
šuo.

08:25 Žurovas.
10:30 Sudužusių žibintų 

gatvės (k). 
11:35 Prokurorų patikrinimas (k). 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k). 
13:50 Diagnozė – žmogžudystė. 
14:50 Tokia tarnyba. 
15:45 Prokurorų patikrinimas.
16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
18:00 Info diena. 
18:30 Sudužusių žibintų gatvės.
19:30 Amerikietiškos imtynės. 
21:30 Snaiperis 2 
01:20 Džeikas, Storulis ir šuo (k). 
02:50 Snaiperis 2 (k). 
04:15 Žurovas (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt
06:30 Specialus tyrimas.
07:25 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai
07:50 Mūsų kaimynai marsupila-

miai. 
08:15 Džiunglių knyga 
08:30 Girių horizontai. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. 
13:55 Užrašai apie Šerloką Holmsą 
14:45 Premjera. 
15:45 Žinios. 
16:00 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu. 
16:30 Sveikinimų koncertas. 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius. 
20:30 Panorama. 
21:00 Auksinis balsas. 
22:55 Trumposios žinios.
23:00 Premjera. 
02:30 Užrašai apie Šerloką Holmsą
03:20 Kredo: demokratas.
04:20 Klausimėlis.lt
04:35 Bėdų turgus. 
05:15 Stilius. 

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

06:05 Popietė su Algiman-
tu Čekuoliu. 

06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Premjera.
09:25 Džiunglių knyga.
09:35 Premjera. Auklė  Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Pa-

tas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Mūsų gyvūnai. 
11:00 Aušros Vartų atlaidai. 
12:30 Klausimėlis.lt. 
13:00 Pasaulio dokumentika.
13:55 Puaro.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:30 Tikri vyrai.
17:15 Lietuvos humoro lyga. 
18:30 Šiandien. 
19:00 Teisė žinoti. 
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Premjera. 
22:45 Kino žvaigždžių alėja. 
00:40 Trumposios žinios.
 00:45 Pasaulio dokumentika. 
01:35 Puaro .
03:20 Klausimėlis.lt
03:35 Istorijos detektyvai  (kart.).
04:20 Tikri vyrai (kart.).
05:05 Savaitė.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.

10:00 Šlovės dienos
10:50 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės  

(kart.).
11:45 Savaitė (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (kart.).
13:10 Klauskite daktaro (kart.).
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Šiandien.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-

vanoriai“. 
22:30 Premjera. Samdiniai. Idealis-

tai prieš „Islamo valstybę“.
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė. 
00:30 Laisvės vėliavnešiai. 
01:10 Komisaras Reksas.
02:10 Klauskite daktaro.
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius (kart.).
04:45 Klausimėlis.lt (kart.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Teisė žinoti. (kart.).
05:30 Keliai. Mašinos. Žmonės 

(kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Šlovės dienos (kart.).

10:50 Stilius. Gyvenimo būdo žur-
nalas (kart.).

11:45 Samdiniai. Idealistai prieš „Is-
lamo valstybę“

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
(kart.).

13:10 Klauskite daktaro. (kart.).
16:20 Šlovės dienos
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Šiandien. Aktualijų laida.
19:30 Emigrantai.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“. 22:25 Trumposios 
žinios. 

22:30 Istorijos detektyvai.
00:25 Septynios Kauno dienos 

(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro.
03:05 Emigrantai.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Istorijos detektyvai.

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Kalnų ežerai“. 

08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Girių takais. 
10.30 „Moterų daktaras“. 
12.40 „Delta“. 
14.55 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
16.50 „Budelis“. 
18.00 Žinios.
18.22 Orai.
18.25 „Gamtos magija“. 
20.30 „Vera“. 
22.30 Žinios.
22.57 Orai.
23.00 „24/7“. 
00.00 „Budelis“ .

06:15  Teleparduotuvė.
06:30  Ančiukų istorijos. 
07:00  Nenugalimasis žmo-

gus-voras. 
07:30 Nindžago: Spinjitzu meistrai. 
08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30  Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos.. 
09:30  Gardu Gardu. 
10:00  Pasaulis pagal moteris.
10:30  Svajonių ūkis.
11:00  Barbė – perlų princesė.
12:35  Auklė 2.
14:20  Vaikų darželio policininkas.
16:15  Simpsonai. 
16:45  Ekstrasensų mūši. 
19:25  Eurojackpot. 
19:30  Iššūkis kaime. 
21:00 Transporteris. 
23:05 Mergina su drakono tatuiruote. 

06:15 Teleparduotuvė 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Nenugalimasis žmo-

gus – voras. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukų istorijos.
08:30 Mamyčių klubas,
09:00 Kulinariniai triukai.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas, 
10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Barbė ir slaptosios durys. 
12:35 Dantukų fėja
14:40 Baltoji iltis 2. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
19:30 X Faktorius.
22:30 PREMJERA. 
02:30 Programos pabaiga. 

06:10  Teleparduotuvė. 
06:25  Nuotykių metas . 
06:55  Simpsonai  (kart.). 
07:55 Gero vakaro šou 

(kart.) 
08:55  Meilės sūkuryje. 
10:00  Sila. 
11:55 Ekstrasensų mūšis . 
13:00  Kempiniukas Plačiakelnis .
13:30  Simpsonai.
14:30  Mažoji nuotaka.
15:30  Itališka meilė .
16:30  TV Pagalba. 
19:30  Naisių vasara.
 20:00  Apie mus ir Kazlauskus. 
21:00  Moterys meluoja geriau. 
22:30  Kobra 11. 
23:35  Kvantikas.
00:30  Gražuolė ir pabaisa. 
01:30  Pelkė. 
02:20  Programos pabaiga. 

06:10  Teleparduotuvė. 
06:25  Nuotykių metas. 
06:55  Simpsonai (kart.). 
07:55  Naisių vasara (kart.). 

08:25  Moterys meluoja geriau 
(kart.). 

08:55  Meilės sūkuryje. 
10:00  Sila. 
11:55  Ekstrasensų mūšis. 
13:00  Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30  Simpsonai. 
14:30  Mažoji nuotaka.
15:30  Itališka meilė. 
16:30  TV Pagalba. 
19:30  Naisių vasara. 
20:00  Prieš srovę.
21:00  Moterys meluoja geriau. 
22:30  Pamergė pagal užsakymą. 
01:40  Pelkė.
02:30  Programos pabaiga. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 Džonis Testas (k).
06:55 Mažieji Tomas ir 

Džeris.
07:20 Nickelodeon valanda. 
07:45 Neramūs ir triukšmingi.
08:10 Sandžėjus ir Kreigas.
08:35 Kempiniukas Plačiakelnis (k).
09:00 Tomo ir Džerio šou.
09:30 Ponas Bynas.
09:55 KINO PUSRYČIAI.
11:15 Riterio žvaigždė.
13:50 Policijos akademija.
15:30 Gyvenimo šukės.
17:30 Bus visko.
19:30 SUPERKINAS.
21:25 Juokdarių vakarienė. 
01:40 Per plauką nuo pražūties (k).
03:40 Programos pabaiga. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 Džonis Testas (k).
06:55 Mažieji Tomas ir 

Džeris.
07:20 Nickelodeon“ valanda. Harvis 

Biksas.
07:45 Neramūs ir triukšmingi.
08:10 Sandžėjus ir Kreigas.
08:35 Tomo ir Džerio šou.
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:45 Na, palauk!
10:00 KINO PUSRYČIAI.
11:35 Įsimylėti per dvi savaites 
13:35 Pričiupom!. 
14:30 Didingasis amžius. 
16:40 Ne vienas kelyje. 
19:30 Žvaigždžių duetai. 
00:35 Patologija (S). Siaubo trileris. 
04:15 Programos pabaiga. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 Visatos broliai.
06:50 Džonis Testas.
07:15 Kempiniukas Plačia-

kelnis.
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris.
09:35 24 valandos. 
12:25 Bus visko (k). 
13:20 Būk mano meile! 
14:20 Mano lemties diena.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. N-7. 
19:30 KK2. N-7. 
20:25 Nuo... Iki... 
22:15 VAKARO 
01:10 Mentalistas 
02:00 Begėdis 
03:50 Programos pabaiga. 

06:15 Dienos programa. 
06:20 Visatos broliai.
06:50 .Džonis Testas.
07:15 Kempiniukas Plačia-

kelnis.
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris.
09:35 24 valandos. 

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Kartų kovos. 

09.30 Vantos lapas. 
10.00 „Laukinis pasaulis “. 
10.50 „Vera“. 
13.00 Auksinė daina.
14.55 „Dykumos“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
16.50 „Budelis“. 
18.25 „Gamtos magija“. 
19.00 „Kalnų ežerai“. 
20.30 „Kalnų ežerai“. 
21.30 „24/7“. 
23.00 „Skubus iškvietimas. 
01.10 Mafijos kronikos. 
02.10 „Vera“.
03.40  „24/7“. 
04.25 Mafijos kronikos. 
05.05 „Dykumos“. 
06.00 „Jaunikliai“.

06:05 Savaitės kriminalai 
(k). 

06:30 Diagnozė - žmogžu-
dystė (k). 

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 Amerikos mieliausieji. 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. 
12:05 Pavariau (k). 
12:35 Mistinės istorijos 
15:50 Kas žudikas? 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga. 

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

09:00 Viena už visus. 
10:10 Beatos virtuvė. 
11:05 BBC dokumentika.
13:15 Sveikinimai.
15:50 Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 Šuo.
19:00 Visados kaip pirmą kartą
21:00 Juodasis sąrašas.
23:00 Ką išdarinėja vyrai.
00:40 Netikėta sėkmė (k). 
03:35 Visados kaip pirmą kartą (k). 
05:10 Ledo žemė. 

06:10 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

06:35 Džeikas, Storulis ir 
šuo.

07:30 Tokia tarnyba (k). 
08:25 Muchtaro sugrįžimas (k). 
09:25 Farų karai (k). 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės. (k). 
11:35 Prokurorų patikrinimas.(k). 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k). 
13:50 Diagnozė – žmogžudystė.
14:50 Tokia tarnyba.
15:45 Prokurorų patikrinimas.
16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
18:00 Info diena. 
18:30 Sudužusių žibintų gatvės. 
19:30 Gyvenimiškos istorijos.
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
21:00 Savaitės kriminalai. 
21:30 Nepalaužiama drąsa. 
23:55 Ką išdarinėja vyrai(k).
01:30 Džeikas, Storulis ir šuo (k). 
03:05 Juodasis sąrašas (k). 
03:50 Gyvenimiškos istorijos (k). 
05:00 Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos (k). 

16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
18:00 Pasienio sargyba (k). 
18:30 Keliauk ir ragauk.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:00 MANO HEROJUS. Netikėta 

sėkmė. 
23:50 AŠTRUS KINAS. Laivas vai-

duoklis.
01:35 Vampyro dienoraščiai (k). 
03:00 Kas žudikas? (k). 
03:50 Muzikinė kaukė (k). 

02.15 „Kalnų ežerai“. 
03.55 „Vera“. 

06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Vantos lapas. Laida 

apie pirties malonumus. 
07.40 Kaimo akademija. 
08.10 Kartų kovos. 
09.10 „Miškinis“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Kartą Rostove...“.  
12.30 Girių takais. 

13.00 „Tigrų sala“. 
13.35 „Vandens žiurkės“. 
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.  
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.   
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove..“.  
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Mafijos kronikos. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“.  
01.50 Reporteris. 
02.45 Lietuva tiesiogiai. 
03.00 „Vandens žiurkės “. 
03.45 „Miestelio patruliai“. 
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“. 
05.20 „Vandens žiurkės“. 
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2016.11.23 d.
 Trečiadienis

2016.11.24 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

09:10
10:00 Šlovės dienos (kart.).
10:50 Emigrantai (kart.).
11:40 Klausimėlis.lt (kart.).
12:00 Lietuvos kariuomenės dienai
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 

(kart.).
13:10 Klauskite daktaro (kart.).
16:20 Šlovės dienos.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Šiandien. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Italų kino magija. Didis grožis. 
01:05 Trumposios žinios.
01:10 Komisaras Reksas (kart.).
02:10 Klauskite daktaro (kart.).
03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo 

žurnalas (kart.).
04:05 Auksinis protas (kart.).
05:05 Auksinis protas (kart.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Šlovės dienos (kart.).
10:50 Gyvenimas (kart.).
11:45 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“. (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl 

(kart.).
13:10 Klauskite daktaro (kart.).
16:20 Šlovės dienos.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. 
01:15 Komisaras Reksas (kart.).
02:10 Klauskite daktaro (kart.).
03:05 Specialus tyrimas (kart.).
04:05 Dokumentinių filmų ciklas 

(kart.).
05:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu (kart.).
05:30 Mūsų gyvūnai. 

06:10  Teleparduotuvė. 
06:25  Nuotykių metas.
07:25  Simpsonai (kart.) 
07:55  Naisių vasara (kart.) 

08:25 Moterys meluoja geriau (kart.) 
08:55  Meilės sūkuryje. 
10:00  Sila. Kelias namo.
 11:55  Ekstrasensų mūšis. 
13:00  Kempiniukas Plačiakelnis.
14:30  Mažoji nuotaka .
15:00  Mažoji nuotaka. 
15:30  Itališka meilė.
16:30  TV Pagalba. 

06:10  Teleparduotuvė. 
06:25  Nuotykių metas. 
06:40  Nuotykių metas . 
06:55  Simpsonai (kart.). 

07:55  Naisių vasara (kart.) 
08:25 Moterys meluoja geriau. (kart.) 
08:55  Meilės sūkuryje. 
10:00  Sila. 
12:00  Ekstrasensų mūšis. 
13:00  Kempiniukas Plačiakelnis.
 13:30  Simpsonai. 
14:30  Mažoji nuotaka. 
15:30  Itališka meilė.
16:30  TV Pagalba. 
19:30  Naisių vasara. 
20:00  Farai. 
21:00  Moterys meluoja geriau. 
22:30  Nuotykių ieškotojas. 
00:20  Gražuolė ir pabaisa.
01:20  Pelkė.
02:10  Programos pabaiga.

06:15 Dienos programa. 
06:20 Visatos broliai. 
06:50 Džonis Testas. 
07:15 Kempiniukas Plačia-

kelnis.
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris.
09:35 24 valandos. 
10:25 Yra, kaip yra. 
12:25 KK2 (k).
13:20 Būk mano meile
14:20 Mano lemties diena. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
19:30 KK2.
20:25 Tik nesijuok. 
22:15 VAKARO SEANSAS. 
00:05 Mentalistas.
01:00 Begėdis.
02:00 Juodasis sąrašas.
02:50 Programos pabaiga. 

06:15 Dienos programa. 
06:20Visatos broliai.
06:50 Džonis Testas. 
07:15 Kempiniukas Plačia-

kelnis.
07:40 Volkeris, Teksaso reindžeris.
09:35 24 valandos.
10:25 Yra, kaip yra. 
12:25 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile! 
14:20 Mano lemties diena.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
19:30 Valanda su Rūta. 
22:15 VAKARO SEANSAS. 
00:05 Mentalistas.
02:00 Sveikatos ABC televitrina (k).
02:30 Programos pabaiga. 

06.05 „Miestai ir žmonės“. 
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 

07.10 Nuoga tiesa. 
09.10 „Miškinis“. 
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Kartą Rostove...“. 
12.30 „Miestelio patruliai“. 
13.35 „Vandens žiurkės“.  
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.  
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove...“.  
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.  
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „24/7“. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“.  
01.50 Reporteris. 
02.45 Lietuva tiesiogiai. 
03.00 „Vandens žiurkės “. 
03.45 „Miestelio patruliai“. 
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“. 
05.20 „Vandens žiurkės “. 

06.05 „Miestai ir žmonės“. 
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 

07.10 Auksinė daina. 
09.10 „Miškinis“.  
10.20 „Albanas“.  
11.25 „Kartą Rostove...“.  
12.30 „Miestelio patruliai“.  
13.35 „Vandens žiurkės“.  
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.  
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.  
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove...“.  
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.  
21.30 Mafijos kronikos. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „Tyrėjas Saveljevas“.  
01.50 Reporteris. 
02.45 Lietuva tiesiogiai. 
03.00 „Vandens žiurkės “. 
03.45 „Miestelio patruliai“. 
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“. 
05.20 „Vandens žiurkės “. 

06.05 „Miestai ir žmonės“. 
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.

06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 Patriotai. 
08.10 „Kalnų ežerai“. 
09.10 „Miškinis“.  
10.20 „Budelis“.  
11.25 „Kartą Rostove...“.  
12.30 „Miestelio patruliai“.  
13.35 „Vandens žiurkės“.  
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.  
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove...“.  
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.  
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.50 Reporteris. 
02.45 Lietuva tiesiogiai.
03.00 „Vandens žiurkės “. 
03.45 „Miestelio patruliai“. 
04.30 „Tyrėjas Saveljevas“. 
05.20 „Vandens žiurkės “. 
06.05 „Miestai ir žmonės“. 

06:35 Džeikas, Storulis ir 
šuo.

08:25 Muchtaro sugrįžimas 
(k).

09:25 Farų karai (k).
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (k.)
11:35 Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 Diagnozė – žmogžudystė.
14:50 Tokia tarnyba. 
15:45 Prokurorų patikrinimas.
16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
18:00 Info diena. 
18:30 Sudužusių žibintų gatvės.
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
20:30 Visi vyrai - kiaulės... 
21:00 Pavariau.
23:15 Nepalaužiama drąsa (k). 
01:25 Džeikas, Storulis ir šuo (k). 
02:50 Kalbame ir rodome. 
03:35 Gyvenimiškos istorijos. 
04:45 Kalbame ir rodome.(k).

06:35 Džeikas, Storulis ir 
šuo.

08:25 Šuo (k).
09:30 Mistinės istorijos (k). 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (k). 
11:35 Prokurorų patikrinimas (k). 
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k). 
13:50 Diagnozė - žmogžudystė.
14:50 Tokia tarnyba.
16:55 Muchtaro sugrįžimas Rusija. 
18:00 Info diena. 
18:30Sudužusių žibintų gatvės. 
19:30 Gyvenimiškos istorijos. 
21:00 Pasienio sargyba. 
21:30 Daktaras T. ir moterys. 
00:00 Skaistuolė amerikietė (k). 
01:35 Džeikas, Storulis ir šuo(k.) 
02:20 Vampyro dienoraščiai.
03:05 Kalbame ir rodome. 

06:35 Džeikas, Storulis ir 
šuo. 

07:30 Tokia tarnyba (k).
08:25 Mistinės istorijos (k).

09:25 Mistinės istorijos“ (k).
10:30 Sudužusių žibintų gatvės (k).
11:35 Prokurorų patikrinimas (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k)
13:50 Diagnozė – žmogžudystė. 
14:50 Tokia tarnyba.
15:45 Prokurorų patikrinimas.
16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
18:00 Info diena. 
18:30 Sudužusių žibintų gatvės.
19:30 Farų karai.
21:30 Sukčiai.
23:45 Daktaras T. ir moterys (k). 
01:55 Džeikas, Storulis ir šuo (k).
03:20 Diagnozė - žmogžudystė (k). 
04:50 Savaitės kriminalai (k). 
05:15 Pasienio sargyba (k). 

Nemokamas dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu, pristatymas ir pajungimas. 

Prekiaujame europinio standarto 27 l ir 7,2 
l dujų balionais, turistinėmis viryklėmis, 

angliarūgšte, deguonimi ir acetilenu.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00.

 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Parduodame 
sausas pušines 

malkas. 
Atvežame.

Tel. 8 675 85497

10:25 Yra, kaip yra. 
11:25 24 valandos (k). 
12:25 KK2 (k). 
14:20 Mano lemties diena. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
19:30 KK2.
20:25 Juodosios našlės. 
22:15 VAKARO SEANSAS.
02:00 Juodasis sąrašas.
02:50 Programos pabaiga. 

19:30  Naisių vasara. 
 20:00  Gero vakaro šou. 
21:00  Moterys meluoja geriau“. 
22:30  Kloja. 
00:20  Gražuolė ir pabaisa. 
01:20  Pelkė.
02:10  Programos pabaiga. 

Transporto įmonei reikalingi:
- VAIRUOTOJAI, 

turintys „CE“ kategoriją
(Lietuva-Vokietija-Lietuva), 

bei darbui Lietuvoje.

CV siųsti el.paštu 
daiva@milcija.lt arba

teirautis telefonu
8-650-50615

Į GARDINĄ – BE VIZŲ!
Parduodame INDIVIDUALIUS kelialapius į 
Gardino miestą (Baltarusijos Respublika). 
Informacija teikiama tel.: +370 687 26858; 

el. p.: gelme.laivas@gmail.com

Pastatų 
renovavimui 

reikalingi 
darbininkai 

Tel. 8 674 02297

AB ir UAB savininkų dėmesiui
Iki š. m. gruodžio 31 d. reikia pasikeisti įs-

tatus, kuriuose įstatinio kapitalo dydis ir ak-
cijų nominali vertė turi būti išreikšta eurais. 
Jeigu to dar nepadarėte, dėl dokumen-
tų parengimo kreipkitės į UAB „Dzūkas“,  
M. K. Čiurlionio g. 84, Druskininkuose.  
Tel. 8 699 65706. Kaina nuo 50 EUR +PVM.

Nuolatiniam darbui ieškomas stalius-staklininkas. 
Neturintys patirties – apmokomi. 

Telefono numeris pasiteirauti: 8 612 05442

16 vietų mikroautobuso nuoma. Tel. 8 680 48121

UAB „Coner“ reikalingi įvairaus profilio
statybininkai ir statybos darbų vadovas (-ė).

Tel. 8 650 29504 el. p. info@coner.lt
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Perku lengvuosius automobilius, gali būti su 
defektais, daužti. Tel. 8 662 32490

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

DVIRAČIAI 
Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Tel. 8 608 33221

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

DNSB „Arka“ (Druskininkų g. 8, Druskininkai)
reikalinga įmonė arba statybininkų brigada, 

galinti atlikti daugiabučio namo penkių laiptinių 
remonto darbus.

Dėl informacijos pasiūlymui parengti kreiptis:
tel. 8 698 73337, el. p. arkadnsb@gmail.com

Pasiūlymus pateikti bendrijos valdybai iki 2016-12-05.

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 104 kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Kviečiame apsilankyti 
odontologijos kabinete!
 SPA VILNIUS (K. Dineikos g. 1)

Gydome ir vaikus, išrašo-
me pažymas mokyklai. Taiko-
mos nuolaidos procedūroms. 
Nuskausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsul-
tacija nemokama!

 Registracija tel.:  +370 
313 53811, 59172, 53900

Kokybiškai atliekame visus buto remonto 
darbus, restauruojame vonias. Tel. 8 601 11318

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Atliekame 
vidaus 

apdailos darbus. 
Tel. 8 683 76606

Perku automobilius. Gali būti su defektais 
Tel. 8 627 87576

A. ANDREJUK OPTIKA

NUOLAIDOS nuo 11 mėn. 7 d.
- Akinių rėmeliams iki 50%.
- Saulės akiniams iki 30%.
- Akinių lęšiams iki 20%.
- Kontaktiniams lęšiams 30%.
Atliekama akių kompiuterinė 
perimetrija.

Mus rasite: 
M. K. Čiurlionio g. 65, 
Tel. 8 (313) 51153

Plastikiniai langai ir durys  iš Schuco, Kommerling, Gealan profilių.
Mediniai langai ir durys, aliuminio konstrukcijos.

Balkonų stiklinimas (plastikas arba aliuminio stumdoma sistema), 
montavimas, remontas, reguliavimas,

vidaus ir lauko palangės, jų montavimas.
Stiklo paketai (atvežimas ir įdėjimas). Roletai, žaliuzės, tinkleliai nuo 

vabzdžių, garažo vartai, apsauginės žaliuzės, stoglangiai Roto.
UAB „Mirandus“

M. K. Čiurlionio g. 111, 202 kab.
Tel. 8-313-54269; mob. tel.: 8-686-84915, 8-686-53654

El. p. mirandus.d@gmail.com

Parduodu žvyrą, smėlį, 
juodžemį – atvežu.
Gabename birius 

krovinius.
Tel. 8 639 31974

Išnuomojamas 
kioskas Vytauto g. prie 

„Norfos“. 
Tel. 8 676 34499

PIGIAI sausas eglines malkas; 

beržines ir alksnines-žalias 
malkas; pušines sausas ir žalias 

malkas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

Konsultuoju įvairiais notariniais klausimais. 
M. K. Čiurlionio g. 75, Druskininkai, 2 a.

Tel.: 8 616 94819

Juvelyrikos galerija Druskininkuose pusei etato darbui su klientais 
ieško kūrybiško žmogaus gerai kalbančio rusiškai.

 Reikalavimai: rusų kalba, komunikabilumas, iniciatyvumas, 
organizuotumas.

CV siųsti: kristina@av17gallery.com; tel.: 8 617 52272

Viešbutis nebrangiai 
išparduota mažai 
naudotus įvairių 

matmenų radiatorius.
Skambinti nuo 8 iki 17 

val., tik darbo dienomis. 
Tel. 8 612 17670.

Buhalterinė apskaita 
Druskininkuose. 

Dirbame ir su 
daugiabučių namų 

savininkų bendrijomis. 
Tel. 8 654 12494; 

8 676 95055
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas 2 kambarių butas „Sau-
lės sonatos“ korpuse „DO“. Kaina – 280 
Eur per mėnesį ir komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 654 12484

Jauna medikų šeima išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ilgam laikui. Tel. 8 604 
48252

Druskininkų centre, Vytauto gatvėje, 1 
metams išnuomojamas jaukus 3 kam-
barių

suremontuotas butas renovuoto namo 1 
aukšte. Kaina 300 Eur. už mėn. Tel. 8 
656 56181.

Druskininkų centre, dviejų kambarių 
bute, išnuomojamas vienas kambarys. 
Tel. 8 616 48116

1 kambario 16 kv. m butas su visais pa-
togumais ir buitine technika Šiltnamių g. 
Kaina už 1 mėn. 70 Eur ir komunaliniai 
mokesčiai. Tel. 8 618 67244

Jauna šeima išsinuomotų 2-3 kambariu 
butą ilgalaikei nuomai. Tel. 8 616 10326

Pirktumėme 1-2 kambarių butą Druski-
ninkuose. Ateities, Liškiavos arba

Merkinės gatvėse. Tel. 8 616 10326

Išsinuomočiau garažą Druskininkų 
mieste. Tel. 8 623 53377

Parduodami automobiliai ir jų dalys

Žieminės padangos „Barum“; 205-75-
R16; 200 Eur. Tel.  8 6 77 40764

„Peugeot 406“ 1996 m., 1,8 L benzinas, 
81 kW, vyšninės spalvos; TA iki 2018.06, 
už 300 Eur. Tel. 8 698 02370

„Audi“, 80/B4; 1992 m.,2.0 L,66 kW; TA 
iki 2017 m., 650 Eur. Tel. 8 620 71944

„Ford Mondeo“ 1998 m., 1,8 L benzinas, 
85 kW, yra keturios žieminės padangos 
su ratlankiais, TA iki 2017.11.12. Kaina – 
650 Eur. Tel.8 686 37576

„Nissan Primera“ 2000 m., 2 L dyzeli-
nas. Kaina – 800 Eur. Tel. 8 628 15829

 „Opel Corsa“ 1988 m., 1,2 L. Visa arba 
dalimis. Tel. 8 620 79438

„Reno Grand Scenic“ 2004.11 mėn., 2 L 
benzinas, TA iki 2018.08. Kaina – 1800 
Eur. Tel. 8 600 23772

„Opel Vectra“ 2001 m., 2 L dyzelinas už 
1450 Eur; „Rover 75“ 2000 m., 2 L dyze-
linas už 1100 Eur. Tel. 8 647 33100

„Opel Astra“ 2005 m., 1,7 CDTI, uni-
versalas, TA už 2600 Eur; „VW Passat“ 
1998 m., 1.9 TDI universalas už 1250 
Eur; „VOLVO V50“ 2005 m., 2 L dyzeli-
nas už 3150 Eur; 1998 m „Ford Fiesta“ 
1998 m. už 550 Eur; automobiliai dali-
mis: BMW 320 (e46), MB w124, Rover 
214, Jaguar XJ6. Tel. 8 602 28830

„Volvo V70“ 2000 m., 2,5 TDI, 103 kW, 
odinis salonas už 2200 Eur; priekaba su 
tentu už 550 Eur. Tel. 8 623 53377

„Ford Focus“ 2000 m., dyzelinas už 
1050 Eur; „Ford Fiesta“ 2002 m., dyzeli-
nas už 1500 Eur. Tel. 8 633 34714

 „Peugeot“ 2004 m., 2 L dyzelinas, pil-
kos spalvos. Kaina – 1600 Eur. Tel. 8 
608 03506

2 padangos R17/225/45. Kaina – 40 Eur. 
Tel. 8 693 95898

„Opel Miriva“ 2004 m. dalimis. Tel. 8 685 
50863

„Opel Zafira“: 2003 m., 2.2. 92 kW, TA 
iki 2017 05 21. Kaina – 1600 EUR. Tel. 
8 611 60273

4 vnt. Žieminių padangų su skardiniais 
ratlankiais. R-15. Vieneto kaina – 25 
Eur. Tel. 8 620 11235

„VW Passat Sport“:  2004 m., 1.9 TDI, 
96 kW, kablys, TA  iki 2018.09. Kaina – 
2200 Eur. Tel. 8 656 25030

„Audi 100“: 1991 m., 1984 cm3. 85 KW, 
benzinas/dujos, TA iki 2018 m. 7 mėn. 
Kaina – 600 Eur. Tel. 8 650 43057

„Citroen C4“: 1,6 l, benzinas, 2007 m, 
geltona spalva, TA iki 2017 m. 9 mėn., 
kaina – 1999 Eur. Tel. 8 611 16763

Parduoda mišką ir medieną

Parduodamas nekilnojamas turtas

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų 
kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elek-
tra. Kaina – 10200 Eur. Tel. 8 682 48474

2 vieno kambario butai Druskininkuose: 
17 ir 24 kv. m, II aukšte su baldais, buiti-
ne technika, po remonto. Kaina (už abu) 
24 tūkst. Eur. Tel. 8 671 59773

2 kambarių butas Gardino g. 43 kv. m. 
Tel. 8 624 15759

1 kambario 28,91 kv. m. butas Vytauto 
g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 34000 Eur. Tel. 
8 687 37575

1 kambarys 17,82 kv. m., 5 aukšte, Gar-
dino g., renovuojamame name. Prie 
kambario priklauso ir sandėliukas. Tu-
aletu ir kriaukle reikia dalintis su kitu 
kambariu, dušas su virtuve bendri.  Yra 
galimybė įsigyti ir kitą kambarį. Kaina 
– 7900 Eur. Galima derėtis. Tel. 8 618 
04422

1 kambarys 17,82 kv. m., penktame 
aukšte, Gardino g. Namas renovuoja-
mas. Kaina – 8000 Eur. Galima derėtis. 
Tel. 8 618 04422

2 kambarių 31,74 kv. m. butas Gardino 
g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, dalinė 
apdaila, prie Alkos tvenkinio. Kaina – 
26500 Eur. Tel. 8 687 37575

2 kambarių 51 kv. m. butas Liškiavos g. 
2 aukšte iš 6. Tel. 8 695 13499

2 kambarių butas Leipalingyje 1 aukšte 
iš 2, renovuojamame name. Butui pri-
klauso šalia esantis 0,02 ha žemės. Tel. 
8 618 13818

2 kambarių 51 kv. m. butas 4 aukšte iš 5 
Veisiejų g. (šalia darželio „Žibutė“), gali-
ma su baldais. Kaina – 33000 Eur. Tel. 
8 (313) 54555

3 kambarių 65,6 kv. m. gero išplanavimo 
butas Ateities g. Parduodu arba keičiu į 
mažesnį. Tel. 8 610 45346

4 kambarių 91,3 kv. m. butas su holu, 
36 kv. m rūsiu. Ateities g., 1,5 aukšte iš 
2. Plastikiniai langai, šarvuotos durys, 2 
balkonai, tinka komercinei veiklai. Kaina 
– 55000 Eur. Tel. 8 693 69233

Garažas prie buvusios katilinės (Ligo-
ninės g.). Kaina – 2800 Eur. Tel. 8 611  
21491

2 žemės ūkio paskirties sklypai: 1,2600 
ha ir 0,7300 ha Leipalingio sen., Krivo-
nių kaime. Sklypai yra vienas šalia kito. 
Tel. 8 676 11717

Didelis garažas prie vandentiekio. Tel. 8 
627 23222

24 a namų valdos sklypas ir sodyba 
netoli Veisiejų, 5 ha žemės (iš jų 90 a – 
miškas). Tel. 8 613 65588

9 a namų valdos sklypas Baltašiškėje, 
Miciūnų g. 13. Kaina – 37000 Eur. Tel. 
8 659 11221

Skubiai 25 a namų valdos sklypas Nera-
vuose. Tel. 8 (313) 54859

2,55 ha žemės ūkio paskirties sklypas 
Vilkininkų km, Lazdijų raj.,apie 2-3 km 
nuo Leipalingio, 100-150 metrų nuo 
dviejų ežerėlių. Kaina 15 500 EUR. Tel.8 
617 62483

12 a namų valdos žemės sklypas Nera-
vų kaime. Atlikti geodeziniai matavimai. 
Kaina – 10 500 Eur. Tel. 8 687 29055

3 kambarių 56 kv. m butas Veisiejų g. 
pirmame aukšte iš penkių. Tel. 8 618 
06175

Veisiejuose, sodų bendrijoje „Svarainis“ 
10 arų sklypą, yra geodeziniai matavi-
mai. Tel. 8 698 05758

Ilgam laikui išnuomojamas dviejų kam-
barių butas Vytauto

gatvėje, 1 aukšte. Nuomos kaina 150 
Eur + komunaliniai. Tel. Nr. 8 66241141.

Nuoma

Išnuomojamas 3 kambarių butas iki bir-
želio mėnesio Druskininkų centre (mė-
nesiui 170 Eur +patarnavimai). Tel. 8 
680 59790.

Išnuomojamas 1 kambario butas su ats-
kiru įėjimu Gardino g. Tel. 8 611 48844

1 ha miško. Tel. 8 624 95589

Spygliuočių ir lapuočių malkas. Gali at-
vežti. Tel. 8 673 57408

Malkas kaladėlėmis; 18 Eur už erdmetrį. 
Tel. 8 687 55 017

Sausą statybinę medieną (20x15, 
10x10, 5x15 cm), brūsai ir viengubo pjo-
vimo lentos. Tel. 8 686 17277

Supjaustytas malkas. Tel. 8 622 94035

Parduodami įvairūs daiktai

Arkliui kinkyti „šlėjas“. Tel. 8 625 63912

Naujos virtuvinės spintelės. Tel. 8 600 
79606

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns būda, 
lauko baldai, lauko tualetas, malkinė-
sandėliukas, pušinės malkos, brūsai 
(5x5 cm.), pavėsinė iš kreivuolių, Roma-
novo veislės avys su ėriukais; gegnės 
(5 m.x15 cm.); akmenys; pušinė išvarta. 
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

2 dvidurės spintos (90x250 cm.) po 55 
Eur; spinta su slenkamomis durimis už 
140 Eur; pakabinamas radiatorius už 80 
Eur; 2 šviestuvai po 40 Eur; vidinės me-
dinės buto durys; naudotas gartraukis; 
naudotas vonios praustuvas už 30 Eur. 
Tel. 8 675 18337

Kalnų slidžių komplektas (slidės, laz-
dos, šalmas, batai). Tel. 8 677 66757

Naujas miegamasis fotelis su patalynės 
dėže; miegamoji dalis 80x1,90. Tel. 8 
601 00029

Dujinė viryklė, 30 Eur; dujų balionas 20 
Eur. Tel.  8 6 77 40764

Metalinis kryžius, tinka sodybai  ar ant 
kapų. Tel. 8 610 99278

Naudotas uosinis virtuvės kampas; sta-
las; taburetės, apvilktos natūralia oda; 
120 Eur. Tel. 8 686 55350

Naudotas dulkių siurblys. Tel. 8 617 
21238

Dvigulė lova (tachta). Tel. 8 677 27360

Madingi puikūs avikailio ir lamos puskai-
liniai (M dydis). Kaina – 120 Eur. Tel. 8 
612 75453

Televizorius (37 cm įstrižainė), už 20 
Eur. Tel. 8 601 75300

Kineskopinis plokščiaekranis televizo-
rius „ Samsung  SLIM“ (51 cm įstrižai-
nė) už 29 Eur; televizorius  „Samsung“ 
(37 cm įstrižainė) už 17 Eur; sieninis 
laikiklis televizoriui už 6 Eur; mobilusis 
telefonas „Cat B25“ (2 SIM) už 40 Eur; 
nešiojamas belaidis telefonas „Philips“, 
už 15 Eur; „Panasonic“, už 10 Eur. Tel. 
8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Philips“ (36 
CM įstrižainė) už  17 Eur; kalvio dar-
bo metalinė (1 m) žvakidė už 18 Eur; 
stiklinė vaza (70 cm) už 11 Eur; įvairių 
dydžių naudoti faneriniai skydai ir DVP 
plokštės; durų varčios, akumuliatorių 
įkroviklis; kineskopinis plokščiaekranis 
televizorius LG SLIM (51 cm įstrižainė) 
už 33 Eur . Tel. 8 610 21333

Dvigubos standartinės durys su stakta,  
vyriais ir spyna, geros kokybės sofa lova 
ir sofutė (dvivietis miegamas fotelis). Tel. 
8 611 70430, 8 647 60386

Nauja skysto kuro krosnis; naujas šuns 
narvas; naudotas bėginis dviratis. Tel  8 
696 64583

Putinų uogos;1 kg kaina – 2,50 Eur; puti-
nų uogų uogienės, 0,5 kg kaina – 6 Eur. 
Tel. 8 648 46412

Sausa statybinė mediena (20x15, 
10x10, 5x15 cm), brūsai ir viengubo pjo-
vimo lentos. Tel. 8 686 17277

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Kiaulė. Tel. 8 601 22865

Maistinės bulvės. Tel. 8 648 92746

Parduodu bulves „Vineta“ ir „Laura“ po 
0,20 Eur už kg.

3 dalių sekcija už 95 Eur; 2 foteliai už 20 
Eur; šviestuvas 5 lempų už 25 Eur; kera-
mikinis šviestuvas už 10 Eur; veidrodis 
su spintele ir stalčiais už 25 Eur; indų 
džiovyklė už 7 Eur; sieninės pakabos po 
5 Eur; sofa-lova už 15 Eur; krepšys ant 
ratų už 5 Eur; 4 dalių spinta su antreso-

lėmis už 100 Eur. Tel. 8 (313) 54555

Dviračiai: „Focus Whistler“, diskiniai 
stabdžiai už 260 Eur; sportinis „Red 
Bull“, 18 pavarų, svoris 8,5 kg., už 220 
Eur; baltas retro stiliaus, 6 pavarų už 
160 Eur; kalnų „Pegasus“ už 95 Eur; 
„Pegasus“ už 65 Eur. Tel. 8 623 53377

Parduodu naminius kalakutus. 4,50 Eur/
kg. Tel. 8 684 60599

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m.), 
švediška nauja savaeigė žoliapjovė, 
rankų darbo plytos ir kokliai krosniai, M. 
K. Čiurlionio baldai. Tel. 8 682 98506

Parduodamas naudotas sportinis veži-
mėlis „HAUCK“. 865237501

Senoviškas, Danijoje pagamintas geros 
būklės pianinas. 8 618 51616

Jaunos vaikingos ožkytės. Tel. 8 693 
22477

Žieminius kviečius, kvietrugį, vasarinius 
miežius, žirnius, šienainio rulonus plė-
velėje. Tel.8 645 66430

Dvigulę lovą ir dujinę viryklę. Tel. 8 612 
87339

2 lovatiesės, naudota skalbimo mašina, 
porcelianinės lėkštės, servizai. Tel. 8 
(313) 52512

Pigiai vilnonis kilimas, kompiuterinis 
stalas, dveji moteriški kailiniai. Tel. 8 
630 87652

Paauksuoti medaliai, skirti „Saulės mū-
šiui“, 2016 m. Europos futbolo

čempionatui Prancūzijoje, Lietuvos di-
džiajam kunigaikščiui Gediminui,

vasaros Olimpinėms žaidynėms Rio De 
Žaneire. Tel. 8 682 98506

Ožkos pieną. 1 l – 1.15 Eur, varškė 0.5  – 
2 Eur. Tel. 8 604 63314

Natūralaus medžio bufetas, išskleidžia-
mas ovalus pietų stalas, odinis svetai-
nės komplektas, komoda-sekreteras, 
kavos staliukas, stalas su kėdėmis, uo-
sinė spintelė, komoda drabužiams. Tel.  
8 612 09648

Odinis svetainės komplektas, ovalus 
stalas, kėdės, sofa-lova, komoda, bu-
feta,

kilimas, servizas, dulkių siurblys. Tel. 8 
606 28422

Mikrobangų krosnelė ir maža indaplovė. 
Tel. 8 698 78918

Dviejų durų spinta 100 už Eur, dekora-
tyvinis staliukas gėlei, miegamojo spin-
telė, gėlė dracena 160 cm už 15 Eur, 
kelionės lagaminas, vilnoniai pledai, 
vilnonis kilimas, užuolaidos (naktinės ir 
dieninės), šviestuvai. Tel. 8 600 38695

Dviratis „Saliut“, skalbimo mašina „Ma-
liutka“. Tel. 8 630 10212

Parduodu mėsinę kiaulę. Kaina – 1.8 
Eur/kg.  Tel.  8 613 11948 

Parduodu televizorių LG (įstrižainė 51 
cm). Kaina 10 Eur; du vaikiški vežimėliai 
po 100 Eur. Tel. 8 675 57873 

Ieško darbo

Ieško vairuotojo darbo. Turi B, C katego-
rijas, 95 kodą. Tel. 8 621 78131

50 m. vyras ieško darbo. Tel. 8 646 
14048

50 m. vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 
8 673 86602

36 metų vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 622 20106

Vyras ieško darbo, gali dirbti papildomą 
darbą. Tel. 8 623 07215

Vyras ieško darbo, gali dirbti sanatori-
joje pagalbiniu darbininku. Tel. 8 648 
44170

Galiu valyti kambarius, padėti namų bui-
tyje nuo 13 valandos. Tel. 8 604 63314

Ieškau darbo kaimo sodyboje arba sa-
natorijoje. Tel. 8 623 23430

Vyras ieško darbo,  gali dirbti įvairų dar-
bą. Tel. 8 653 53321

Perka

Perku 2-3 kambarių butą Druskininkuo-
se arba Viečiūnuose. Tel. 8 623 53377.

Mažalitražį automobilį. Tel. 8 623 23430

Rusišką automobilį arba motociklą (gali 
būti su defektais), senovinius

eglutės žaisliukus. Tel. 8 675 86875

Rusų laikų vaflinę, senus „pufikus“ ant 
medinių kojų. Tel. 8 630 10212

Garažą Baltašiškėje. Tel. 8 698 05758

Naudotus koklius. Tel. 8 625 63912

Kiti

Pamesta piniginė su dokumentais. Su-
grąžinus atsilyginsiu. Tel. 8 684 60372

Reikia meistro, kad surinktų sekciją. Tel. 
8 662 66654

Dovanoju televizorių „Samsung“. Tel. 8 
313  45266

Dovanoju spalvotą televizorių „Sam-
sung“. Tel. 8 611 45653

Dovanojame šuniukus. Tel. 8 696 02526

Dovanoju 2 mėn.  l. gražią visiškai juodą 
katytę, labai švelni ir miela.

Reikalingas santechnikas ir stalius 
smulkiems darbams bute. Tel. 8 634 
54310

Ieškau darbo savaitgaliais turguje, esu 
pilnametė moksleivė. Turiu panašaus 
pobūdžio darbo patirties. Tel. 8 616 
19147

Dovanojame kalytes. 869602526

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad nuo lapkričio 3 d. asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, mediena, 
malkos“ kainuos 1.5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, „Triušiai, triušiena“  – 1 EUR savaitei 

(3 EUR) mėnesiui. 
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„Bočių“ sveikos gyvensenos klubui – jau 10 metų!

Akimirkos iš Druskininkų „Bočių“ bei Sveikos gyvensenos klubo narių veiklos/Asmeni-
nio archyvo nuotraukos

Zofija Gaižauskienė,

Lietuvos pensininkų sąjungos 
Druskininkų miesto bendrijos 
„Bočiai“ Sveikos gyvensenos klu-
bo seniūnė

Lietuvos pensininkų sąjun-
gos (LPS) Druskininkų miesto 
bendrija „Bočiai“ šiais metais 
atšventė 15-os metų jubiliejų, 
o lapkričio 23-ąją Druskininkų 
„Bočių“ Sveikos gyvensenos 
klubas minės veiklos 10-etį.

Nors nuo 2001-ųjų jau buvo 
susibūręs mišrus ansamblis, 
„Kraitės“ klubas, nuo 2005-ųjų – 
„Žodžio meno“ klubas ir „Tauti-
nių šokių“ ratelis, bet mūsų pir-
mininkė Zita Jančiauskienė vis 
suko galvą, kaip į bendrijos vei-
klą pritraukti dar daugiau pagy-
venusių žmonių. Ir sugalvojo. 
Pasitarusi su tuomet Savival-
dybės gydytoju dirbusiu Euge-
nijumi Žemaičiu, 2006-aisiais 
lapkričio 23 dieną sukvietė drus-
kininkiečius į steigiamąjį susirin-
kimą, ir užregistravo dar vieną, 
patį didžiausią – Sveikos gyven-
senos klubą. O E. Žemaičiui, 
kaip mūsų „krikštatėviui“, už di-
delę paramą per visą tą dešimtį 
metų esame labai dėkingi.

Sveikos gyvensenos klubo 
tikslas buvo skatinti bočius užsi-
iminėti kūno kultūra, propaguo-
jant kvalifikuotai apgalvotą fizi-
nę mankštą, tai pat ir su sveika 
gyvensena susijusią švietėjišką 
veiklą. Visai tai padeda įveikti 
patirtas traumas, negalavimus, 
įvairias ligas. Fizinis aktyvumas 
ne vieną ištiesino nuo gyvenimo 
naštos, o gal ir atitraukė nuo sė-
dėjimo prie televizoriaus ar kitų 
gal beprasmiškų, pasyvių už-
siėmimų, įpročių. Neliko vietos 
dvasiniam diskomfortui, nes jį 
pakeitė nuoširdus bendravimas, 
kūrybiškumas, iniciatyva.

Pirmieji užsiėmimai vyko Švie-
timo centro sporto salėje. Trene-
rė – gyd. Vida Junčienė, ją kei-
tė Asta Bukauskienė. Su didele 
pagarba prisimename. Abi jos 
jau ilsisi Amžinybėje. Šviesios 
atminties Vida ir Asta buvo K. 
Dineikos mokinės, kolegės. Jų 
užsiėmimų metodiką puikiai įsi-
savinome ir, esant reikalui, ge-
bame mankštintis pačios. Dė-
kojame ir kūrybingai vedusiai 
užsiėmimus Irenai Kabailaitei, ir 
ją pakeitusiems Gediminui Gri-
geliui, Ingai Kostinai.

Gedimino užduotys būna to-
kios jaunatviškos, kad net ima-
me „dūkti“, ir visos labai laukia-
me Ingos mankštos ant kilimėlių! 
Gyd. Violeta Valskienė, atsakin-
ga už mūsų sveikatą mankštos 
metu, jau  tikriausiai senokai ne-
sinešioja kraujospūdžio matavi-
mo aparato, vaistų – jų mums 
nebereikia!

Klubo veiklos pradžioje vasa-
rą rytais rinkdavomės mankštai 
Vijūnėlės tvenkinio paplūdimy-
je. Kartą per savaitę naudoja-
mės Sporto centro treniruoklių 
sale, mankštinamės K. Dineikos 
parke.

Ne kartą klubo inciatyva or-
ganizuotos sporto šventės su 
moksleiviais, jaunimu, mies-
to visuomene, jaunimu, susitiki-
mai miesto visuomene, įvairiose 
miesto stadionuose, Sporto cen-
tre, Jaunimo užimtumo centre, 
kitose kurorto erdvėse. Džiau-
giamės susitikimais su gydy-
tojais, farmacininkais, bendra-

darbiavimu su miesto ligoninės 
administracija, Socialinių pas-
laugų centru, Kultūros centru, 
įvairiomis visuomeninėmis orga-
nizacijomis.

Sveikos gyvensenos klubų 
narių pagrindu susibūrė ir kiti 
– Linijinių šokių, Proto lavini-
mo, Mankštos, Šiaurietiško ėji-
mo, Stalo žaidimų, Teniso būre-
liai, moterų vokalinis ansamblis 
„Druskelė“. Net klubo „Optimis-
tas“ nariai prisijungė prie „Bo-
čių“. Dabar Pasagėlės mėty-
mo būrelis ne tik dalyvauja, bet 
ir organizuoja pasagos mėtymo 
varžybas (džiaugiamės, kad su-
laukiame didelio palaikymo iš 
Sporto centro ir Jaunimo užim-
tumo centro vadovų) ne tik tarp 
šeimų, bet ir tarp miestų kuror-
tų – Druskininkų ir Birštono. Jau 
ne kartą varžėmės ir su Alytaus 
„Bočiais“.

Kiekvienam iš mūsų neužten-
ka vien būti fiziškai aktyviems, 
reikia ir dvasinių įspūdžių. Juos 
patiriame, keliaudami, lankyda-
mi spektaklius Vilniuje, Varė-

noje, Alytuje, Druskininkuose 
vykstančius renginius. Sielos at-
gaivą ypač jaučiame miesto kul-
tūros židinyje – Viešojoje biblio-
tekoje.

Patinka būti, drauge pager-
biant švenčiančius gimtadie-
nius, vardadienius, įgyvendinant 
įvairius projektus. Daug nuošir-
džių padėkos žodžių Sveikos 
gyvensenos klubo 10-ečio pro-
ga skiriame „Bočių“ pirmininkei 
Z. Jančiauskienei. Ji – visur, ji – 
visada su mumis. Ačiū! Sveika-
tėlės, mieloji Zituke, sveikatėlės! 
Būti kartu – sveika ir prasmin-
ga, todėl mes labai džiaugiamės 
naujais nariais. 

Laukiame kiekvieno!

Buvusius, esamus ir būsi-
mus Sveikos gyvensenos klu-
bo žmones nuoširdžiai kvie-
čiame lapkričio 23 dieną 10 
val. į Sveikatinimo rytmetį, 
skirtą „Bočių“ klubo 10-ečiui, 
Socialinių paslaugų centro 
sporto salėje (Veisiejų g. 17). 
Iki susitikimo!


