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Lapkričio 14 dieną prasidėjo 
nauja Seimo kadencija. Darbą 
Seime naujai išrinkti parlamen-
tarai pradėjo priesaika Vals-
tybei. Priesaiką davė ir Laz-
dijų-Druskininkų apygardoje 
išrinktas Seimo narys Zenonas 
Streikus. Naujasis Druskinin-
kų krašto atstovas Seime žada, 
kad atstovauti juo pasitikėju-
sių žmonių interesams jam bus 
svarbiausia.

– Kokia Jums buvo pirmoji sa-
vaitė Seime? 

– Pirmoji savaitė Seime buvo 
tokia, kokios ir tikėjausi, kokią 
įsivaizdavau. Darbą pradėjo-
me, duodami priesaiką. Rinko-
me Seimo pirmininką, jo pava-
duotojus, keitėme Seimo darbo 
reglamento punktus, rinkome 
komitetus, delegacijas, išklau-
sėme Lietuvos Respublikos Pre-
zidentės pateikto kandidato į Mi-
nistrus Pirmininkus atsakymus į 
klausimus. Be abejonės, vienas 
iš pirmesnių darbų buvo pasis-
kirstymas, kokiose komisijose, 
komitetuose, delegacijose Sei-
mo nariams teks dirbti. Aš pasi-
rinkau Valstybės valdymo ir sa-
vivaldybių reikalų komitetą. Nors 
buvo didelė konkurencija, atsi-
žvelgę į mano patirtį šioje sri-
tyje, kolegos mane išrinko į šį 
komitetą. Dar pasirinkau naujai 
patvirtintą Savižudybių preven-
cijos komisiją, bet, jeigu mane 
pasirinks iš pasiūlytų kandida-
tų į Etikos komisiją, teks dirb-
ti ir joje. Mes pateikėme dvigu-
bai daugiau kandidatūrų, kad 
opozicija galėtų rinktis, kurį iš 
mūsų nori matyti toje komisijoje. 
Esu įrašytas į Lietuvos-Lenkijos 
tarpparlamentinę bei Bendra-
vimo ir draugystės su Armėnija 
grupes. Su armėnais visą laiką 
nuo studijų laikų gana šilti, drau-
gingi santykiai buvo, aš daug sy-
kių esu ten buvęs, turiu daug bi-
čiulių, gerbiu labai seną armėnų 
kultūrą, taigi įsitraukiau į šią gru-
pę ir noriu padirbėti.

– Kas šiomis dienomis Jums 
buvo didžiausias iššūkis?

– O didžiausias iššūkis Seime 
buvo netikėtas antplūdis žurna-
listų, ypač iš ne informacinių lai-
dų, o visokių kakadu. Jie mato, 
kad labai skubi, dar ne visus ko-
ridorius žinai, angliškai klausinė-
ja, nors valstybinė kalba lietuvių... 
Ir jų klausimai nelabai susiję nei 
su darbu, nei su gyvenimu, nei su 
Seimo nario pareigomis. Provo-
kuoja juokinti Lietuvą. Bet nieko 
nepadarysi, esu viešas žmogus, 
tenka atsakinėti visiems...

– Kurioje srityje, dirbdamas 
Seime, matote didžiausias ga-
limybes save realizuoti?

– Be abejonės, Valstybės valdy-

mo ir savivaldybių reikalų komite-
te. Tačiau dalyvausiu ir Sveikatos 
komiteto veikloje – daug bičiulių 
labai norėjo mane jame matyti, ir 
Švietimo ir mokslo komitete, ir, be 
abejonės, Kultūros komitete. Aš 
dažnai prisimenu vieno autoriaus 
pasakymą, kad Valstybės raume-
nys yra ginkluotosios pajėgos, 
kraujas – finansai ir ekonomika, 
protas – švietimas, Valstybės sie-
la – kultūra. Mane, kaip psicholo-
gą, labai domina siela ir protas. 
Kraujas irgi svarbus, nes Lietuvai 
ir mažakraujystė būdinga, ir su 
protu ne visuomet gerai būna, o 
kartais ir tos sielos pristinga. La-
bai džiaugiuosi, kad įsteigtas ats-
kiras komitetas kultūrai, kad kul-
tūrai nestigtų vietos mūsų šalyje.

– Jūs dar prieš rinkimus sa-
kėte, kad stengsitės bendram 
darbui sutelkti visus –  ir po-
ziciją, ir opoziciją. Kaip mano-
te, ar šiame Seime Jums tai pa-
vyks?

– Kaip sakoma, vienintelis bū-
das nugalėti priešus – padary-
ti juos draugais. Aš turiu bičiu-

lių įvairiose frakcijose ir partijose. 
Esu linkęs su visais bendrauti, ir 
jaunimas mane mėgsta. Manau, 
kad neturėsiu priešų. Ir smagiau-
sia, kad Druskininkai vis dėlto turi 
tris Seimo narius, susijusius su 
mūsų miestu: iš Kermušijos kilu-
sią Virginiją Vindrienę, iš Druski-
ninkų kilusią Ireną Degutienę ir 
mane. Manau, kad tą Druskininkų 
mylėtojų grupę plėsime.

– Ar po priesaikos Seime jau 
buvote susitikęs su Druskinin-
kų savivaldybės vadovais? Ko-
kius bendrus planus aptarėte?

– Radęs pirmą progą, apsilan-
kiau pas Savivaldybės merą Ri-
čardą Malinauską. Kaip tik vyko 
Savivaldybės administracijos va-
dovų posėdis, taigi trumpai galė-
jau su visais pasišnekėti. Visi su-
tariame, kad svarbiausias mūsų 
uždavinys – Kultūros ir kongre-
sų centro rūmų Druskininkuose 
klausimas. Prieš rinkimus esu 
įsipareigojęs viskuo padėti Drus-
kininkams. Rūpinsiuosi, kad Kul-
tūros ir kongresų centro rūmų 
klausimas nebūtų atmestas, nu-

stumtas, užmirštas. Būsiu tas, 
kuris padės šitą problemą pama-
tyti labai aiškiai ir suprasti, kad 
tai ne tik Druskininkų, bet ir visos 
Lietuvos reikalas. Tai tikrai būtų 
objektas, kuris suteiktų daug 
prestižo Lietuvai, pritrauktų dau-
gybę renginių ir atlikėjų iš Lietu-
vos bei užsienio. 

Planuoju naujai paskirtą Kul-
tūros ministerijos vadovą pa-
kviesti į Druskininkus, kad su-
sipažintų su esama situacija, 
suprastų, jog kurortui Kultū-
ros ir kongreso rūmų labai rei-
kia. Planuoju padėti mokykloms 
užmegzti bendradarbiavimą su 
kitų valstybių švietimo įstaigo-
mis, skatinsiu įvairiausias po-
zityvias iniciatyvas. Kolektyvai 
ir toliau bus kviečiami aplanky-
ti Seimą, ten eksponuoti paro-
das. Laukia daugybė įvairiau-
sios veiklos. 

Tokie būtų pirmieji mano mažy-
čiai darbai. Džiaugiuosi, kad visa 
Druskininkų savivaldybės koman-
da yra labai 
p ro fe s i ona l i , 
kompetentinga, 

16 psl.
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Aptarti svarbiausi 2017-2018 metų ūkio darbai
Praėjusį antradienį Druskininkų 

savivaldybės vadovai ir adminis-
tracijos specialistai aptarė svar-
biausius 2017-2018 metų ūkio 
darbus,  sugrupuotus į miesto ir 
kaimiškųjų teritorijų. Pasitarime 
aptarti jau pradėti ir naujai pla-
nuojami gatvių, parkų, automo-
bilių stovėjimo aikštelių rekons-
travimo  ir apšvietimo įrengimo 
darbai, privažiavimų prie moky-
klų ir darželių gerinimas, dau-
giabučių namų automobilių sto-
vėjimo aikštelių gerinimas ir 
apšvietimo kiemuose įrengimas, 
kelio Druskininkai-Viečiūnai re-
konstrukcija, seniūnijose esan-
čių neasfaltuotų kelių dulkėjimo 
mažinimo klausimai, bendrie-
ji miesto ir seniūnijų tvarkymo 
klausimai, minėtiems darbams 
numatytos lėšos.  Druskininkų 
savivaldybės meras Ričardas 
Malinauskas akcentavo, kad vi-
siems numatytiems darbams rei-
kalingi dideli pinigai, todėl būti-
na susidėlioti prioritetus, kurie 
darbai bus atliekami pirmiausia: 
„Kiekvienais metais didelį dėme-
sį skiriame  gyvenamosios aplin-
kos infrastruktūros gerinimui ir 
labai džiaugiuosi, kad bendromis 

pastangomis jau esame nuvei-
kę nemažai reikalingų darbų, ku-
riuos planuojame tęsti ir ateityje“. 

Reikiamiems darbams atlik-
ti lėšos skiriamos iš savivaldy-
bės biudžeto ir kelių priežiūros 
ir plėtros programos lėšų, taip 
pat naujojo 2014-2020 metų lai-
kotarpio lėšų bus skirta kelių at-
naujinimui.

Ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojas Rimas Valenta išsamiai pri-

statė  šiais metais nuveiktus ke-
lių priežiūros ir plėtros darbus, 
akcentavo, kad ateinančiais me-
tais prioritetiniai objektai bus Šil-
tnamių gatvės, esančios judria-
me daugiabučių namų kvartale, 
rekonstrukcijos užbaigimas ir 
dviračių tako „Žvaigždžių orbita“ 
atnaujinimas. Dar vienas ypatin-
gai bendruomenei reikšmingas 
darbas – regioninio kelio Drus-
kininkai-Neravai-Viečiūnai re-

konstrukcija, kuriai lėšų ateinan-
čiais metais skirs Kelių direkcija, 
o, pabaigus darbus, kelias Drus-
kininkai-Neravai-Viečiūnai bus 
perduotas Druskininkų savival-
dybei tolimesnei priežiūrai.

Seniūnijose prioritetiniai darbai 
ir toliau išlieka kelių būklės ge-
rinimas, planuojama įgyvendinti 
naujas dulkėjimo mažinimo prie-
mones. Ši naujovė buvo įdiegta 
šiais metais ir pasiteisino, todėl  

ateinančiais metais nemažai at-
karpų bus sutvarkoma naudojant 
druskinimą arba kitas tobulesnes 
priemones.  Su seniūnais taip 
pat buvo aptarta seniūnijų kelių 
priežiūra ir rekonstravimas, grei-
deriavimo dažnis ir kiti itin aktua-
lūs klausimai.

Pasitarimo metu taip pat disku-
tuota gyventojams itin aktualiais 
automobilių stovėjimo aikštelių 
atnaujinimo ir daugiabučių namų 
kiemų apšvietimo klausimais. 
Kaip ir iki šiol, taip ir ateinančiais 
metais Savivaldybė pirmenybę 
teiks renovuotų daugiabučių au-
tomobilių aikštelių tvarkymui, ap-
švietimui, dangos sutvarkymui.

Pasitarime aptarti gatvių asfal-
tavimo klausimai. Pasidžiaug-
ta, kad gyventojai rodo iniciatyvą 
prie planuojamų darbų prisidėti 
finansiškai tam, kad būtų sukurta 
patogi ir moderni infrastruktūra. 
Puikiu viešo ir privataus sekto-
riaus bendradarbiavimo pavyz-
džiu yra Jaskonių kaime esančio 
restorano „Romnesa“ ir Druski-
ninkų savivaldybės lėšomis įgy-
vendintas projektas, sutvarkant 
tiltą per Ratnyčios upę ir išasfal-
tuojant privažiavimus.

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje – pasiruošimas 
šaltajam sezonui ir kiti aktualūs klausimai

Praėjusį trečiadienį sušauk-
tame Ekstremalių situacijų ko-
misijos posėdyje Savivaldy-
bės vadovai ir specialistai kartu 
su atsakingų institucijų atsto-
vais aptarė svarbius klausimus 
dėl pasiruošimo šaltajam peri-
odui, afrikinio kiaulių maro si-
tuacijos ir biologinio  saugu-
mo priemonių įgyvendinimo 
kiaulių ūkiuose. Posėdyje taip 
pat buvo atšaukta sustiprin-
ta civilinės saugos parengtis, 
kuri buvo įvesta po to, kai UAB 
„Druskininkų dujos“ paskel-
bė nutrauksiančios dujų tieki-
mą vartotojams ir kilo grėsmė, 
kad Druskininkų vartotojai  gali 
likti be dujų tiekėjo. Kaip susi-
rinkusiuosius informavo Ūkio 
skyriaus vyriausiasis specialis-
tas Mindaugas Jaskelevičius, 
Druskininkų savivaldybė krei-
pėsi į LR Energetikos ministe-
riją ir bendromis pastangomis 
operatyviai išsprendė dujų tie-
kimo užtikrinimo klausimą. Nuo 
lapkričio 1 dienos dujų tiekimą 
Druskininkų vartotojams užti-
krina elektros ir dujų skirstymo 
bendrovė „Energijos skirstymo 
operatorius“ (ESO).

Druskininkų valstybinės mais-

to ir veterinarijos tarnybos virši-
ninkė-valstybinės veterinarijos 
inspektorė Vaida Hellin Cues-
ta pasidžiaugė, kad Druskinin-
kų savivaldybėje neužfiksuotas 
nė vienas afrikinio kiaulių maro 
atvejis, tačiau grėsmė, kad už-
kratas plis, ir toliau išlieka. V. 

Hellin Cuesta pasidžiaugė, kad 
kartu su Savivaldybės adminis-
tracijos ir Leipalingio seniūnijos 
specialistais pavasarį buvo or-
ganizuojami susitikimai su gy-
ventojais, kuriuose aptarti ma-
žuose kiaulininkystės ūkiuose 
privalomi įgyvendinti biologi-

nio saugumo priemonių reika-
lavimai. Minėti susitikimai buvo 
rezultatyvūs – kaip parodė vė-
lesni patikrinimai, gyventojai bi-
osaugos reikalavimus įgyvendi-
na tinkamai.

Policijos komisariato ir prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos at-

stovai informavo, kad šaltajam 
sezonui tarnybos yra pasiruošu-
sios. Taip pat buvo pažymėta, 
kad tamsiuoju metų laikotarpiu 
sustiprintas policijos patruliavi-
mas mieste ir kaimiškosiose se-
niūnijose.

Ekstremalių situacijų komisi-
jos pirmininkė, Savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė visas tarnybas 
ragino dirbti išvien bendruome-
nės labui: „Mūsų visų tikslas yra 
vienas – kurti saugią, patrauklią 
aplinką, padėti gyventojams iš-
spręsti svarbiausius klausimus, 
todėl kviečiu bendradarbiauti, 
keistis informacija, apie visus 
probleminius klausimus būtinai 
informuoti savivaldybės admi-
nistracijos specialistus – kartu 
viską išspręsime daug greičiau 
ir efektyviau“. 

Posėdžio pabaigoje vyriausia-
sis specialistas civilinei saugai 
Albinas Žaliaduonis informavo, 
kad socialinės rizikos asmenų 
gyvenamosiose patalpose šiuo 
metu įrengiami dūmų detekto-
riai, taip siekiant užtikrinti sau-
gumą gaisro atveju. Iš viso sa-
vivaldybės lėšomis nupirkti 35 
detektoriai. 

Savivaldybės žemės ūkio rėmimo programa  
įgyvendinta sėkmingai

Šiais metais Druskininkų savi-
valdybė pirmą kartą patvirtino ir 
į biudžetą įtraukė Žemės ūkio rė-
mimo programą, kuria buvo sie-
kiama teikti paramą savivaldy-
bės ūkininkams. Metų pabaigoje 
galima pasidžiaugti, kad minė-
ta programa, kurios apimtis 10 

600 eurų,  įgyvendinta sėkmin-
gai – parama suteikta 106 žmo-
nėms.      „Tikrai suprantame, kad  
mūsų regiono žemės nėra tokios 
derlingos kaip kitų regionų, ma-
tome, kokį nelengvą darbą dir-
ba mūsų krašto ūkininkai ir labai 
džiaugiamės, galėję nors iš da-

lies prisidėti ir paremti smulkiuo-
sius ūkininkus“,  – apie sėkmingai 
įgyvendintą programą kalbėjo sa-
vivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotoja Violeta Gri-
gorienė.

Atsižvelgiant į tai, kad Žemės 
ūkio rėmimo programa šiais me-

tais pasiteisino, kitais metais savi-
valdybė taip pat planuoja teikti pa-
ramą smulkiesiems ūkininkams. 

2017 metais Druskininkų sa-
vivaldybės tinklalapyje bus pa-
skelbtas  Žemės ūkio rėmimo 
programos projektų finansavimo 
tvarkos aprašas, paraiškos for-

ma ir išsami informacija apie pro-
gramą.

Išsamesnės informacijos gali-
te teirautis Druskininkų savivaldy-
bės administracijos Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojo Alvydo Ven-
grausko (Vasario 16–osios g. 7), 
117 kab., tel.: (8 313) 52 117.

Pasitarime aptarti jau pradėti ir naujai planuojami darbai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje Savivaldybės vadovai ir specialistai kartu su atsakingų institucijų atstovais aptarė ak-
tualiausius klausimus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Su Kauno Valstybine mokesčių inspekcija pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis

Penktadienį Druskininkų savi-
valdybės vadovų ir administra-
cijos specialistų susitikimo su 
Valstybinės mokesčių inspek-
cijos atstovais metu meras Ri-
čardas Malinauskas ir Kauno 
apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos viršininkė Judita 
Stankienė pasirašė bendradar-
biavimo sutartį. Nuo gruodžio 
1 dienos Alytaus ir Marijampo-
lės apskritys reorganizavimo 
būdu prijungiamos prie Kauno 
apskrities valstybinės mokes-
čių inspekcijos, taigi visos iki 
šiol pasirašytos bendradarbia-
vimo sutartys yra atnaujinamos 
ir perimamos Kauno. Kaip susi-
tikimo pradžioje pažymėjo Kau-
no apskrities VMI viršininkė J. 
Stankienė, vizito į Druskininkų 
savivaldybę tikslas – prisistaty-
ti, susipažinti, padiskutuoti savi-
valdybei aktualiomis mokesčių 
temomis, pasikalbėti apie toli-
mesnio bendradarbiavimo gai-
res, pasidalinti gerąja patirtimi.

Druskininkų savivaldybės me-

ras R. Malinauskas pažymėjo, 
kad Savivaldybė ypatingą dė-
mesį skiria biudžeto planavimui 
ir vykdymui bei skaidrumo pre-
vencijai. „Džiaugiamės bendra-
darbiavimu su Valstybine mo-
kesčių inspekcija, nes turime 
bendrą tikslą – keistis aktualia 
informacija ir surinkti daugiau 
lėšų į biudžetą. Žinoma, yra vie-
tų, kur norėtume tą bendradar-
biavimą padaryti dar efekty-
vesniu, pavyzdžiui, kurortinės 
rinkliavos ar turizmo statistikos 
klausimais. Bet esu tikras, kad 
ateityje tai pavyks padaryti, ir 
bendras darbas taps dar efekty-
vesnis, atsiras dar daugiau skai-
drumo ir viešumo“,  – sakė R. 
Malinauskas.

Susitikimo metu daug dėmesio 
skirta kovai su šešėline ekono-
mika, o kaip labai efektyvi prie-
monė akcentuotas tarpinstituci-
nis bendradarbiavimas. Kalbant 
apie šešėlio mažinimą, kelti klau-
simai ir dėl teisės aktų tobulini-
mo ir galimybės keistis informa-

cija, diskutuota dėl galimybės 
rengti bendrus reidus, kalbėta 
apie prevencinį darbą, planuo-
jant biudžetą. Ir Druskininkų sa-
vivaldybės administracijos, ir 
Valstybinės mokesčių inspekci-
jos atstovai pritarė, kad, siekiant 
sumažinti piktnaudžiavimo atve-
jų, su gyventojais reikia bendrau-
ti ir bendradarbiauti geranoriškai 
– kalbantis, informuojant, vyk-
dant reguliarią stebėseną.

Susitikime nuspręsta aktyvinti 
susitikimus bei informacijos da-
linimąsi tarp institucijų, taip pat 
kartu dirbti ir prognozuojant at-
einančių metų biudžetą.

Susitikime su Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos atstovais da-
lyvavo mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius, savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, administracijos 
direktorės pavaduotoja Violeta 
Grigorienė, mero patarėjas Ai-
varas Kadziauskas, Finansų ir 
apskaitos skyriaus vedėja Vyda 
Amšiejienė. 

Meras R. Malinauskas ir Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršinin-
kė J. Stankienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šventėje „Metų ūkis 2016“ pagerbti Druskininkų 
krašto ūkininkai

Praėjusį trečiadienį surengta tra-
dicinė žemdirbių šventė „Metų 
ūkis 2016“ į Stračiūnų bendruo-
menės namus sukvietė Lietuvos 
ūkininkų sąjungos Druskininkų 
padalinio narius ir gausų būrį sve-
čių. Pagerbti ir pasveikinti geriau-
sius mūsų krašto ūkininkus atvyko 
Druskininkų savivaldybės vado-
vai: meras Ričardas Malinauskas, 
mero pavaduotojas Linas Urma-
navičius, savivaldybės adminis-
tracijos direktorė Vilma Jurgelevi-
čienė,  administracijos direktorės 
pavaduotoja Violeta Grigorienė, 
savivaldybės administracijos sky-
rių vedėjai ir specialistai, Leipalin-
gio ir Viečiūnų seniūnijų atstovai. 
„Visada malonu susitikti su darbš-
čiais, šauniais Druskininkų krašto 
ūkininkais. Tikrai žinau, koks sun-
kus ir atsakingas jūsų darbas, to-
dėl labai vertinu kiekvieno iš jūsų 
įdirbį. Džiaugiuosi, kad kasmet ūki-

ninkų gretos didėja, kad Druskinin-
kų padalinį šiandien papildys dar 
šeši nauji nariai. Taip pat džiau-
giuosi, kad šiais metais įkūrėme 
naują programą, skirtą būtent že-
mės ūkiui ir ūkininkams ir Druski-
ninkų krašto ūkininkų reikmių pri-
sidėjome apie 10 tūkstančių eurų“, 
– sakė meras R. Malinauskas, 
šventėje įteikęs padėkas savival-
dybės konkurso „Metų ūkis 2016“ 
nugalėtojams bei dovanas visiems 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Drus-
kininkų padalinio nariams.

Šventės dalyviams meras taip 
pat perdavė LR Seimo nario Ze-
nono Streikaus  sveikinimus.

Leipalingio parapijos klebonui 
Pauliui Marčiulioniui pašventinus 
duoną, apdovanoti „Metų ūkis 
2016“ nugalėtojai.

Pirmoji vieta šiais metais atiteko 
Jolitai ir Žydrūnui Nevuliams. Šei-
ma gyvena ir ūkininkauja gražiai 

sutvarkytoje sodyboje Leipalingio 
kaime. Tai tęstinis Nevulių šei-
mos ūkis, perduodamas ir plečia-
mas iš kartos į kartą. Žemę dirbo 
Žydrūno tėvai, žemę dirba  ir vy-
riausias  sūnus Mantas. Tai dau-
giausia žemės – 250 ha – dirbanti 
šeima,  jų ūkis yra augalininkys-
tės. Ūkininkai turi pačią naujausią 
ir moderniausią techniką žemės 
dirbimui, derliaus nuėmimui, grū-
dų sandėliavimui.  Augina tradici-
nes javų kultūras, taip pat bando 
sėti naujas, pavyzdžiui, žieminius 
vikius ir aliejinius ridikus. Ūkio plė-
trai ir pažangai plėsti pasinaudojo 
Europos Sąjungos Kaimo plėtros 
paramomis. Ateityje planuoja to-
liau didinti augalininkystės ūkį.

Antroji vieta atiteko Zitai ir Kęs-
tučiui Masioniams.  Zita ir Kęs-
tutis Masioniai – daug metų 
Jovaišių kaime gyvenanti ir ūki-
ninkaujanti šeima,  visus ūkio  

darbus nudirbantys patys.  Pa-
grindinė žemės ūkio šaka – pie-
nininkystė. Dirba 96 ha žemės,  
laiko 14 pieninių karvių bandą, 5 
pienines ir 12 mėsinių telyčių, dvi 
mėsines žindenes karves. Atei-
tyje planuoja pereiti tik prie mė-
sinės gyvulininkystės.

Trečiąja vieta džiaugėsi Vita-
lija ir Kęstutis Krupinskai. Kęs-
tutis Krupinskas – tai darbštus, 
energingas  jaunasis ūkininkas, 
su šeima kuriasi Ricielių kaime, 
statosi naują sodybą. Per keletą 
metų įsikūrė ir išplėtė savo ūkį, 
dirba  apie 50 ha žemės, augina  
javus, bulves, laiko 70 mėsinių 
avių bandą, 8 halovėjų veislės 
mėsinius galvijus. Planai ateičiai 
– didinti mėsinių galvijų bandą.

Susirinkusiuosius pasveikino Lie-
tuvos ūkininkų sąjungos Druskinin-
kų padalinio pirmininkė Petronė-
lė Radvilavičienė. Pasak moters, 

Druskininkų krašto ūkininkai yra 
lyg viena darbšti ir draugiška šei-
ma. P. Radvilavičienė įteikė padė-
kas ūkininkams, kurie padeda or-
ganizuoti renginius ir patys juose 
aktyviai dalyvauja – tai Antanui 
Vailioniui, Daivai Milevičienei ir Ri-
tai Bukelevičienei.

Neužmiršta liko ir aktyviai kraš-
to ūkininkus vienijanti P. Radvila-
vičienė – jai dovaną įteikė meras 
R. Malinauskas, o visi susirin-
kusieji sveikino su gražiu 50-ies 
darbo metų jubiliejumi.

Pagrindiniu šventės akcentu 
tapo naujų narių priėmimas į Lie-
tuvos ūkininkų sąjungos Druski-
ninkų padalinį. Druskininkų kraš-
to ūkininkų gretas papildė Jūratė 
Balčiūtė, Evaldas Matulevičius, 
Asta Sakevičienė, Tomas Bau-
blys, Andrius Milevičius, Viktoras 
Karaliūnas. Jiems buvo įteiktos 
atminimo dovanėlės.

Šventėje apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2016“ nugalėtojai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka Druskininkų krašto ūkininkų gretas papildė nauji nariai, jiems buvo įteiktos atminimo dovanėlės/Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka
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STT patvirtino: Druskininkų savivaldybėje korupcijos prevencija užtikrinama 
tinkamai

Druskininkų savivaldybė, va-
dovaudamasi LR teisės aktais 
bei siekdama užtikrinti korupci-
jos prevenciją, kiekvienais metais 
Savivaldybės administracijos pa-
daliniuose ir Savivaldybės įstai-
gose atlieka korupcijos pasireiš-
kimo tikimybės nustatymą, kurio 
išvadą pateikia LR Specialiųjų ty-
rimų tarnybos (STT) vertinimui. 
Šiais metais korupcijos pasireiš-
kimo tikimybės analizė atlikta šio-
se Druskininkų savivaldybės vei-
klos srityse: priėmimo į valstybės 
tarnautojo pareigas bei darbuoto-
jo, dirbančio pagal darbo sutar-
tį pareigas, organizavimas ir kon-
trolė Druskininkų savivaldybės 
administracijoje; mokinių nemo-
kamo maitinimo ir paramos mo-
kinio reikmėms įsigyti administra-
vimas Druskininkų savivaldybės 

administracijos Socialinės pa-
ramos skyriuje ir mokinių nemo-
kamo maitinimo organizavimas 
Druskininkų savivaldybės švieti-
mo įstaigose.

Korupcijos pasireiškimo tikimy-
bės nustatymą atliko Algimantas 
Petrauskas, Centralizuoto vidaus 
audito skyriaus vedėjas, asmuo, 
atsakingas už korupcijos pre-
venciją ir kontrolę Savivaldybės 
administracijoje. Analizės tikslas 
– nustatyti konkrečius korupcijos 
rizikos veiksnius ir kitas sąlygas, 
įvykius bei aplinkybes, galinčias 
sudaryti prielaidas Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojams padary-
ti korupcinio pobūdžio pažeidi-
mus ar kitus, tapataus pobūdžio, 
tačiau mažiau pavojingus teisės 
pažeidimus priėmimo į valstybės 

tarnautojo pareigas bei darbuo-
tojo, dirbančio pagal darbo sutar-
tį, pareigas Druskininkų savival-
dybės administracijoje, mokinių 
nemokamo maitinimo ir paramos 

mokinio reikmėms įsigyti adminis-
travimą Druskininkų savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriuje ir mokinių nemoka-
mo maitinimo organizavimą Drus-
kininkų savivaldybės švietimo 
įstaigose ir pateikti rekomendaci-
jas, kurios padėtų valdyti nustaty-
tus korupcijos rizikos veiksnius.

Atlikus išsamų tyrimą, nustaty-
ta, kad korupcijos pasireiškimo 
tikimybės visose minėtose srity-
se nėra. Išvada pateikta LR Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
Kauno valdybai.  LR Specialiųjų 
tyrimų tarnybos (STT) Kauno val-
dyba šiai išvadai pritarė ir praėju-
sią savaitę  informavo Druskinin-
kų savivaldybę, kad nusprendė 
korupcijos rizikos analizės tyrimo 
neatlikti, taip patvirtindama, kad 
Druskininkų savivaldybė  tyrimą 

atliko tinkamai ir kokybiškai.
Centralizuoto vidaus audito sky-

rius, kurio vedėjas A. Petrauskas 
pabrėžė, kad Druskininkų savival-
dybės veikla yra vykdoma, laikan-
tis skaidrumo, viešumo ir atviru-
mo bendruomenei principų.

Druskininkų savivaldybėje vyk-
doma intensyvi korupcijos pre-
vencijos veikla: bendradar-
biaujama su kompetentingomis 
valstybės institucijomis, organi-
zuojami seminarai, kiekvienais 
metais yra organizuojami savi-
valdybės institucijų ir įstaigų dar-
buotojų mokymai-pasitarimai, 
švietimo įstaigose organizuojami 
Tarptautinei antikorupcijos dienai 
skirti renginiai, kuriais siekiama 
stiprinti jaunosios kartos sąmo-
ningumą, skatinama netoleruoti 
korupcijos apraiškų.

Algimantas Petrauskas, Centralizuoto vi-
daus audito skyriaus vedėjas, asmuo, at-
sakingas už korupcijos prevenciją ir kon-
trolę Savivaldybės administracijoje

Aptarta UAB „Druskininkų vandenys“ 2017 metų veikla 
Praėjusią savaitę Druskinin-

kų savivaldybės vadovai ir admi-
nistracijos specialistai susitiko su 
UAB „Druskininkų vandenys“ di-
rektoriumi Vidu Jakimavičiumi ir 
aptarė bendruomenei svarbius 
vandentvarkos klausimus bei ben-
drovės 2017 metų veiklos planus. 

V. Jakimavičius Druskininkų sa-
vivaldybės vadovams išsamiai 
pristatė darbus, nuveiktus šiais 
metais, akcentavo geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo infrastruktūros gerinimą, pa-
brėžė, kad bendrovė, vykdydama 
veiklą, laikosi racionalaus gam-
tos išteklių naudojimo principo, 
atsakingai naudoja aplinkos tar-

šos mažinimo ir geriamojo van-
dens tiekimo bei nuotekų tvarky-
mo paslaugų kokybės gerinimo 
priemones. 

Susitikimo metu aptarti svar-
biausi ateinančių metų darbai 
vandentvarkos srityje, diskutuo-
ta dėl centralizuotos vandens tie-
kimo sistemos plėtros perspek-
tyvų, kalbėta apie centralizuotų 
vandentiekio ir nuotekų tinklų sta-
tybos darbus. 

Susitikimo metu taip pat aptar-
ta UAB „Druskininkų vandenys“ 
įgyvendinamų 2014-2020 metų fi-
nansinio laikotarpio projektų eiga, 
bazinės kainos tendencijos ir ki-
tos aktualijos.  

Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai su UAB „Druskininkų vandenys“ direktoriumi V. Jakimavičiumi aptarė ben-
druomenei svarbius vandentvarkos klausimus bei 2017 metų veiklos planus/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Savivaldybės vadovai ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovai susitiko su 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ekspertais

Antradienį Druskininkų savival-
dybėje lankėsi LR Sveikatos ap-
saugos ministerijos atstovai ir 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos (EBPO) 
ekspertai. Vizito metu organizuoti 
du susitikimai: pirmajame Druski-
ninkų savivaldybės vadovai išsa-
miai pristatė savivaldybės veiklą 
sveikatinimo srityje, o  antrajame 
sveikatos priežiūros įstaigų vado-
vai detaliai papasakojo apie savo 
įstaigų vykdomą veiklą. 

Šiuo metu įgyvendinamas Lie-
tuvos ir Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos 
bendradarbiavimo planas, yra 
peržiūrima LR sveikatos apsau-
gos sistema. Šią peržiūrą atlie-
kantys EBPO ekspertai į Lietuvą 
atvyko susirinkti informacijos, 
reikalingos sveikatos sektoriaus 
analizei bei rekomendacijų pa-
teikimui. Druskininkus tarptauti-
niai ekspertai pasirinko kaip sa-
vivaldybę, kurioje būtų galima 
išsiaiškinti sveikatos politikos 
perspektyvas. 

Druskininkų savivaldybės mero 
pavaduotojas Linas Urmanavi-
čius EBPO ekspertams prista-
tė savivaldybės veiklą sveikatini-
mo srityje ir apžvelgė tolimesnes 
sveikatos priežiūros sistemos to-
bulinimo kryptis. „Esame kuror-
tinė savivaldybė, todėl sveikatos 
priežiūra yra prioritetinė sritis, ku-
riai skiriame daug dėmesio. Gali-
mybės bendrauti su tarptautiniais 

ekspertais leidžia ne tik pasida-
linti sukaupta gerąją patirtimi, bet 
ir gauti patarimų, pasisemti idėjų, 
kaip dar efektyviau užtikrinti svei-
katos sistemą“,  – po susitikimo 
sakė L. Urmanavičius. 

EBPO ekspertai domėjosi, kaip 

savivaldybė koordinuoja ir kontro-
liuoja sveikatos priežiūros įstaigų 
darbą, koks yra santykis tarp sa-
vivaldybės ir privačių šeimos gy-
dytojų institucijos. Svečiams iš-
samiai pristatyta savivaldybės 
kompetencijos sveikatos priežiū-

ros srityje, savivaldybės gydyto-
jo darbas, kalbėta apie Bendruo-
menės sveikatos tarybos veiklą, 
bendruomenės įtaką, priimant 
sprendimus, susijusius su sveika-
tos priežiūros įstaigų veikla. 

 Susitikimų metu itin deta-

liai buvo nagrinėjama sveikatos 
priežiūros ir socialinio darbo są-
sajos, integralios pagalbos tei-
kimas bendruomenės nariams, 
santykiai tarp ligonių kasų, svei-
katos apsaugos ministerijos ir 
savivaldybės. 

EBPO – tai forumas, kuriame 
valstybių narių ekspertai disku-
tuoja, dalijasi patirtimi bei plėto-
ja naujas ekonominės bei sociali-
nės politikos gaires, kurios vėliau 
perkeliamos į praktinį gyvenimą. 
Šiuo metu EBPO priklauso 34 
valstybės. 2015 m. stojimo proce-
są pradėjo ir Lietuva.

Šiuo metu Lietuva dalyvauja 
nuolatiniuose EBPO komitetuose 
ir darbo grupėse bei yra prisijun-
gusi prie kelių tarptautinių EBPO 
instrumentų. Lietuva taip pat ak-
tyviai dalyvauja EBPO progra-
mose, forumuose ir kitose struk-
tūrose, rengiamos įvairių sričių 
Lietuvos politikos peržiūros.

Lietuvai tapus EBPO nare, ša-
liai bus prieinami visi EBPO eks-
pertiniai pajėgumai. Lietuva turės 
galimybę daryti įtaką globaliems 
sprendimams ekonomikos ir ki-
tose viešojo valdymo srityse, ga-
lės tarptautinėje arenoje išsakyti 
poziciją Lietuvai svarbiais klau-
simais. EBPO komitetuose, dar-
bo grupėse ir kitose struktūrose 
Lietuvos ekspertai turės galimybę 
semtis žinių ir patirties iš geriau-
sių EBPO šalių narių ekspertų ir 
taikyti šias žinias Lietuvoje.

Druskininkų savivaldybės vadovai išsamiai pristatė savivaldybės veiklą sveikatinimo srityje, o sveikatos priežiūros įstaigų va-
dovai detaliai papasakojo apie savo įstaigų vykdomą veiklą/Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos
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Žemės grobėjus Druskininkuose paglostė ir 
prokurorai, ir teisėjai 

Arūnas Karaliūnas 

Trejus metus Nacionalinės že-
mės tarnybos (NŽT) specialis-
tai kantriai įtikinėjo prašmatnaus 
namo, esančio Vijūnėlės tven-
kinio pakrantėje Druskininkuo-
se, šeimininkus vykdyti įparei-
gojimus. Jie reikalavo pašalinti 
valstybei priklausančioje žemėje 
esančius laiptus, atramines sie-
nas, šaligatvio trinkeles, augalus 
ir net suskystintųjų dujų saugo-
jimo rezervuarą. Bendras užim-
tos teritorijos plotas viršija 10 arų, 
o vientisas tokio dydžio sklypas 
Druskininkuose galėtų kainuoti 
mažiausiai 100 tūkst. eurų. 

Prokuroras nusiplovė rankas 
NŽT Druskininkų skyriaus dar-

buotojai pirmą žemės naudoji-
mo patikrinimo aktą surašė dar 
2013-ųjų gegužės 28 dieną. Jo 
pagrindu vėliau buvo surašytas 
administracinių teisės pažeidi-
mų protokolas tuomečiams že-
mės sklypo savininkams – ben-
drovės „Geidena“ direktoriui 
Dariui Muižiui, Valdui Trinkū-
nui, pastarojo žmonai Dalei Trin-
kūnienei ir Rimantui Žūkui. Pa-
prasčiau tariant, namą ir žemės 
sklypą valdė dvi svainių šeimos. 
Protokolas buvo perduotas na-
grinėti Druskininkų miesto apy-
linkės teismui, jis bylą nutraukė. 
O vėliau tokį pat sprendimą pri-
ėmė Kauno apygardos teismas.

Dvi druskininkiečių svainių šei-
mos, vaizdingoje vietoje pasista-
čiusios namus, priglobė ir nema-

žą gabalą valstybės žemės.
Atsakovai tąkart aiškino, kad 

prieš dešimtmetį įsigiję dviejų 
butų namą su žemės sklypu pa-
tys jokių statybų nevykdė ir žel-
dinių nesodino, o buvę savinin-
kai statinius esą įrengė teisėtai, 
pasirūpino reikalingais leidimais. 
Perkelta buvo tik šuns būda. Vis 
dėlto jau 2014-aisiais įsigytą tur-
tą žinomas verslininkas, dabarti-
nis Druskininkų tarybos narys li-
beralas V. Trinkūnas padovanojo 
dukteriai Ievai Trinkūnaitei. Prieš 
metus NŽT kreipėsi į Kauno apy-
gardos prokuratūrą dėl viešojo in-
tereso gynimo, tačiau prokuro-
ras Marijus Šalčius pareiškė, kad 
valstybinės žemės naudojimo pa-
žeidimai padaryti pačios NŽT vei-
klos srityje, ir nurodė imtis prie-
monių jiems pašalinti. 

Kada sklype išdygo medžiai? 
NŽT įvykdė pavedimą ir kreipė-

si į Druskininkų apylinkės teismą 
prašydama įpareigoti atsakovus 
savo lėšomis pašalinti valsty-
bės žemėje esančius statinius ir 
augalus, be to, taikyti 100 eurų 
baudą už kiekvieną pradelstą 
dieną. Trečiasis asmuo šioje by-
loje Druskininkų savivaldybė at-
siliepime į ieškinį nurodė, kad 
valstybės žemė užimta savava-
liškai – ji turi būti naudojama iš-
imtinai visuomenės interesams, 
todėl turi būti atlaisvinta. Savi-
valdybės atstovai taip pat nu-
rodė, jog ortofotožemėlapiuose 
matyti, kad 2005–2006 metais 
valstybės žemėje jokių želdinių 
nebuvo, o 2012–2013 metais jie 
jau matomi. Savivaldybės tei-
sininkai taip pat pareiškė ma-
nantys, kad atraminės sienelės 

įrengtos ne 2002–2005 metais, 
o vėliau. Atsiliepime taip pat ra-
šoma, kad atsakovai tiesiog sie-
kia įgyti teises į ginčo statiniais 
ir želdiniais užimtas sklypų da-
lis. Druskininkų apylinkės teis-
mas NŽT ieškinį nusprendė at-
mesti, nors atsakovai neginčijo 
fakto, kad statiniai, želdiniai ir 
dujų rezervuaras yra valstybei 
priklausančioje žemėje. Teis-
mas pripažino pagrįstais Trin-
kūnų šeimos argumentus – esą 
neįrodyta, kad statiniai, želdiniai 
ir rezervuaras trukdo naudoti že-
mės sklypus pagal paskirtį. 

Liesti rezervuarą – baisu 
Teismas taip pat pasigedo duo-

menų, kokio dydžio žemės skly-
pą užima dujų rezervuaras, nors 
tai padaryti būtų itin sudėtinga – 

beveik visas šis įrenginys yra po 
žeme. Anot Druskininkų teismo 
sprendimo, NŽT atstovai neįro-
dė, kad nėra galimybės įteisinti 
dujų rezervuaro, taip pat nepatei-
kė duomenų, jog potencialiai pa-
vojingą įrenginį galima saugiai 
pašalinti iš valstybinės žemės, 
kokiu būdu ir kas turėtų tai pada-
ryti. NŽT vadovybė kol kas ne-
pranešė, ar šis Druskininkų teis-
mo sprendimas bus skundžiamas 
aukštesnės instancijos teismui. 
Būstą su žemės sklypu dukteriai 
padovanojęs Druskininkų savival-
dybės narys V.Trinkūnas neno-
rėjo dėstyti nemalonios istorijos 
aplinkybių: „Tai nėra mano nuosa-
vybė ir nenoriu apie tai kalbėti ar 
ką nors aiškinti.“ 

„Lietuvos rytas“, 2016-11-22 

Dvi druskininkiečių šeimos gali džiūgauti. Nors jos 
jau seniai savo valdas išplėtė maždaug dešimties 
arų valstybės žemės sklypu itin vaizdingoje kurorto 
vietovėje, teismams ir prokurorams kažkodėl tai pa-
sirodė visiškai normalus dalykas.

Stebina taikomi dvejopi standartai 

„Niekaip nerandu paaiš-
kinimo, kodėl vieniems 
žmonėms kyla rimtų tei-

sinių rūpesčių dėl keliais 
centimetrais ilgesnės tvo-
ros, o kitiems leidžiama 
užimti 10 arų sklypą. Re-
giu labai keistą situaciją ir 
nesuprantu, kodėl taiko-
mi dvejopi standartai, o 
valstybės institucijas ten-
kina tokia situacija. Gali-
ma tik apgailestauti, kad 
savivaldybei nesuteikta 
teisė pačiai ginti viešąjį 
interesą. Tikėjomės Kau-
no apygardos prokuratū-
ros paramos, tačiau dėl 
sunkiai paaiškinamų prie-
žasčių buvo atsisakyta tai 
daryti.“

Ričardas Malinauskas 
Druskininkų meras

Valstybės žemėje atsirado laiptai, atraminės sienos, augalai ir net suskystintųjų 
dujų saugojimo rezervuaras/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Dėl V. Danauskienės statybų – 
į teismą

Mėgėja žiniasklaidoje aprašy-
ti kitų istorijas, susijusias su 
viešuoju interesu ir statybo-
mis, o savaitraštį „Mano Drus-
kininkai“ įspėjusi sulauksiant 
teismų, kad domisi jos pačios 
neteisėtų statybų istorija, Vil-
ma Danauskienė pati galimai 
atsidurs teisme. Pilietė, net ir 
pratęsus terminą, nepateikė bū-
tinojo tokioms statyboms kaimo 
plėtros žemėtvarkos projekto.

Įstatymo prievolės V. Danaus-
kienė niekaip nesugeba įvykdy-
ti jau kone metus. Tai paaiškėjo, 
pareigūnams vėl patikrinus sta-
tybas Papalazdijuose. Ten, že-
mės ūkio paskirties žemėje, pas-
tatas pradėtas statyti neteisėtai, 
nes Žemės įstatymas įpareigoja 
žemę naudoti pagal paskirtį ir sta-
tyti statinius, tik gavus reikalingus 
dokumentus. 

Praėjusią savaitę atlikto patikri-
nimo tikslas buvo nustatyti, ar sta-
tytoja įvykdė prievolę pateikti kai-
mo plėtros žemėtvarkos projektą 
arba statinį nugriauti. Patikrinimo 
išvadoje konstatuota, jog privalo-
masis nurodymas per nustatytą 
terminą neįvykdytas.

Todėl Valstybinės teritorijų plana-
vimo ir statybos inspekcijos Alytaus 
skyrius kreipsis į Lazdijų rajono apy-
linkės teismą, prašydamas įpareigo-
ti statytoją vykdyti nurodymą.

Paklausta, kaip ketina įvykdy-
ti nurodymą – pateikti privalo-
mąjį dokumentą ar statinį griauti, 
– V. Danauskienė kažkodėl puo-
lė aiškinti, jog ji „įstatymų „neper-
rašys“, kad nurodymas bus įvyk-
dytas „įstatymų numatyta tvarka“, 
kad „yra terminai.“

Iš tokio atsakymo susidaro įspū-
dis, kad statytoja turi savo supra-
timą apie įstatymus ir „terminus“, 
kurie, jai, matyt, vis atrodo nepa-
lankūs? Juk dar vasario mėnesį 
nurodytas terminas įvykdyti įsta-

tymo prievolę, V. Danauskienei 
pačiai prašant, kartą jau buvo nu-
keltas iš rugpjūčio į lapkritį.

Kodėl iki šiol nei kaimo plėtros 
žemėtvarkos projekto nėra, nei 
statinys šalinamas? Atsakymo į šį 
klausimą V. Danauskienė išven-
gė kaip paprastai – tiesiog nutrau-
kė pokalbį. Šįsyk – neburnojo, tik 
įsakmiai nurodė „šiuo klausimu“ jai 
daugiau neskambinti.

Norėtų. Bet teks skambinti. Tam, 
kad būtų įvykdyta žurnalisto prie-
volė išklausyti abi puses ir viešai 
pateikta informacija apie įstaty-
mų numatyta tvarka ir terminais 
išspręstą statybų Papalazdijuose 
istorijos pabaigą. Juk, kaip viešo-
je erdvėje yra teigusi ir pati V. Da-
nauskienė, jei jau kas rašo „apie 
pažeidimus, apie įstatymų nesi-
laikančius valdininkus, pats turi 
būti krištolinio skaidrumo ar bent 
jau stengtis tokiu būti“.

Publikacijoje „Krištolinio sta-
tybų skaidrumo Papalazdijuose 
vis nesimato“ („Mano Druskinin-
kai“, Nr. 78, 2016-11-10) minėta, 
kad, užuot tvarkiusi reikalus savo 
kaime ar kieme, V. Danauskienė 
bando „tvarką“ daryti Druskininkų 
įvaizdžio srityje. Tai gal todėl pri-
stinga noro ir laiko paisyti nustaty-
tų terminų ir nepažeisti įstatymų?

Parengė Ramunė Žilienė

Ar V. Danauskienė taip susirūpinusi 
Druskininkų reikalais, kad nespėja susi-
tvarkyti savųjų?/„Mano Druskininkai“ ar-
chyvo nuotrauka
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Projekto dalyvius sužavėjo Druskininkai
Janina Jonušauskaitė, 
anglų kalbos vyr.mokytoja, pro-

jekto koordinatorė Lietuvoje
Irena Urbonienė, 
lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 

projekto dalyvė

Spalio pabaigoje Druskininkų 
„Atgimimo“ mokykloje orga-
nizuotas „Erasmus +“ progra-
mos, kurią Lietuvoje adminis-
truoja Švietimo mainų paramos 
fondas, lėšomis finansuoto 
daugiašalio tarptautinio pro-
jekto „Let‘s meet together“ 
(liet. „Susitikime“) dalyvių su-
sitikimas.

Trejus metus trunkantis projek-
tas įpusėjo. Kiekvieną mėnesį da-
lyviai atlieka įvairias numatytas ir 
suplanuotas veiklas, organizuo-
ja interaktyvų bendravimą „Sky-
pe“ konferencijos metu bei laukia 
naujų susitikimų. Spalio pabaigo-
je mokiniai bei juos lydintys mo-
kytojai iš Lenkijos, Norvegijos, 
Vengrijos, Turkijos ir Ispanijos at-
vyko į Lietuvą. Kaip ir kitose šaly-
se, čia buvo pristatytos namuose 
atliktos užduotys, visi  supažino-
me su nacionaliniu kulinariniu pa-
veldu.

Pirmą dieną projekto dalyviai 
apžiūrėjo „Atgimimo“ mokyklos 
erdves, oficialiame dalyvių susi-
tikime direktorė D. Časienė pa-
pasakojo apie mokyklą, organi-
zuojamą veiklą ir bendruomenės 
gyvenimą. Susitikimą paįvairi-
no akordeonu grojantis T. Miku-
čionis, muzikos mokytojos D. Ur-
niežienės vadovaujamo „Do Re 
Mi“ choro dainos ir choreografi-
jos mokytojos V. Šmitienės jaunių 
tautinių šokių kolektyvo pasirody-
mai. Po kūrybinės susitikimo da-
lies šešių šalių dalyviai prisistatė, 
atlikdami susipažinimo „žaidimą“, 
o vėliau išvyko į apžvalginę-pa-
žintinę ekskursiją Druskininkuo-
se, kurios metu turėjo suras-
ti piešiniuose pateiktus objektus. 

Suradę nurodytą vietą, turėjo įsi-
amžinti. Tuo metu kiekvienos ša-
lies vadovai ne tik susipažino su 
mūsų kurorto istorija, bet ir daly-
vavo edukacinėje cepelinų gami-
nimo pamokoje.

Antrą dieną mokyklos skaityklo-
je vyravo darbinė atmosfera. Kie-
kvienos šalies atstovai ruošėsi 
„namų darbų“ atsiskaitymams, o 
mokytojai aptarė tolesnes projek-
to veiklas, iškėlė kiekvieno mėne-
sio tikslus bei išsirinko atsakingus 
asmenis. 

Namų darbų pristatymai prasi-
dėjo nuo piešiniuose pavaizduo-
tų objektų atradimo. Buvo įdo-
mu ir linksma matyti skirtingus 
požiūrius į pateiktą užduotį. Vie-
ni atrado brolių Arčikauskų skulp-
tūrą „Varnas“, o kiti įamžino tikrą 
varną. Vieni atrado vandens par-
ko nusileidimo kalnelius, o kiti – 
vaikišką čiuožyklą. Antroji prista-
tymų užduotis – „Muzika mano 
gyvenime“. Šių pristatymu metu 
sužinojome apie praeityje bei da-
bar populiarius kiekvienos šalies 
muzikantus, jų kūrybą. Lietuvių 
grupės pristatymo metu gėrė-
jomės klausydami V. Kudelytės 
dainuojamos dainos. Paskutinė 
„namų darbų“ tema, kurią pateikė 
kiekvienos šalies atstovai – „Na-
cionalinis patiekalas“. Vaikai pri-
statė  populiarius tradicinius savo 

šalių patiekalus pusryčiams, pie-
tums ir vakarienei. Egzotiškiausiai 
atrodė Turkijos atstovų, o vengrų 
patiekalų pavadinimus buvo sun-
kiausia perskaityti. Antroje die-
nos pusėje visi projekto nariai 
dalyvavo „Druskos studijos“ or-
ganizuotoje edukacinėje „Sūrio-
je“ pamokoje. Kūrėme skulptūras 
iš druskos, o patys drąsiausi, ku-
rie nebijojo aukščio, namo palė-
pėje užrašė patarles, susijusias 
su druska. Dėkojame A. ir T. Čes-
nulevičiams, nes šiltas sutikimas, 
įgytos žinios bei prisiminimai ne-
išblės ilgai.

Trečiąją dieną projekto dalyviai 
gamino tris nacionalinius lietuviš-
kus patiekalus pagal pateiktus re-
ceptus. Technologijų mokytojos 
V. Jasienės vadovaujami mokiniai 
virė dzūkišką grybų sriubą, kepė 
vištienos kojeles su  bulvėmis, 
ruošė gaivias salotas bei mėly-
nių pyragą. Pietų stalą papuošė ir 
mokytojų gamintas „Tinginys“ su 
lietuviška gira. Po sočių pietų jau-
nieji lietuviškos virtuvės „kulina-
rai“ stebėjo kūno kultūros pamo-
ką „Snow arenoje“. Sporto veiklą 
pratęsė kūno kultūros mokytojų 
J. Jezepčiko ir P. Žarnausko su-
rengtas „Mini golfo“ turnyras. Net 
nepastebėjome, kad prabėgo dar 
viena diena. Užsieniečiai išmoko 
gaminti lietuviškus patiekalus, iš-

bandė jėgas žaisdami golfą, buvo 
sužavėti kūno kultūros pamoka 
„Snow arenoje“. Vakarėjant lai-
mingi ir sportiškai nusiteikę žygia-
vome į namus.

Ketvirtą projekto įgyvendinimo 
dieną svečiai noriai stebėjo mūsų 
mokyklos mokytojų vedamas pa-
mokas bei dalijosi gerąja patirtimi. 
„Atgimimo“ mokyklos mokiniai su-
sidomėję klausėsi pasakojimų ir 
noriai uždavinėjo  klausimus sve-
čiams. Bendravimas lavino anglų 
kalbos įgūdžius ir padėjo jaunie-
siems projekto dalyviams įveik-
ti baimę, kalbant užsienio kalba. 
Įdienojus, svečiai lankėsi Druski-
ninkų savivaldybėje, kurioje mus 
svetingai sutiko mero pavaduo-
tojas L. Urmanavičius, Švietimo 
skyriaus vedėjas J. Samuchovas 
bei Dokumentų ir Informacijos 
skyriaus vedėja D. Ciūnienė. Vi-
cemeras L. Urmanavičius pristatė 
Druskininkų miesto viziją, bendrą 
informaciją apie kurortą, turizmo 
infrastruktūros vystymo galimy-
bes, įgyvendintus bei įgyvendina-
mus projektus, o po išsamaus pri-
statymo noriai atsakinėjo į  svečių 
užduodamus klausimus. 

Projekto dalyviai lankėsi ir „Grū-
to“ sovietinių skulptūrų parke, do-
mėjosi Lietuvos istorija, grožėjosi 
A. Česnulio drožiniais bei stebėjo 
edukacinę šakočio gaminimo pa-

moką „Romnesoje“. 
Kitą dieną laukė dar vienas ku-

linarinis iššūkis. Mokiniai dalyva-
vo edukacinėje saldumynų gami-
nimo pamokoje, kurios metu ne 
tik išklausė informaciją apie šo-
kolado savybes, bet  ir bandė su-
kurti nepakartojamą desertą. Po 
„šokoladinės pamokos“ projek-
to dalyviai žavėjosi  didinga Tra-
kų pilimi. 

Pasigrožėję Trakų pilimi, vyko-
me į Vilnių. Aplankėme pasaulie-
tinio ir religinio turizmo objektą, 
istorijos ir architektūros paminklą 
Aušros Vartus, Gedimino bokš-
tą ir Katedrą. Apžiūrėję ekspo-
ziciją Valdovų rūmuose, daly-
vavome edukacinėje pamokoje. 
Mokėmės viduramžių aukštuo-
menės ir paprastų žmonių šokio 
meno. Laikas skriejo labai grei-
tai. Rodos, ką tik susitikome, o 
jau artinosi laikas išsiskirti. Mo-
kykloje organizuotos atsisveiki-
nimo vakaronės metu buvo įtei-
kiami sertifikatai, patvirtinantys 
dalyvavimą projektinėje veikloje, 
išreikštos padėkos visiems, kurie 
padėjo svečiams mūsų mieste 
pasijusti tarsi namų aplinkoje, rū-
pinosi jaunaisiais projekto daly-
viais tarsi savo vaikais. Lietuvai-
čiai mokiniai buvo elegantiškai 
papuošę mokyklos salę projekto 
atributika, o stalai lūžo nuo pro-
jekte dalyvavusių vaikų tėvų pa-
gamintų skanumynų. 

Svečiai nenorėjo išvykti nei iš 
Druskininkų, nei iš Vilniaus. Jie 
buvo nustebinti ir sužavėti žmo-
nių nuoširdumo, rūpestingumo, 
mūsų miesto švara bei teikiamo-
mis galimybėmis ir nepaprasta 
šalies istorija. Beveik visi, išsky-
rus mokytoją iš Norvegijos, anks-
čiau nebuvo lankęsi Lietuvoje, tad 
malonu buvo girdėti svečių padė-
kos žodžius direktorei ir visiems 
projekto dalyviams už organizuo-
tas veiklas,  įdomiai ir naudingai 
praleistą laiką.

Projekto dalyviai džiaugėsi galimybe pamatyti Druskininkus ir apylinkes/Asmeninio archyvo nuotrauka

Druskininkuose – jau 11-asis tarptautinis tinklinio turnyras UAB „Tobis“ taurei laimėti 

Edgaras Suchanekas

Lapkričio 11-13 dienomis 
„Ryto“ gimnazijos sporto salėje 
į XI-ąjį tarptautinį tinklinio turny-
rą UAB „Tobis“ Taurei laimėti su-
gužėjo jaunių, gimusių 1999 m,.  
tinklinio komandos iš Gardino 
srities olimpinio rezervo sporto 
mokyklos (Baltarusija),  Daug-
pilio sporto mokyklos (Latvija), 
Augustavo mokinių sporto klubo 
(Lenkija) ir Kaliningrado spor-

to mokyklos (Rusija).  Lietuvai 
atstovavo Druskininkų Sporto 
centro tinklinio komanda. Visos 
komandos – savo amžiaus naci-
onalinių ar regioninių čempiona-
tų nugalėtojos ar prizininkės. 

Jau vienuoliktą kartą organi-
zuotas tinklinio turnyras sukvie-
tė daug žiūrovų ir garbingų sve-
čių. Tarptautinio tinklinio turnyro 
dalyvius pasveikino ir turnyro 
atidarymą iškilmingai paskelbė 
Druskininkų savivaldybės me-

ras Ričardas Malinauskas, LR 
Seimo narys Zenonas Streikus, 
Druskininkų savivaldybės ta-
rybos nariai Algis Bolys ir Inga 
Šinkonienė, Lietuvos tinklinio 
federacijos atstovas, Lietuvos 
sporto universiteto docentas Au-
relijus Zuoza.

Tris dienas „Ryto“ gimnazijos 
sporto salėje vyko nepaprastai 
įtemptos ir gražios tinklinio var-
žybos. Tinklinio mėgėjai galė-
jo grožėtis tikrai brandžiu 16-17 

metų tinklininkų žaidimu ir tikrai 
nevaikiška sportine kova. Geri 
bičiuliai už aikštelės ribų tapo 
nuožmiais ir klaidų nedovano-
jančiais varžovais. Šioms varžy-
boms teisėjavo du aukščiausios 
kategorijos teisėjai – E. Čebia-
lis (Lietuva), teisėjavęs Lietu-
vos vyrų tinklinio čempionate, ir 
I. Prigodič (Baltarusija) – Balta-
rusijos vyrų tinklinio čempionato 
aukščiausios lygos teisėjas. 

Iki pat paskutinių varžybų ne-
buvo aišku, kas pasidabins auk-
so medaliais. Komandos pre-

tendentės į pirmą vietą liko dvi 
– Gardino ir Druskininkų Spor-
to centro tinklinio komandos. 
Visų tarptautinio turnyro varžy-
bų metu druskininkiečiai surin-
ko 354 taškus, o Gardino tinkli-
ninkai – 358 taškus. Šių keturių 
taškų persvara lėmė, jog turnyro 
nugalėtoja tapo Gardino tinklinio 
komanda. Antri buvo Druskinin-
kų SC tinklininkai, o trečią vietą 
iškovojo Daugpilio tinklininkai. 
Ketvirta vieta atiteko Gardino, 
penkta – Kaliningrado, o šešta – 
Augustavo tinklininkams.

Varžybų organizatoriai nuošir-
džiai dėkoja Druskininkų savi-
valdybės merui R. Malinauskui 
už dėmesį Druskininkų mies-
to tinklinio sporto šakai atski-
rai ir viso vietos sporto raidai  
bendrai. Dėkojame LR Seimo 
nariui Z. Streikui, Tarybos na-
riams I. Šinkonienei ir A. Bo-
liui, Lietuvos tinklinio federaci-
jos trenerių tarybos pirmininkui 
LSU docentui A. Zuozai ir gar-
bingiems svečiams Druskinin-
kų miesto tinklinio veteranams 
F. Balevičiui, I. Karpuk, V. Vo-
lovik bei Sportininkų rengimo 
centro Druskininkuose direkto-
riui J. Matulevičiui už parodytą 
dėmesį turnyrui. Dėkojame ir vi-
siems, nuolat gausiai susiren-
kantiems žiūrovams.

Tarptautinio tinklinio turnyro dalyvius pa-
sveikino Druskininkų savivaldybės meras 
R. Malinauskas, LR Seimo narys Z. Strei-
kus/Gintaro Grigo nuotrauka

Į XI-ąjį tinklinio turnyrą UAB „Tobis“ Taurei laimėti susirinko jaunieji tinklininkai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos, Kaliningrado, o Lietu-
vai atstovavo Druskininkų Sporto centro komanda/Gintaro Grigo nuotrauka
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Tarptautinę nerūkymo dieną apie tai, kodėl verta 
mesti rūkyti 

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biu-
ras primena, kad kiekvienais 
metais trečiąjį lapkričio ke-
tvirtadienį minima Tarptauti-
nė nerūkymo diena, kuri yra 
gera proga atkreipti rūkan-
čiųjų dėmesį į galimybes at-
sisakyti rūkymo savo ir savo 
artimųjų sveikatos labui. 
  Pasaulio sveikatos organiza-
cijos duomenimis, nuo rūkymo 
sukeltų ligų pasaulyje kasmet 
miršta apie 5 milijonus žmonių. 
Rūkymas išlieka ir viena svar-
biausių Europos regiono žmo-
nių mirties priežasčių. Lietuvo-
je rūkymas taip pat yra plačiai 
paplitęs. Tabako gaminių var-
tojimas turi įtakos mirtingumui 
nuo lėtinių susirgimų – širdies ir 
kraujagyslių, lėtinių kvėpavimo 
takų ligų, vėžio, diabeto ir kitų. 
Tabako dūmuose yra daug nu-
odingų medžiagų, kurios ken-
kia sveikatai. Tai nikotinas, 
alkaloidai, fenolai, kanceroge-
ninės medžiagos (dažnai ben-
drai vadinamos dervomis) – 
acetonas, amoniakas, anglies 
monoksidas, cianidas, meta-
nas, propanas, butanas ir kitos. 
Nikotinas yra pagrindinė cigare-
čių medžiaga, turinti neigiamą 
poveikį organizmui. Jis paten-
ka į smegenis per 10 sekundžių 
po to, kai pradedama rūkyti. Ne-
pratusiam rūkyti didelės nikotino 
dozės gali sukelti pykinimą, pra-
kaitavimą, drebulį ar net trau-
kulius. Nikotinas skatina kraujo 
krešėjimą, todėl didina trombo-
zės riziką. Susidarę krešuliai 
gali patekti į širdį ar smegenis ir 
sukelti infarktą ar insultą. Trom-

bozės rizika ypač padidėja, kar-
tu veikiant ir kitiems faktoriams 
– aukštam kraujospūdžiui, padi-
dėjus cholesterolio kiekiui, esant 
mažam fiziniam aktyvumui. 
Dėl rūkymo smegenys patiria 
nuolatinį deguonies badą. Pa-
laipsniui organizmas pripran-
ta prie nuolatinių nikotino do-
zių ir, kai jų negauna, jaučiamas 
irzlumas, nerimas, dirglumas.  
Rūkantiesiems rizika susirgti ko-
ronarine širdies liga dvigubai 
didesnė nei nerūkantiesiems. 
Miokardo infarkto rizika vyrams, 
per dieną surūkantiems 20 ciga-
rečių, padidėja 3 kartus, mote-
rims – 6 kartus. Rūkant daugiau, 
infarkto rizika auga dar spar-
čiau. Rūkantieji gyvena trum-
piau, o tie, kuriems rizika sirgti 
širdies ir kraujagyslių ligomis di-

delė, – net 10-20 metų trumpiau. 
Cigarečių dūmuose esan-
tis anglies monoksidas jun-
giasi su kraujyje esančiu ir 
deguonį pernešančiu hemoglo-
binu, todėl organizmas pras-
čiau aprūpinamas deguonimi. 
Tabako sudėtyje esantys kan-
cerogenai pažeidžia genus, at-
sakingus už normalų ląstelių 
augimą, ir sukelia vėžinių ląs-
telių gamybą. Rūkymas didi-
na visų vėžinių susirgimų ri-
ziką, ypač plaučių, burnos, 
ryklės, šlapimo pūslės ir inkstų. 
Jeigu būnate tarp rūkančiųjų ir 
kvėpuojate tabako dūmais, tai 
ir jūs rūkote kartu su jais. Toks 
rūkymas vadinamas pasyviuoju 
arba prievartiniu. Valanda, pra-
leista prirūkytoje ir blogai vė-
dinamoje patalpoje, prilygs-

ta vienos cigaretės surūkymui. 
Ilgalaikis pasyvusis rūkymas 
yra plaučių vėžio ir kitų lėtinių 
plaučių ligų rizikos veiksnys. 
Patarimai, kaip būtų galima at-
sikratyti šio žalingo įpročio: mo-
tyvuokite savo apsisprendimą 
mesti rūkyti. Nustatykite tiks-
lią metimo datą, o, jei nusprę-
site mesti rūkyti palaipsniui, 
mažinkite surūkomų cigarečių 
skaičių. Raskite savo aplinkoje 
žmonių, taip pat norinčių mes-
ti rūkyti. Užsitikrinkite šeimos, 
draugų bei bendradarbių para-
mą. Atsikratykite visomis ciga-
retėmis. Rūkymą pakeiskite kitu 
užsiėmimu. Rytais išgerkite sti-
klinę vandens ar sulčių bei pa-
darykite mankštą.  Venkite si-
tuacijų, kuriose norėtųsi rūkyti. 
Pasikonsultuokite su gydytoju.  

Pabandykite nerūkyti ir pabū-
ti kartu su rūkančiais – užuosite 
nemalonų kvapą. Atminkite, kad 
Jūs esate pavyzdys vaikams. 
Jei Jums nepasisekė mesti rū-
kyti iš pirmo karto, bandykite tai 
padaryti antrą, o jei reikia – tre-
čią ir ketvirtą kartą.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras, 
lapkričio 21 d., minėdamas 
Tarptautinę nerūkymo dieną, 
organizavo proto mūšį „Nesu-
rūkyk sveikatos“. Šio renginio 
tikslas – priminti, kokią žalą rū-
kančiųjų ir nerūkančiųjų sveika-
tai kelia rūkymas.

Renginyje dalyvavo 10 koman-
dų iš skirtingų ugdymo įstaigų, 
kurias sudarė 7-9  klasių moki-
niai bei mokytojai. Proto mūšis 
vyko trimis turais. Pirmajame  
buvo pateikti bendri klausimai, 
susiję su sveikata. Antrajame – 
užduodami klausimai apie rūky-
mą, o trečiajame ture dalyviams 
reikėjo pateiktus klausimus su-
sieti su  nuotraukomis.  Rengi-
nio pabaigoje, susumavus ko-
mandų surinktus taškus, buvo 
paskelbti nugalėtojai. Koman-
doms užėmusioms 4-10 vietas 
buvo įteiktos padėkos už akty-
vų dalyvavimą proto mūšyje, o 
prizinių vietų laureatams – di-
plomai. Pirmosios vietos nuga-
lėtojams, Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos komandai „Antidū-
mas“,  buvo įteikti ir  Druskinin-
kų sveikatinimo ir poilsio centro 
„AQUA“ įsteigti prizai.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija

Renginyje dalyvavo 10 komandų iš skirtingų ugdymo įstaigų/ Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

o aš būtinai jai talkinsiu, kiek bū-
siu reikalingas. Būsiu tas Sei-
mo narys, kuris formuos pozityvų 
Druskininkų įvaizdį. Dabar per ži-
niasklaidos sukurptus skandalus 
labai iškreiptai vertinami Druski-
ninkų reikalai, suvokiamas visos 
problemos. Stengsiuosi tą dirbti-
nai suformuotą neigiamą Druski-
ninkų įvaizdį pakeisti į tikrą – tai 
yra – labai gerą. 

– Kokių naujovių bus šiame 
Seime?

– Didžiausi planai – prisidė-
ti prie mūsų labai pozityvios ir 
labai ambicingos Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos pro-
gramos įgyvendinimo. Joje yra 
labai daug planų, kurie betar-
piškai palies kiekvieną savival-
dybę – stengsimės, kad Lietuva 
nebūtų vieno miesto, Vilniaus, 
valstybe. Labai daug dėmesio 
skirsime savivaldybių ekono-
miniam, finansiniam vystymui, 
įskaitant ir žemės perdavimą 
savivaldybėms. Kultūrai, moks-
lui bus skiriamas žymiai dides-
nis dėmesys. Nors kai kas tai 
vadina populizmu, jau ėmėmės, 
regis, paprastų pinigus taupan-
čių dalykų. Svarbu atstatyti tei-
singumą, atsisakyti privilegijų, 
kurios  erzina žmones. Kaip tu 
gali kovoti su įvairiomis proble-

momis, jeigu nematai savęs? 
Kol kas pasiekta, kad iš septy-
nių Seimo pirmininko pavaduo-
tojų liko penki, jie jau nebetu-
rės asmeninių automobilių su 
vairuotojais. Manau, kad ge-
ras sprendimas drausti Seimo 
nariams nuomotis prabangius 
automobilius už mokesčių mo-
kėtojų pinigus – dabar bus kom-
pensuojamos tik kuro išlaidos. 

Man labai keista, kai Seimo na-
riams išmokamos išeitinės kom-
pensacijos. Kaip gali būt išeiti-
nės, jeigu dirbi pagal terminuotą 
darbo sutartį? Mano nuomone, 
šito neturėtų būt. Žmones erzi-
na, kai teisingumas nėra taiko-
mas aukščiausiu lygiu. Mes turi-
me rodyti pavyzdį.

Aš visą laiką sakydavau, kad 
bendraujant reikia elgtis geriau, 
nei kiti elgiasi su tavimi. Ir niekuo-
met nenusileisti į žemesnį lygį, 
nes tame žemesniame lygyje tu 
nesi pratęs bendrauti, ir gali būti 
tiesiog „suvalgytas“. 

Žmonės Seimo nariams paprie-
kaištauja, kad jie negalvoja apie 
Lietuvos reikalus ir jos gyvento-
jus, o aukščiausiame lygmenyje 
sprendžia partijų ar asmeninius 
nesutarimus.

Dažnai galvojama, kaip „pa-
siimti“ tam tikras ministerijas, 
tam tikrus postus, pamirštama, 

jog Seimo nariai išrinkti žmo-
nių problemoms spręsti. Ma-
nau, kad šios kadencijos Seime 
taip nebus. Žinoma, pirmąją sa-
vaitę mes sprendėme būtinus 
klausimus: rinkome Premjerą, 
tvirtinome programas, teks pa-
tvirtinti Vyriausybės programą, 
ministrus. Bet, manau, viskas 
greit grįš į savo vėžes ir mes rū-
pinsimės žmonėms aktualiausio-
mis problemomis. 

Kadangi aš išrinktas vienman-
datėje apygardoje, pagrindi-
nis mano dėmesys bus skirtas 
Druskininkams ir Lazdijų kraš-
tui. Planuoju važiuoti į Vilnių 
antradieniais, o grįžti ketvirta-
dieniais. Manau, kad sostinėje 
su manimi jau po kelių mėne-
sių apsigyvens ir žmona Danu-
tė. Šeima man svarbesnė už bet 
kokius valstybinius ar kitokius 
pasiekimus. Asmeninio gyveni-
mo niekuomet negalima aukoti 
ar iškeisti į karjerą.

– Kas bus Jūsų atstovas 
Druskininkuose, į kurį galėtų 
kreiptis Jūsų rinkėjai?

– Labai atsakingai rinkausi 
žmogų, kuris bus mano patikėti-
nis Druskininkuose. Šias parei-
gas patikėjau verslininkui ir ak-
tyviam druskininkiečiui Modestui 
Vitkauskui. Mane iš tikrųjų žavė-

jo, kad jis labai visuomeniškas 
žmogus, matęs pasaulio, žinantis 
Druskininkus, aukštos reputaci-
jos, draugingas. Be to, aš pažįstu 
jo žmoną, tėvą. Tai man priimti-
nas žmogus, kuriuo aš pasitikiu, 
jam tinka mano gyvenimo filosofi-
ja, mes sutariame.

Svarbiausia mums bus dary-
ti darbus, o ne dalinti dovanas, 
kurios, žinia, stiprina draugystę, 
bet nėra jos pagrindas. Kaip sa-
koma, brangi dovana – tai dar ne 
meilė ir ne draugystė. Būsime lai-
mingi, jei prisidėsime prie mies-
to ir kiekvieno žmogaus, kuris 
kreipsis, problemų sprendimo.

Susitikti su druskininkiečiais 
planuoju kas antrą pirmadie-
nį. Atskiro kabineto neturėsiu – 
dėl kelių dienų per mėnesį lai-
kyti tuščias patalpas būtų per 
didelė prabanga. Sutarėme, kad 
Savivaldybė patalpas skirs to-
mis dienomis, kai vyks gyvento-
jų priėmimas. 

Manau, kad ryšį su rinkėjais ti-
krai padės palaikyti Modestas, 
kuris yra naujosios kartos žmo-
gus, gerai išmano informacines 
technologijas. Jis kuria mano 
paskyrą socialiniame tinkle „Fa-
cebook“, norime, kad informaci-
ja būtų objektyvi, greita, papras-
ta. „Facebook“, manau, padės 
bendrauti su jaunuomene, nuo 

kurios nenoriu nutolti. 

Modestas Vitkauskas: „Su-
laukti pasiūlymo tapti mūsų iš-
rinkto Seimo nario Z. Streikaus 
atstovu man buvo didelė garbė. 
Dirbant šiose pareigose, teks 
bendrauti su žmonėmis, klau-
sytis jų problemų ir perduoti jas 
Seimo nariui. Šis žmogus tikrai 
nėra eilinis. Pažįstu jį iš profesi-
nės pusės, kaip psichologą. Jis 
turi didelę patirtį visose gyveni-
mo srityse. Nė nesvarstęs suti-
kau su juo dirbti. Tikrai darysiu 
viską, ką tik įmanoma, kad pa-
dėtumėme Druskininkams, žmo-
nėms. Ir pats mokysiuosi, tobu-
lėsiu. Sprendžiant problemas, 
pabandysiu pritaikyti savo patir-
tį, įgytą užsienyje ir Druskinin-
kuose. Būsiu aktyvus, bendrau-
siu su žmonėmis ir pateiksiu 
visą informaciją, kuri bus reika-
linga Seimo nariui. Darbas įdo-
mus ir, manau, Druskininkams 
bus  naudingas. Z. Streikus – 
draugiško būdo druskininkietis, 
sutariantis ir su Savivaldybe, ir 
su žmonėmis, ir su kaimynais, ir 
su bendruomenėmis. Tokio Sei-
mo nario mums ir reikėjo.“ 

Kalbino Laima Rekevičienė

Užsakymo Nr. MDR-080-01

Z. Streikus: „Būsiu laimingas, galėdamas padėti 
Druskininkams ir čia gyvenantiems žmonėms“atkelta iš 1 psl.
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Jubiliejinį 45-ąjį gimtadienį 
pasitinkančiame lopšelyje-darželyje 

„Žibutė“ vaikams augti gera
 „Vaikystė – be galo svarbus 

žmogaus gyvenimo laikotar-
pis, ne pasirengimas būsima-
jam gyvenimui, o tikras, švie-
sus, savitas, nepasikartojantis 
gyvenimas. Ir nuo to, kaip pra-
ėjo vaikystė, kas vedė už ran-
kos vaiką vaikystės metais, kas 
iš aplinkos įėjo į jo protą ir šir-
dį, – nuo to labiausiai priklau-
so, kokiu žmogumi taps maža-
sis.“ (S. Suchomlinskis)

Mūsų gražiame Druskininkų 
mieste esantis lopšelis-darže-
lis „Žibutė“, kuriam vadovauja di-
rektorė Rasa Vaisietienė, lap-
kričio 29 d. švęs 45-erių metų 
jubiliejų. Šios įstaigos bendruo-
menę sudaro kompetentingi, hu-
maniški, savo darbą išmanantys 
pedagogai, kurie su didele em-
patija ugdo vaikus, lavina jų ge-
bėjimus, skatindami kurti ir tobu-
lėti. Ši įstaiga ypatinga tuo, kad ji 
daro įtaką mūsų visų ateičiai. Ko-
lektyvas, spinduliuojantis ramy-
be, noru bendrauti, moko vaikus 
gerbti vienas kitą, jaustis savu 
tarp savų, laukiamu, reikalingu.

Estetiška, jauki ir funkcionali 
darželio edukacinė aplinka tenki-
na mūsų vaikučių emocinius, psi-
chologinius, fiziologinius, specia-
liuosius poreikius. Ugdytiniai čia 
mokomi vertinti, saugoti, tauso-
ti ne tik savo, bet ir kitų sukurtus 
kūrybinės veiklos produktus.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ 
bendruomenė gali didžiuotis 
ir pasiekimais: Žemyna Stan-
kauskaitė – vaikų ir moksleivių 
respublikinio konkurso „Dainų 
dainelė 2014“ III etapo dalyvė 
(mokytoja Marytė Kuliešienė); 
2014 m. Respublikinio skaitovų 
konkurso „Spalvingoji eilėraš-
čių pievelė“ I-osios vietos lai-
mėtoju tapo Eivinas Marcelis 
(auklėtoja Vilma Čebatorienė); 
2014 m. darželis pripažintas 
sveikatą stiprinančia įstaiga; 
2015 m. „Žibutė“ tapo projek-
to „Olimpinė karta“, o 2015 m. 
ir 2016 m. – tarptautinio pro-
jekto „Kubuš gamtos mylėto-
jų klubas“ dalyve; 2016 m. XVII 
tarptautinio sakralinės muzikos 
festivalio „Džiūgaukim. Aleliu-
ja 2016“ laureatu savo amžiaus 
kategorijoje tapo Arijus Balčius 
(mokytojas Linas Savulionis).

Ši ugdymo įstaiga atlieka švietė-
jišką misiją, paremtą humanizmo, 
pilietiškumo bei tautiškumo prin-
cipais. Vaikučiams čia patinka. 
Tai atspindi ir vaikų, lankančių šį 
darželį, „auksinės“ mintys. Labai 
norisi jas pacituoti: „Auklėtojas 
myliu visas, nes jos mane apsika-

bina, kai aš ateinu ryte“ (Jokūbas, 
5 m.); „Man patinka, kai Irena mus 
vadina katinukais“ (Ričardas, 5 
m.); „Man patinka, kai mane kas 
nors nudžiaugsmina“ (Aironas, 5 
m.); „Patinka auklėtojos, nes jos 
labai geros ir mylimos“ (Artautė, 5 
m.); „Patinka darželyje dirbti, neš-
ti valgyti, dengti stalą“ (Liepa, 5 
m.); „Mane daro laimingu įdomūs 
žaidimai ir draugystė su Dominy-
ku“ (Arijus, 5 m.).

Gerbiama Direktore, mielos 
auklėtojos ir visa darželio ben-
druomene, sveikiname Jus, 

Jūsų įstaigą ir kievieną atski-
rai su tokia gražia švente ir dė-
kojame kiekvienam iš Jūsų už 
įdėtą triūsą, begalinę kantry-
bę, švelnumą, paguodos žodį, 
rūpestį, atsidavimą, supratimą 
ir ramų bendravimą. Nuoširdų 
AČIŪ už jausmą, kurio nenu-
pirksi ir neparduosi – saugumo 
jausmą, kurį jaučiame, palikda-
mi savo atžalas, čia, „Žibutės“ 
darželyje, – taria visi tėvai. 

Tėvelių vardu, tėvų aktyvo 
narė Ineta Malinauskienė

Tėveliai džiaugiasi, kad lopšelyje-darželyje „Žibutė“ vaikučiams augti smagu, įdomu ir 
gera/Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotraukos

Parduodu pušines malkas. 
Tel. 8 675 85497

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

Telefono numeris pasiteirauti: 8 612 05442

Iš festivalio 
„Sportuojanti  mergaitė – 

būsima olimpietė“ sugrįžus

Lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytinės: I. Volkovaitė, L. Bakanauskaitė, A. Karaške-
vičiūtė, A.  ir D. Kisielytės su įstaigos direktore E. Kardokiene ir priešmokyklinio ug-
dymo pedagoge E. Pavalkiene dalyvavo festivalyje „Sportuojanti mergaitė – būsima 
olimpietė“/Ernsto Frėzės nuotrauka

Edita Pavalkienė
Priešmokyklinio ugdymo peda-

gogė 

Lietuvos tautiniam olimpi-
niam komitetui pripažinus 
mūsų įstaigą sportiškiausia, 
neužmigome ant laurų ir toliau 
aktyviai sportuojame. Lapkri-
čio 19 d. Druskininkų lopšelio-
darželio „Bitutė“ ugdytinės: 
Ieva Volkovaitė, Liucija Baka-
nauskaitė, Austėja Karaške-
vičiūtė, Augustė ir Dominyka 
Kisielytės kartu su įstaigos di-
rektore Eugenija Kardokiene ir 
priešmokyklinio ugdymo pe-
dagoge Edita Pavalkiene daly-
vavo sporto festivalyje „Spor-
tuojanti mergaitė – būsima 
olimpietė“.  

A. Sabonio krepšinio centre 
Kaune organizuotame festivaly-
je dalyvavo 24  Lietuvos ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigų grupių 
mergaičių komandos iš visos Lie-
tuvos. Renginį organizavo Lietu-
vos moterų sporto ir Respubliki-
nė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
kūno kultūros pedagogų asociaci-

jos. Festivalio tikslas – populiarin-
ti olimpines idėjas tarp mergaičių 
ir formuoti teigiamą požiūrį į kūno 
kultūrą ir sportą.

Festivalio atidarymo metu visus 
dalyvius pasveikino Lietuvos mo-
terų asociacijos prezidentė J. Bar-
taškienė ir RIUKKPA prezidentė 
A. Vizbarienė. Po sveikinimo žo-
džių grožėjomis grakščių gimnas-
čių pasirodymu. Prieš pradedant 
festivalį, dalyviai atliko nuotaikin-
gą mankštą ir pradėjo sportuo-
ti sektoriuose. Kiekviename sek-
toriuje po keturias komandas 
atlikome organizatorių nurodytas 
užduotis, o po signalo dalyvės ju-
dėjo į kitą sektorių. Rungtyniavo-
me biatlono, bobslėjaus, ledo ru-
tulio, tinklinio, lengvosios atletikos 
rungtyse. Mergaitės, sportuoda-
mos, patyrė daug teigiamų emo-
cijų, pagilino bendravimo su kitų 
komandų narėmis kompetencijas.  

Visos festivalio dalyvės buvo 
apdovanotos medaliais ir sal-
džiaisiais prizais. Nuoširdžiai dė-
kojame Liucijos, Ievos ir Austėjos 
tėveliams už pagalbą, vykstant į 
festivalį.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, bendra-
darbiams, Gydyklų kolektyvui, užjautusiems ir padėjusiems paly-
dėti į paskutinę kelionę mylimą vyrą ir tėvelį Bronių Baranauską.

Žmona ir vaikai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, buvusiems šalia ir užjautusiems, 
mirus brangiam vyrui ir mylimam tėveliui Vytautui Balčiui.

Žmona Danutė ir sūnus Gintautas

Daug nuoširdžių padėkos žodžių už gerumą ir pagalbą buityje 
skiriu Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorei Birutei 
Jonušauskienei. Ačiū, miela Birutėle!

Pagarbiai, Onutė Ruibienė

Už rūpestingą aplinkos švaros palaikymą V. Krėvės-M. K. Čiur-
lionio gatvių atkarpoje nuoširdžiai dėkoju UAB „Druskininkų ko-
munalinis ūkis“ darbininkui Petrui Malyčiui.

M. K. Čiurlionio g. 64-ojo namo gyventoja Janina Mitalienė

Organizuojamos Druskininkų savivaldybės vyrų ir moterų 
šaškių pirmenybės. Norinčius dalyvauti varžybose, kviečia-
me atvykti į Druskininkų sporto centrą (M. K. Čiurlionio 97-
2) 2016 m. lapkričio 29-30 d. 17 val. Informacija teikiama te-
lefonu: (8 313) 58 054.



2016 m. lapkričio 24 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 809

Socialinių paslaugų centro 
galerijoje – spalvinga paroda 

„Rudenėlio takeliu“
Diana Lukošiūnaitė
Meno kūrėja, LMT asociacijos 

narė 

Lapkritis – paskutinis rudens 
mėnuo, kai trumpėja dienos 
ir ilgėja tamsus paros metas. 
Krentantys paskutiniai medžių 
lapai, dažnėjantys lietūs ir vė-
tros skatina slėptis po skėčiu 
ar patalpose. Bet neskubėkime 
slėptis nuo darganos, sustoki-
me, apsidairykime, kaip gražu 
aplinkui. Ir nejučiomis žvilgs-
nis užklius už pageltusio lapo, 
drėgme spindinčios žolytės...

Lapkričio 8-ąją Druskininkų sa-
vivaldybės Socialinių paslaugų 
centro galerijoje atidaryta nauja 
spalvinga paroda „Rudenėlio ta-
keliu“. Parodos autoriai – Druski-
ninkų  lopšelio darželio „Žibutė“ 
auklėtiniai, o jų vadovė – auklė-
toja, specialioji pedagogė Natalja 
Bulotienė, kuri savo praktiniame 
darbe integruoja dailės terapijos 

metodus. Ji yra Lietuvos dailės te-
rapijos taikymo asociacijos narė.

Dailės raiška leidžia vaikams iš-
reikšti savo vidinį pasaulį, emo-
cijas, skatina bendrauti, stiprina 
savivoką, pasitikėjimą savo jė-
gomis, plečiasi pažintinės gali-

mybės. Piešdami, vaikai lavina 
orientavimosi erdvėje įgūdžius, 
smulkiąją motoriką, skatina vaiz-
duotę, kūrybiškumą. Džiugu, kad 
lopšelyje darželyje „Žibutė“ skiria-
mas dėmesys visapusiškai vaikų 
saviraiškai.  

Lopšelio darželio „Žibutė“ auklėtoja, specialioji pedagogė N. Bulotienė (kairėje)  prakti-
niame darbe integruoja dailės terapijos metodus/Asmeninio archyvo nuotrauka

Nestandartinius baldus 
pagaminsime vos per 

keletą savaičių! 
Tel. 8 618 03127

el. p: naujubaldugamyba@
gmail.com

www.naujubaldugamyba.lt
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

Įmonei reikalinga (-as) buhalterė (-is) dirbti visą 
darbo dieną. Tel. pasiteirauti:  8 610 25952
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Druskininkai lapkričio 14-20 
dienomis aktyviai įsiliejo į Lie-
tuvos suaugusiųjų švietimo 
asociacijos organizuotą Suau-
gusiųjų mokymosi ir švietimo 
savaitę „Mokymosi spalvos“. 
40-yje savivaldybių iš viso ini-
cijuota apie 700 renginių. 

Renginiuose, organizuotuose, 
bendradarbiaujant su įvairiomis 
suaugusiųjų švietimo, kultūros, 
bendruomeninėmis institucijomis, 
šiemet dalyvavo itin gausus būrys 
įstaigų ir organizacijų. 

Druskininkuose įdomius ren-
ginius organizavo Jaunimo už-
imtumo centras, M. K. Čiurlionio 
meno mokykla, Turizmo ir verslo 
informacijos centras, Savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuras, 
Miesto muziejus, Viešoji bibliote-
ka, Trečiojo amžiaus universite-
tas, „Bočiai“, „Kamštelių vajus 
Druskininkuose“, Viečiūnų ben-
druomenė „Versmė“. Suaugusių-
jų mokymosi ir švietimo savaitės 
renginius koordinavo Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
Švietimo skyrius ir Druskininkų 
švietimo centras.

Apie suaugusiųjų mokymosi ak-
tualijas diskutuota Druskininkų 
švietimo centre praėjusį penkta-
dienį, prie apskritojo stalo buvo 
aptarti bei apibendrinti ir Suaugu-
siųjų mokymosi ir švietimo savai-
tės renginiai. Aptarime dalyvavo 
įvairių įstaigų ir visuomenės atsto-
vai. Druskininkų švietimo centro 
padalinio, susijusio su mokymu, 
vedėja Snieguolė Stravinskie-
nė pasidžiaugė, kad druskinin-
kiečiai domėjosi ir lankėsi Su-
augusiųjų mokymosi ir švietimo  
savaitės renginiuose. S. Stravins-
kienė padėkojo visoms įstaigoms 
ir organizacijoms, prisidėjusioms 
prie šios gražios iniciatyvos: „Ti-
kiu, kad įvairaus amžiaus, porei-
kių ir pomėgių, skirtingą profesi-

nę ir gyvenimiškąją patirtį turinčių 
druskininkiečių susitikimai buvo 
visokeriopai naudingi: nauja pa-
tirtis, žinios, bendravimas, geros 
emocijos.“

Viena iš Suaugusiųjų mokymo-
si ir švietimo savaitės idėjų – ska-
tinti nuolatinę kaitą nuo nežinoji-
mo link žinojimo, nuo nemokėjimo 
link patyrimo. Tačiau, kaip pati-
kino Druskininkų švietimo cen-
tro direktorius Vytautas Gintu-
tis, veikla, kuri inicijuojama jau ne 
vienerius metus Druskininkuose 
vykdomos Suaugusiųjų mokymo-
si savaitės metu, yra nuolatinė. 
Druskininkuose gausu įvairių su-
augusiųjų mokymuisi ir švietimui 
palankių erdvių, o Suaugusių-

jų mokymosi ir švietimo savaitės 
metu pagerbiami žmonės, kurie 
dirba bendruomenėse, įstaigo-
se, visuomeninėse organizacijo-
se, kaupia ir skleidžia žinias, mo-
kosi patys ir mokosi kitus: „Visa 
veikla, kuri susijusi su aktyviu su-
augusiųjų žmonių gyvenimu, yra 
susijusi su suaugusiųjų švietimu: 
bibliotekose vyksta įvairiausi su-
sitikimai, aptarimai, visuomenės 
sveikatinimo įstaigose propaguo-
jama sveika gyvensena ir įpro-
čiai, muziejuose organizuojami 
įvairiausi renginiai bei edukaciniai 
užsiėmimai, net ir virtualioje er-
dvėje, kai įvairių tinklaraščių kūrė-
jai dalinasi informacija, idėjomis, 
kviečia įvairioms iniciatyvoms.“

V. Gintutis atkreipė dėmesį, kad 
suaugusiųjų švietime masišku-
mas nėra svarbiausias dalykas, 
svarbiausia, kad šioje srityje kas-
kart ieškotume ir naujų mokymo-
si, bendruomenės susibūrimo for-
mų, – Švietimo centras atviras 
iniciatyvoms.

Apibendrindama diskusiją, 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo skyriaus vy-
riausioji specialistė Diana Brown 
sakė, jog, kalbant apie suaugu-
siųjų neformalųjį švietimą, vertė-
tų išskirti dvi jo sritis. Viena – su-
sijusi su veikla, kuri konkrečiam 
žmogui įdomi, kuria jis domisi, ir 
kurioje jam galbūt atsiveria savi-
realizacijos galimybė: „Kita, ne 

mažiau svarbi suaugusiųjų švie-
timo sritis, yra susijusi su suau-
gusiųjų švietimo priemonėmis, 
skiriamomis ir naudojamomis 
žmogui įgyjant naujų darbo įgū-
džių ar jam siekiant persikvalifi-
kuoti, pakeisti profesiją. Tačiau 
bendras neformaliojo, suaugu-
siųjų švietimo tikslas yra infor-
macijos, žinių prieinamumo di-
dinimas žmogui. Toks buvo ir 
pagrindinis Suaugusiųjų moky-
mosi ir švietimo savaitės tikslas, 
kurį mes, organizatoriai, kėlė-
me, nuoširdžiai norėdami atliep-
ti druskininkiečių bendruomenės 
lūkesčius.“

Parengė Ramunė Žilienė

Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitė subūrė 
bendravimui ir patirčių mainams

Suaugusiųjų mokymosi ir švietimo savaitės renginiai vyko įvairiose erdvėse/Roberto Kisieliaus ir Švietimo centro archyvo nuotraukos. 

Parodos „Vasaros paveiksliukai‘‘ pristatymas
Lapkričio 21 d. pavakarę į 

Druskininkų savivaldybės vie-
šąją biblioteką gausiai rinko-
si druskininkiečiai ir miesto 
svečiai. Bibliotekoje sureng-
tas menotyrininko, dailininko, 
Druskininkų garbės piliečio 
Adelberto Nedzelskio  tapybos 
darbų parodos „Vasaros pa-
veiksliukai“ pristatymas.

Bibliotekos direktorė Laima Žė-
kienė parodos pristatymą pradė-
jo  A. Kamiu žodžiais: ,,Meninin-
kas tampa savimi, nuolat eidamas 
nuo savęs prie kitų ir nuo kitų prie 
savęs, jis visados yra pusiaukelėje 
tarp grožio, be kurio negali apsieiti, 
ir bendrijos, iš kurios negali ištrūkti. 
Štai kodėl tikri menininkai nieko ne-
smerkia, užuot teisę, jie įsipareigo-
ja suprasti“. Ji džiaugėsi, kad   daili-
ninką A. Nedzelskį  ir  biblioteką jau 
ne vienerius metus sieja graži ben-
drystė.  2012 m. naujai atidarytoje 
bibliotekoje A. Nedzelskio  sureng-
ta  autorinių darbų paroda tapo pa-
čia pirmąją, atvėrusia duris toles-
niam parodų keliui.

Tapybos darbų parodoje  „Va-
saros paveiksliukai“ eksponuoja-
mi  25 darbai. Autorius džiaugė-
si, kad gyvenimas davė  jam dar  
vieną vasarą tapyti, niekur toli ne-
išvykstant, pamatyti savo kraš-

to grožį, niekur neskubant, nie-
kam neatsiskaitant. „Vėl vasara. 
Nuo pirmųjų želmenėlių su obuo-
lių žiedų lietumi, su pirmosiomis 
braškėmis – iki artėjančio rudens, 
pranašaujančio, kad vasara bai-
giasi. Dosni saulės šiluma į mano 
langus, žaidimas su paveiksliu-
kais... Ar gali būti geriau?“ – rašo 
A. Nedzelskis parodos pristatymo 
proga išleistame lankstinuke.

Parodos pristatymo dalyviai 
sveikino autorių, dėkojo jam už 

nuoširdumą, paprastumą  linkė-
jo sveikatos ir naujų darbų. Drus-
kininkų savivaldybės vyriausio-
ji specialistė  turizmui ir kultūrai I. 
Griniūtė perdavė A. Nedzelskiui 
savivaldybės vadovų  sveikini-
mo žodžius. Na, o viešoji bibliote-
ka sulaukė malonios staigmenos 
– parodos  autorius padovanojo  
savo tapybos darbą. 

Druskininkų viešosios 
bibliotekos informacija

Parodos autorių A. Nedzelskį pasveikino žmona Nijolė, sūnus Dalius ir marti Vilma/Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

A. Nedzelskis Viešajai bibliotekai padovanojo savo tapybos darbą/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka

Viešosios bibliotekos erdvėse atidaryta dailininko, menotyrininko, Druskininkų garbės 
piliečio A. Nedzelskio tapybos darbų paroda „Vasaros paveiksliukai“/Roberto Kisieliaus 
nuotrauka
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Renginiai
Lapkričio 25 d.  14 val. Antano Sa-

decko  biografinės knygos-albumo 
„Mano keliai nekeliai“ sutiktuvės bei 
fotografijų parodos  „Negrįžusiems...“ 
pristatymas (Viešosios bibliotekos  
Leipalingio padalinyje, Alėjos g. 30, 
Leipalingis)

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

Lapkričio 25 d. 16 val. Elvyros Ka-
talinos Kriaučiūnaitės kūrybos darbų 
parodos „Tarp sapno ir prabudimo“ pri-
statymas. Koncertuos Vilniaus Nacio-
nalinės M. K. Čiurlionio menų moky-
klos auklėtinė Agilė Gabrielė Bajoraitė 
(M. K. Čiurlionio memorialinis muzie-
jus, M. K. Čiurlionio g. 35)

Lapkričio 26 d. 17 val. Padėkos 
vakaras „Iš širdies į širdį“ (Leipalin-
gio laisvalaikio salė, Alėjos g. 3, Lei-
palingis)

Lapkričio 29 d. 17.10 val. Ingos Liut-
kevičienės  knygos 15 metų su Galina 
Dauguvietyte. „Kas liko nutylėta?“ pri-
statymas ir filmo peržiūra (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Gruodžio 1 d. 17.30 val. Subjek-
tyvūs išjautimai „Mes esam – tarp 
mūsų“: piešinių parodos  „Sugrąžin-
ta svajonė“ pristatymas, vaizdo insta-
liacija „Kur nesvarbu, kas tu esi ir kaip 
judi“, Gražvydo Sidiniausko mintys ir 
dainos.  Renginys skirtas Tarptauti-
nei neįgaliųjų dienai paminėti, autoriai 
–  Druskininkų šeimos paramos centro 
sveikųjų ir neįgaliųjų klubas „Erzon“ 
(Druskininkų jaunimo užimtumo cen-
tras, Veisiejų g. 17)

Gruodžio 2 d. nuo 8 iki 17 val. Tarp-
tautinei neįgaliųjų dienai paminėti skir-
ta akcija, kurios metu bus dalijami pro-
jekto „Aš esu mano piešinio kelias į 
parodą“ darbų atvirukai druskininkie-
čiams ir miesto svečiams (Druskininkų 
miesto muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

 Gruodžio 3 d.  Didžiosios Kalė-
dų  eglės ir eglučių parko įžiebimo 
šventė: 

11 val. Šventinių smulkmenų mugė ir 
žiemiškas šurmulys

15.30 val. Maltiečių labdaros akcija 
16 val. Prakartėlės atidarymas ir 

šventinimas
16.30 val. Teatralizuota lėlių miste-

rija  „Balta paslaptis“ , Alytaus choro 
„De – Žavu“  ir Astos  Pilypaitės kon-
certas. Po koncerto – teatralizuota 
ekskursija po Kalėdinių eglučių parką. 
Renginio metu veiks šventinė karuse-
lė ir visų vaikų laukiamas  Kalėdų Se-
nelio paštas.

(Pramogų aikštė, Vilniaus alėja, Gy-
dyklų parkas)

PARODOS
Lapkričio 25 d. 16 val. E. K. Kriau-

čiūnaitės kūrybos darbų parodos „Tarp 
sapno ir prabudimo“ pristatymas. Kon-
certuos Vilniaus Nacionalinės M. K. 
Čiurlionio menų mokyklos auklėtinė A. 
G. Bajoraitė (M. K. Čiurlionio memori-
alinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)

V. Padimanskaitės kūrybos darbų 
paroda  (Mažoji galerija, M.K.Čiurlionio 
g. 35)

A. Nedzelskio tapybos darbų paroda 
„Vasaros paveiksliukai“ (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Prof. Laimos Drazdauskaitės tapy-
bos darbų paroda „Mėlynasis fonta-
nas“ (V. K. Jonyno galerija, M. K. Čiur-
lionio g. 41)

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. Mo-
kytoja G. Kupčinskienė (Druskininkų 
savivaldybės viešoji biblioteka, V. Ku-
dirkos g. 13)

Gruodžio 2 d., 16 val. Respubliki-
nės parodos „Laiko amuletai. Baltų 
ženklai tekstilėje“ atidarymas. Koncer-
tuos M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
smuikininkų ansamblis, vadovės Eglė 
Sakavičienė ir Ilona Bieliukienė (V. K. 
Jonyno galerija, M. K. Čiurlionio g. 41)

Lietuvoje, kaip ir visame pa-
saulyje, autizmo tema labai ak-
tuali, daugybę diskusijų kelia ir 
priežastys, sukeliančios šį su-
trikimą.

Kongrese „Laimingi, sveiki ir 
įgalinti“ (Happy, healthy and em-
powered), rugsėjo viduryje vyku-
siame Edinburge (Škotija), daly-
vavo daugiau nei 1700 žmonių iš 
daugiau nei pusšimčio skirtingų 
pasaulio šalių. Šį, kas trejus me-
tus vykstantį, renginį organizavo 
tarptautinė organizacija „Autism-
Europe“, vienijanti žmones, tu-
rinčius autizmo spektro sutrikimą 
(ASS) ir jų šeimų teisių gynimo 
srityje dirbančias organizacijas.

Renginys buvo skirtas itin pla-
čiai auditorijai: tyrėjams, speci-
alistams, pedagogams, tėvams 
ir žmonėms, turintiems ASS. Jo 
metu buvo skaitomi pranešimai 
autizmo tyrimų, diagnostikos, 
ankstyvosios intervencijos, tera-
pijų, ugdymo, teisių ir daugeliu 
kitų temų, veikė įvairių paslaugų 
teikėjų mugė bei tarptautinė me-
ninė ASS turinčių žmonių paroda. 
Parengta daugiau nei 300 stendi-
nių pranešimų. Šiais metais pa-
grindinis akcentas buvo skirtas 
Aspergerio sindromui ir kitiems 
autizmo spektro sutrikimus turin-
tiems suaugusiems žmonėms, jų 
gyvenimo kokybės gerinimui ir jų 
teisių apsaugai. Tačiau nemažai 
temų buvo skirta ir vaikų lavinimui 
bei įvertinimui.

Šiemet prie šios organizacijos, 
kaip visateisė narė, prisijungė ir 
Lietuvos autizmo asociacija „Lie-
taus vaikai“. Tai pelno nesiekian-
ti visuomeninė organizacija, vie-
nijanti tėvus, auginančius vaikus 
su autizmo spektro ir kitais raidos 
sutrikimais, suaugusius asmenis, 
turinčius autizmo spektro sutriki-
mus, kitus fizinius bei juridinius 
asmenis, prisidedančius prie aso-
ciacijos tikslų įgyvendinimo.

Siekdama savo tikslų, asocia-
cija „Lietaus vaikai“ Autizmo su-
pratimo dienos proga kvietė teikti 
paraiškas stipendijai, kuri turėjo 
būti panaudota kongreso bei ke-
lionės išlaidoms apmokėti, gauti. 
Į stipendiją galėjo pretenduoti ne 
tik pilnamečiai asmenys, turintys 
autizmo spektro sutrikimą, tėvai 
ar kiti šeimos nariai, bet ir speci-

alistai. Šios asociacijos iniciaty-
va kongrese galimybę dalyvau-
ti turėjo 3 specialistai, 3 šeimos 
nariai bei asmuo, turintis autiz-
mo spektro sutrikimą. Viena iš 
į kongresą vykusių specialisčių 
buvo Vaikų ligoninės, viešiosios 
įstaigos Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikų filia-
lo, Vaikų reabilitacijos skyriaus 
Druskininkų „Saulutė“ ergotera-
peutė Eglė Kancevičiūtė. Pasak 
E. Kancevičiūtės, tai buvo pa-
skatinimas tobulėti, nes dažnai 
nėra galimybės dalyvauti tokio 
lygio renginiuose: „Gavome daug 
žinių ir visi sieksime kuo plačiau 
jomis pasidalinti. O pats kongre-
sas man buvo buvo galimybė pa-
matyti bei išgirsti kitų šalių patirtį, 
pabendrauti su žmonėmis, kurie 
gali pasakyti, kaip įvairūs meto-
dai veikė juos, kiek ir kokios tu-
rėjo įtakos jų gyvenimui. Mane 
tai dar labiau paskatino tobulė-
ti kaip specialistę. Vyliausi, kad 
kongresas man padės geriau 
teikti pagalbą, apmokyti ir tėvus. 
Lūkesčiai buvo pateisinti su kau-
pu. Savo ir visų vykusiųjų vardu 
noriu padėkoti asociacijai už ga-
limybę tobulėti. Žinau, kad visi 
kartu galime labai daug.“

„Mano Druskininkai“ 
informacija

Tarptautinis kongresas 
paskatino profesinį 

tobulėjimą

Viena iš į kongresą vykusių specialis-
čių buvo Vaikų ligoninės Vaikų reabilita-
cijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ er-
goterapeutė E. Kancevičiūtė (kairėje)/
Asmeninio archyvo nuotrauka

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

Siūlau gerai apmokamą namo tvarkytojos (-o)  
darbą. Pageidautina: amžius nuo 35 iki 50 m.,  
panašaus darbo patirtis. Teirautis tel.: 8 671 23211.

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

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

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

Tel. 8 650 29504 el. p. info@coner.lt

Prisijunkite prie akcijos „Maltiečių sriuba“
Nesunku įsivaizduoti, kas nutiktų dažnam ilgas, liūdnas dienas leidžian-
čiam vienišam senukui, jei jis nesulauktų bene vienintelės likusios gy-
venime paguodos – maltiečių apsilankymo ir dubenėlio karštos sriubos. 
Švenčių jie nelaukia, bet bendruomenės narių gerumu šventai tiki. Pa-
dėkime išlaikyti vargstančių, stokojančių, vienišų ir ligotų žmonių  tikėji-
mą, – lėkštės sriubos ir mūsų pagarbos jie tikrai nusipelnė! Dalyvauda-
mi labdaros akcijoje, ragaudami gardžią sriubą, paaukokime, kas kiek 
galime, juk niekas nežinome, kada ir mums teks pasikliauti kitų žmonių 
gerumu.
Maloniai kviečiame Jus ir Jūsų šeimos narius dalyvauti 2016 m. gruo-
džio 3 d. 15.30 val.  Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų gru-
pės savanorių labdaros akcijoje „Maltiečių sriuba“, kuri rengiama Kalėdi-
nės eglutės įžiebimo ir eglučių parko atidarymo šventės metu Pramogų 
aikštėje.
Kaip rašė Ralfas Valdo Emersonas, „kiek žmoguje gerumo, tiek jame ir 
gyvenimo.“ Taigi lai mūsų visų gerumas ir Maltos ordino pagalbos tarny-
bos Druskininkų grupės savanorių rūpestis padeda išgyventi labiausiai 
pažeidžiamiems bendruomenės nariams! 

Druskininkų maltiečiai
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2016.11.26 d.
Šeštadienis

2016.11.25 d.
Penktadienis

2016.11.27 d.
 Sekmadienis

2016.11.29 d.
 Antradienis

2016.11.28 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:50 Specialus tyrimas (kart.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(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.
19:05 Gamtos inspektoriai.
19:30 Interaktyvi viktorina.
20:30 Panorama. 
21:00 Duokim garo!
22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Premjera. Mamytė žudikė.
00:20 Klausimėlis.lt
00:40 Gamtos inspektoriai (kart.).
01:10 Komisaras Reksas (kart.).
02:10 Klauskite daktaro (kart.).
03:05 Interaktyvi viktorina „Paklaus-

kim Lietuvos“ (kart.).
04:05 Auksinis balsas (kart.).

06:10  „Teleparduotuvė“. 
06:24  „Nuotykių metas“.  
06:55  „Simpsonai“ (kart.). 
07:55  „Naisių vasara. Su-

grįžimas“ (kart.). 
08:25  „Moterys meluoja geriau“  

(kart.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Sila. Kelias namo“.  
11:55  „Ekstrasensų mūšis“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Mažoji nuotaka“.  
15:30  „Itališka meilė
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  PREMJERA. „Ponas Žirnis ir 

Šermanas“.  
21:15  „Kapitonas Amerika. Pirmasis 

keršytojas“.  
23:45  „Mačetė žudo“.  
01:45  „Kloja“ (kart.). 
03:30  „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 Nuo... Iki... (k). 
13:20 Būk mano meile!. 
14:20 „Mano lemties diena“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Taksi 2.  
22:45 Ateini čia arba gausi į dūdą! 
01:05 Apsupti ir sunaikinti (k).  
02:45 Programos pabaiga. 

06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. Doku-

mentinis serialas.
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“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“ .
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.55 „Kartą Rostove...“.
20.30 Auksinė daina. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pragaro padaužos“. 
01.00 „Kruvinasis savaitgalis“. 
02.55 „Gamtos magija“. 
03.10 „Pragaro padaužos“. 
04.35 „Kruvinasis savaitgalis“. 
06.00 „Jaunikliai“. 

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“ . 

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Žurovas“.  

10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). 
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).  
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k
13:50 „Diagnozė – žmogžudystė

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. HD.
06:30 Specialus tyrimas (kart.).
07:25 Premjera.
07:50 Mūsų kaimynai marsupilamiai
08:15 Džiunglių knyga 1.
08:30 Girių horizontai.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:05 Pasaulio dokumentika.
13:55 Šerloko Holmso nuotykiai. 
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:30 Šiandien.
18:55 Bėdų turgus. 
19:40 Stilius. 
20:30 Panorama. 
21:00 Auksinis balsas. 
23:00 Premjera.
00:45 Pasaulio dokumentika  (subti-

truota, kart.).
02:30 Šerloko Holmso (kart.).
04:15 Klausimėlis.lt. 
04:35 Bėdų turgus (subtitruota, 

kart.).
05:15 Stilius (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu  (subtitruota, kart.).

06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba  
(kart.).

07:30 Šventadienio mintys.
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Premjera.
09:25 Džiunglių knyga 1.
09:35 Premjera.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika.
13:55 Puaro.
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.
22:55 Kino žvaigždžių alėja (kart.).
00:50 Pasaulio dokumentika.
01:45 Pasaulio dokumentika (subti-

truota, kart.).
02:35 Puaro (kart.).
04:20 Tikri vyrai (kart.).
05:05 Savaitė (kart.).

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

(kart.).
10:50 Laisvės vėliavnešiai 

(kart.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės 

(kart.).
11:45 Savaitė (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. 
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-

vanoriai“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Premjera. Šaltojo karo pa-

slaptys. Atominės bombos vagystė
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
01:10 Komisaras Reksas (kart.).
02:10 Klauskite daktaro (kart.).
03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

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

(kart.).

06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Šlovės dienos (kart.).
10:50 Stilius (kart.).

11:45 Šaltojo karo paslaptys (subti-
truota, 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 Emigrantai.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:25 Premjera. Bodo.
00:25 Septynios Kauno dienos.
01:10 Komisaras Reksas (kart.).

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“. 
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
16.50 „Budelis“ 
18.25 „Gamtos magija“. 
19.00 Kartų kovos. 
20.30 „Vera“. 
23.00 „24/7“. 
00.00 „Budelis“.
02.15 „Kalnų ežerai“. 
03.55 „Vera“. Detektyvinis serialas . 
05.25 Mafijos kronikos. Kriminalinė 

istorija . 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ 

(kart.). 
07:00  „Nenugalimasis 

žmogus - voras“.  
07:30  „Vėžliukai nindzės“.  
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  „Tarzanas“. 
12:50  „Auklė 3“.  
14:45  „Sniego šunys“.  
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.  
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  „Paramos projekto “Išsipildy-

mo akcija” koncertas“. 
23:00  „Volterio Mičio slaptas gyve-

nimas“.  
01:15  „Nuotykių ieškotojas“ (kart.). 
03:00  „Programos pabaiga“. 

06:15  „Teleparduotuvė“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ 

(kart.). 
07:00  „Nenugalimasis 

žmogus - 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  „Barbės ir jos sesės nuotykiai 

su šuniukais“.  
12:30  „Guliverio kelionės“.  
14:10  „Persis Džeksonas ir Olimpo 

dievai. Žaibo vagis“.  
16:45  „Ekstrasensų mūšis“.  
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:30  „Išlikęs gyvas“.  
01:00  „Meilė Kalėdoms“.  
02:40  „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. Kelias namo“.  
11:55  „Ekstrasensų mūšis“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Mažoji nuotaka“.  
15:30  „Itališka meilė“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 
20:00  „Apie mus ir Kazlauskus“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kobra 11“.  
23:35  „Kvantikas“.  
00:30  „Gražuolė ir pabaisa“.  
01:30  „Pelkė“.  
02:20  „Programos pabaiga“. 

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

Džeris III“.  
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Har-

vis Biksas“.  
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“.  
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA. Broliai meškinai. Atostogos.  
11:45 Kaip aš gelbėjau Prezidentą.  
13:25 Policijos akademija 4. Civiliai 

patruliai.  
15:15 „Gyvenimo šukės“.  
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Rango. 
21:45 Kvailių apsauga.  
23:40 Šmėklos.  
01:50 Ateini čia arba gausi į dūdą! (k).  
03:55 Programos pabaiga. 06:25 Dienos programa. 

06:30 „Džonis Testas“ (k).  
06:55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.  
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Har-

vis Biksas“.  
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“.  
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.  
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Na, palauk!“.  
10:00 KINO PUSRYČIAI. Viena die-

na Niujorke.  
11:50 Sniego diena.  
13:40 Pričiupom!. 
14:35 „Didingasis amžius. Jos dide-

nybė Kiosem“.  
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 

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. 
11:25 24 valandos (k). 
12:25 Bus visko (k). 
13:20 Būk mano meile!
14:20 „Mano lemties diena“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 24 valandos. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:25 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. Išban-

dymų diena.
00:40 „Mentalistas“.  
01:35 „Begėdis“.  
02:40 „Juodasis sąrašas“.  
03:30 Programos pabaiga.

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

09.30 Vantos lapas. 
10.00 Arčiau namų. 
11.00 „Vera“. 
13.00 Auksinė daina. 
14.55 „Dykumos“. 
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 „Delta“.

06.50 Programa.
06.54 TV parduotuvė.
07.10 Vantos lapas. 
07.40 Kaimo akademija. 

08.10 Arčiau namų. 
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“.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai.
18.55 „Kartą Rostove...“.
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“. 
06.05 „Miestai ir žmonės“. 

06:05 Savaitės kriminalai (k). 
06:30 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (k).  
09:00 Autopilotas. Laida 

apie automobilius. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Amerikos mieliausieji“.  
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Anglija. 
12:05 „Pavariau“ (k).   
12:35 „Mistinės istorijos“.  
15:50 „Kas žudikas?“.  
16:55 Muchtaro sugrįžimas
18:00 Pasienio sargyba (k). 
18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva. 
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS. Vertika-

li riba.  
00:30 AŠTRUS KINAS. Kitas pasau-

lis. Vilkolakių prisikėlimas.  
02:05 „Vampyro dienoraščiai“ (k).  
03:35 Muzikinė kaukė (k). 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga. Anglija (k). 

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

09:00 „Viena už visus“. 
09:35 „Viena už visus“.  
10:10 Beatos virtuvė. 
11:05 „PREMJERA Gyvybės galia“.   
13:15 Sveikinimai. Sveikinimų kon-

certas. 
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“.  
17:00 Muchtaro sugrįžimas.  
18:05 „Šuo“.  
19:15 Geras vyrukas.  
21:00 „Juodasis sąrašas“.  
23:00 Kablys.  
00:35 Vertikali riba (k).  
02:35 Kitas pasaulis. Vilkolakių prisi-

kėlimas (k).  
03:55 Geras vyrukas (k).  
05:15 „Kas žudikas?“ (k).  

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 Ekstremalus greitis.  
23:15 Kablys (k).  
00:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).  
01:35 „Juodasis sąrašas“ (k).  
03:05 Gyvenimiškos istorijos (k). 
03:50 Visi vyrai - kiaulės... (k).
04:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“ (k).  

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 3.  
23:20 Sukčiai (k).  
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).  
02:05 „Vampyro dienoraščiai“.  
02:50 Snaiperis 3 (k).  
04:15 „Žurovas“ (k).  

01.10 Mafijos kronikos. 
02.10 „Vera“. 
03.40 „24/7“. 
04.25 Mafijos kronikos. 
05.05 „Dykumos“. 
06.00 „Jaunikliai“. 

19:30 Žvaigždžių duetai. 
22:20 Ištrūkęs Džango.  
01:40 Kvailių apsauga (k).  
03:25 Programos pabaiga. 
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2016.11.30 d.
 Trečiadienis

2016.12.01 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

10:00 Šlovės dienos (kart.).
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (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 Gyvenimas. 
20:30 Panorama.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Italų kino magija.
00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 

(kart.).
01:10 Komisaras Reksas (kart.).
02:10 Klauskite daktaro (kart.).
03:05 Gyvenimas. 
04:05 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.
18:30 Šiandien.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 LRT forumas.
21:55 Trumposios žinios.
22:00 Dokumentinių filmų ciklas 

„Mano miestas“.
23:00 Diplomatija.
00:25 Tikri vyrai (kart.).
01:10 Komisaras Reksas
02:10 Klauskite daktaro (kart.).
03:05 Specialus tyrimas (kart.).
04:05 Dokumentinių filmų ciklas 

„Mano miestas“ (kart.).
05:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu (kart.).
05:30 Mūsų gyvūnai (kart.).

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

grįžimas“ (kart.). 
08:25  „Moterys meluoja 

geriau“(kart.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Sila. Kelias namo“.  
11:55  „Ekstrasensų mūšis“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Mažoji nuotaka“.  
15:30  „Itališka meilė“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Vedybų planuotoja“.  
00:40  „Gražuolė ir pabaisa“.  
01:35  „Pelkė“.  
02:25  „Programos pabaiga“. 

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

grįžimas“ (kart.) 
08:25  „Moterys meluoja geriau“ 

(kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Sila. Kelias namo“.  
11:55  „Ekstrasensų mūšis
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Mažoji nuotaka“.  
15:30  „Itališka meilė“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikingų loto“. 
22:30  „Vilką mini, vilkas čia“.  
00:10  „Gražuolė ir pabaisa“.  
01:05  „Pelkė“.  
02:00  „Programos pabaiga“. 

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

grįžimas“ (kart.). 
08:25  „Moterys meluoja geriau“ 

(kart.). 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „Sila. Kelias namo“.  
12:00  „Ekstrasensų mūšis“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Mažoji nuotaka“.  
15:30  „Itališka meilė“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Naisių vasara. Sugrįžimas“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Nešvarus žaidimas“.  
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. 
11:25 24 valandos (k). 
12:30 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile! 
14:20 „Mano lemties diena“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:25 „Juodosios našlės“.  
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. Tamsos 

riterio sugrįžimas.  
01:25 „Begėdis“.  
02:25 „Juodasis sąrašas“.  
03:15 Programos pabaiga.

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

kelnis“.  
08:35 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:35 24 valandos. 
10:25 Yra, kaip yra. 
12:30 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile! 
14:20 „Mano lemties diena“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:25 Tik nesijuok. 
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. Palikti 

vandenyne. 
23:55 „Mentalistas“.  
00:50 „Begėdis“.  
01:50 „Juodasis sąrašas“. 
02:40 Programos pabaiga.

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

kelnis“.  
07:40 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.  
09:35 24 valandos. 
10:25 Yra, kaip yra. 
12:30 KK2 (k). 
13:20 Būk mano meile! 
14:20 „Mano lemties diena“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:25 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios.
19:30 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA. 13 nuodėmių.  

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“.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Kartą Rostove...“.
20.30 „Albanas“ .
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „24/7“. Savaitės aktualijų ana-

lizė ir komentarai.
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“ . 
14.55 „Miškinis“ .
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.45 Gyvenk krepšiniu!
19.00 Europos taurė 2016/17. 
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“. Policinis 

serialas. Vaid. M. Sacksas, J. Nihill, J. 
Wood. Australija. N-7.

04.30 „Tyrėjas Saveljevas“. Kriminalinis 
detektyvinis serialas . Rež. S.Krutinas. 
Vaid. D.Marjanovas, L.Tolkalina. Ukraina, 
Rusija. 2012 m. N-7.

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“ .
16.50 „Neišsižadėk“ .
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.52 Orai.
18.55 „Kartą Rostove...“ .
20.30 „Albanas“ .
21.30 Kartų kovos. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.50 Reporteris. 

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 „Pavariau“.  
21:30 Žaidimas be taisyklių.  
23:40 Ekstremalus greitis (k).  
01:15 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).  
02:00 „Vampyro dienoraščiai“.  
02:45 „Kalbame ir rodome“.  
03:25 Gyvenimiškos istorijos (k). 
04:10 Visi vyrai - kiaulės... (k).
04:35 „Kalbame ir rodome“ (k).  

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.  

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).  
08:25 „Šuo“ (k).  

10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
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 Pasienio sargyba. 
21:30 Uždelsta meilė.  
23:25 Žaidimas be taisyklių (k).  
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).  
02:10 „Vampyro dienoraščiai“.  
02:55 „Kalbame ir rodome“.  
03:35 Gyvenimiškos istorijos (k). 
04:20 Visi vyrai - kiaulės... (k). 
04:45 „Kalbame ir rodome“ (k).  

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.  

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).  
08:25 „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 Apokalipsės pranašai.  
23:15 Uždelsta meilė (k).  
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).  
01:50 „Vampyro dienoraščiai“.
02:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).  
04:05 Savaitės kriminalai (k). 
04:30 Pasienio sargyba (k). 

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

munu per Lietuvą“. 
05:05 Istorijos detektyvai (kart.).

05.20 „Vandens žiurkės“. Veiksmo 
serialas. Vaid. C. Friels, C. McCle-
mens. Australija. N-7.

06.05 „Miestai ir žmonės“. Dokumen-
tinis serialas

00:05 „Mentalistas“.  
01:00 „Begėdis“.  
02:05 Sveikatos ABC televitrina (k). 
02:35 Programos pabaiga.

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“. 

Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Baranauskienę, 
mirus mylimam vyrui Broniui.

R. Kvetkauskienė ir Gražių šeima

Gitaną Balčiuvienę, mirus Mamai, 
užjaučia A. ir O. Gaudinskai

Susimąstai prie amžinybės slenksčio, 
Ji mums išlieka paslaptim gilia. 
Atėjome, pabuvome, išėjome. 

Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Mirus Broniui Baranauskui, nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.

Merkinės g. 4-ojo namo gyventojai

Kas gyveno taip, kad jo atminimą.
Šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės, 

Tas manau, padarė viską, 
Kad gyventų ir po mirties. (G. Elbertas)

Mielą Aliną Listopadskienę dėl mylimo vyro Valdžio mirties 
nuoširdžiai užjaučia Druskininkų gidų asociacija

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
Liko skausmas, širdis sužeista,

O gyvent ir toliau privalote
Leidus laikui paguosti Jus.

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

Nuoširdi užuojauta gydytojai  Larisai Puzinovienei, 
mirus tėveliui.

VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas
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MB „Mileipas“ kokybiškai 
pjauna medieną profesionaliu 
gateriu. Galime pjauti ir Jums 

reikiamoje vietoje. 
Parduoda įvairią statybinę 

medieną
Tel. +370 659 32055

PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
   www.juozomalkos.lt

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

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

Tel. 8 682 10953

Parduodu žvyrą, 
smėlį, juodžemį – 

atvežu.
Gabename birius 

krovinius.
Tel. 8 639 31974

Parduodu beržines ir 
alksnines (žalias malkas).
Pušines sausas ir žalias 

malkas.
Pigiai – sausas eglines 

malkas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

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

Starterių, generatorių 
remontas.

Neravų g. 32
Tel. 8 650 66517

Perku lengvuosius automobilius, gali būti su 
defektais, daužti. Tel. 8 662 32490

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Tel. 8 608 33221

Parduotuvėje 
„5 Aveniu“ 

(„Parko vila“)
 

– nauja drabužių siunta. 

DĖMESIO! 
Yra ir proginių 

suknelių!

Tel. 8 654 17888

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Pirkčiau žemės ūkio paskirties žemę. 
Gali būti apleista. Tel. 8 685 35335

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

Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas, grindys, 
tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

Autokrano (35 t.) nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 698 76866

16 vietų mikroautobuso nuoma. Tel. 8 680 48121
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Asmeniniai skelbimai
Išnuomojamas 1 kambario butas su ats-
kiru įėjimu Gardino g. Tel. 8 611 48844

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

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

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 kambarių 
butą ilgalaikei nuomai. Tel. 8 616 10326

Išnuomoja 3 kambarių butą 9 a. name 
Veisiejų g. (prie senos katilinės) su dali-
niais baldais. Tel. 8 600 84838

Ilgam laikui išnuomoja 2 kambarių butą 
Ateities g. (2 aukšte iš 9) su daliniais 
baldais. Tel. kalbantiems rusiškai 8 606 
28269; kalbantiems lietuviškai – 8 676 
95055 (Rūta).

Parduoda mišką ir medieną

Parduoda 1 ha miško. Tel. 8 624 95589

Malkos kaladėlėmis. 18 Eur už erdmetrį. 
Tel. 8 687 55 017

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

Parduodami automobiliai ir jų dalys

„Skoda Superba“, 2004 m.,  96 kW, 19 
TDI;  3,5 tūkst. Eur. Tel. 8 686 41953

 „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

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

4 žiemines atnaujintas padangas 
R15/195/65 su metaliniais ratlankiais po 
40 Eur (tinka „VW Golf IV“, „Audi A3“, 
„Škoda“). Tel. 8 686 12527

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, 

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

Parduodamas 2 kambarių butas Gardi-
no g. 43 kv. m. Tel. 8 624 15759

3 kambarių 70,4 kv. m butas Ateities 
g., 4 aukšte iš 5. Kaina -  47000 Eur.   
Tel. 8 687 37575

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 51 kv. m butas 4 aukšte iš 
5 Veisiejų g. (šalia darželio „Žibutė“), 
galima 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 
(Ligoninės 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 Baltašiškė-
je, 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

Leipalingyje, renovuotame name par-
duodamas arba išnuomojamas 2 kam-
barių butas su baldais: 40,8 kv. m, 2 a iš 
5. Tel. 8 616 93931

Dviejų kambarių butas I a. (atskiras įė-
jimas) Gardino g. Kaina – 21 000 eurų.
Tel. 8 682 47212

Nuoma

Išnuomoju vieną kambarį 2 kambarių 
bute Ateities g. tel. 8 675 12030

Trijų asmenų šeima ieško išsinuomoti 
arba pirkti sodo namuką, tinkantį gyventi 
žiemą. Tel. 8 621 98324

benzinas/dujos, TA iki 2018 m. 7 mėn. 
Kaina – 600 Eur. Tel. 8 650 43057

Parduodu žiemines ir universalias 
R14, R15, R16 padangas iš Švedijos.  
Tel. 8 606 28422

Parduodami įvairūs daiktai

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

 Bulvės („Laura“ ir „Vineta“; 0, 20 Eur už 
kg). Tel. 8 687 55017

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 „Phi-
lips“, už 15 Eur; „Panasonic“, už 10 Eur.  
Tel. 8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Samung“ (51 
cm įstrižainė) už 26 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

Sofą-lovą ir siuvimo mašiną.  
Tel. 8 313 54833

Sofa-lova už 30 Eur. Tel.  8 637 57692

3 dalių,puikios būklės, vaikiškas veži-
mas „Venezia“. Tel.8 611 33769

Vestuvinė suknelė. Tel.8 611 33769

Naujas 2-ų SIM kortelių mygtukinis 
mobilus telefonas „MANTA“; 13 Eur.  
Tel. 8 612 09648

Vilnonis kilimas (4x3 m), natūralios odos 
žieminius batus 37,5 dydžio; karaku-
lio paltas, 48 dydžio, bulvių tarkavimo 
mašina, įvairios tematikos senovinius 
paveikslus, tapytus ant drobės, tris se-
novines kėdes, senovinį virtuvinį stalą, 
tekintomis kojomis, elektrinį gyvatuką. 
Tel. 8 680 10515

Pigiai lietuvišką  televizorių „Tauras“. 
Tel. 8 686 73889

Šaldytuvas „Minskas“ už 20 Eur; 3 dalių 
sekcija už 95 Eur; 2 foteliai už 20 Eur; 
televizoriaus staliukas už 15 Eur; švies-
tuvas 5 lempų už 25 Eur; keramikinis 
šviestuvas už 10 Eur; veidrodis su spin-
tele 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 antresolėmis 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 mėsinę kiaulę  Kaina 1,8 Eur/
kg. Tel. 8 606 99354 

Pirties vantas po 2,.5 ir po 3 Eur.  
Tel. 8 622 59267

Ožkos pieną ir varškę. Pienas - 1 l, 1,10 
Eur, varškė - 0,5 l, 2 eurai.  
Tel. 8 676 10552

Kompiuteris „Asus“ už 50 Eur; skai-
tmeninis nuotraukų rėmelis už 10 Eur.  
Tel. 8 673 02280

Moterišką natūralaus avikailio M dydžio 
striukę  už 120 Eur. Tel. 8 612 75453

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m.), 
švediška nauja savaeigė žoliapjovė, 
elektrinė viryklė „Elektroliux“, rankų dar-
bo plytos ir kokliai krosniai, M. K. Čiurlio-
nio baldai. Tel. 8 682 98506

Parduoda kiaulę. Tel. 8 601 22865

Naudotas sportinis vežimėlis „HAUCK“. 
Tel. 8 652 37501

Smulkialapis fikusas, agava, kaktusai. 
Tel. 8 617 17886

Svetaines komplektas, pietų stalas,  iš-
skleidžiamas kavos staliukas, sekcija, 

lubų šviestuvas ir bra, komoda-sekrete-
ras. Tel. 8 612 09648

Stalas-knyga (išskleidžiamas) už kaina 
20 euru. Tel. 8 601 93096

Odinis svetainės komplektas, ovalus 
stalas, kėdės, sofa, prieškambario bal-
dai, komoda, bufetas, kilimas, servizas, 
dulkių siurblys. Tel. 8 606 28422

Naudotas geros būklės svetainės 
minkštas kampas „Žalgiris“. Kaina – 150

Eur. Tel. 8 610 78955

Dvi naujas supakuotas Dormeo 
„Siena“  antklodės, išmatavimai 
200x200 cm. Vienos kaina – 50 Eur. 
Tel. 8 687 83676

Mėsinė kiaulė. Tel. 8 601 22865

Du veisliniai gaidžiai. Tel. 8 611 45735

Pigiai nedideli 2 foteliai ir staliukas.  
Tel. 8 650 78244

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns būda, 
lauko baldai, lauko tualetas, malkinė-
sandėliukas, pavėsinė iš kreivuolių, 
Romanovo veislės avys su ėriukais; ge-
gnės (5 m.x15 cm.); akmenys; Tel. 8 623 
53348, 8 656 38881

Triušiai, triušiena

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Ieško darbo

Moteris, turinti patirties virėjos darbe, 
ieško darbo. Tel. 8 688 80791

32 vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 648 44170

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti ligonį 
arba tvarkyti namą. Tel. 8 651 30933

Ieško papildomo darbo nuo 13 valan-
dos. Tel. 8 676 10552

Ieškau darbo, galiu tvarkyti butus sene-
liams. Tel. 8 604 63314

Moteris ieško auklės darbo.  
Tel. 8 676 10552

46 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 617 86607

Ieškau auklės darbo, turiu 25 metų patir-
tį. Tel. 8 604 63314

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

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

Perka

1-2 kambarių butą Druskininkuose, Atei-
ties, Liškiavos arba Merkines gatvėse. 
Tel. 8 616 10326

Rusišką automobilį arba motociklą (gali 
būti su defektais) ir senovinius eglutės 
žaisliukus. Tel. 8 675 86875

Naudotą treniruoklį – dviratį.  
Tel. 8 615 30055

Viengulį nedidelį fotelį. Tel. 8 617 17886

Kiti

Reikalingas meistras, galintis virtuvėje 
įruošti garintuvą. Tel.  8 313 54833

Reikalingas santechnikas ir sta-
lius smulkiems darbams bute.  
Tel. 8 634 54310

Reikalingas vairuotojas nuosavu 
transportu parvežti daiktus iš Šiaulių.  
Tel. 8 624 44396

Dovanoju 2 lovas. Tel. 8 687 05705

Gal kas gali padovanoti veikianti šaldy-
tuvą? Tel. 8 625 97648

Dovanoju sofą lovą. Tel.  8 313 54 833

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.

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 648 27272 (nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

Informuojame, kad asmeniniai skelbimai skiltyse „Nekilnojamas turtas“, „Nuomoju“, „Miškas, me-
diena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gy-
vuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai  – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui). 

Viešbutis nebrangiai 
išparduota mažai 
naudotus įvairių 

matmenų radiatorius.
Skambinti nuo 8 iki 17 

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

Druskininkų krašto kaimų 
bendruomenės garsėja ne tik 
savo aktyvumu, veiklų gausa, 
bet ir žingeidumu ir noru kuo 
įdomiau leisti laisvalaikį. Vos 
tik bendruomenių atstovai pra-
sitarė Druskininkų savivaldy-
bės vadovams apie pageida-
vimą laisvu nuo darbų metu 
dalyvauti mėgėjų meno veiklo-
je, edukacinėse programose, 
iš karto sulaukė jų palaikymo. 
Druskininkų kultūros centre 
buvo įsteigti du etatai žmo-
nėms, kurie dirba su kaimiškų-
jų vietovių gyventojais. 

Kultūros centro direktorė Rimu-
tė Viniarskaitė pasakojo, kad jau 
pusę metų Jovaišių bendruome-
nėje sėkmingai dirba meno vado-
vė Jolita Žūkaitė. Daugiau kaip 10 
šios bendruomenės įvairaus am-
žiaus dainininkių – moterų ir mer-
ginų – mokosi dainuoti. Ir liaudies 
dainas, ir populiarias melodijas. 
Daininga Jovaišių bendruome-
nė labai norėjo dainuoti, todėl 
labai apsidžiaugė, kai meno va-
dove pas juos pradėjo dirbti ilga-
metę patirtį turinti muzikos mo-
kytoja Jolita. J. Žūkaitė šypsosi, 
kad kol kas dainuoja tik moterys 
ir merginos. Ji tikisi, kad neilgai 
trukus uždainuos ir Jovaišių vy-
rai. Pusmetį repetuojantis kolek-
tyvas jau turėjo progų pasiro-
dyti žiūrovams. Liepos 6-ąją su 
visa Lietuva giedojo himną, daly-
vavo Mindaugo karūnavimo die-
nai skirtame minėjime, pasirodė 
Jovaišių bendruomenės namuo-
se organizuotoje rudens šventė-
je.  „Netrukus lauks pasirodymai 
Kalėdų meto šventėse“, – planais 
dalijasi Jolita.

Kultūriniu švietimu bei aktyviu 
kaimų bendruomenių laisvalai-
kiu taip pat  rūpinasi iš Klaipėdos 
krašto į gimtuosius Druskininkus 
sugrįžusi Simona Daukantienė, 
kuri, išklausiusi Druskininkų apy-
linkių gyventojų pageidavimus, 
drauge ėmėsi  įgyvendinti įdo-
mesnius projektus bei renginius. 

Simona jau apsilankė kaimo 
bendruomenėse, susitiko su 
žmonėmis, apžiūrėjo ten vei-
kiančių bendruomenių namų er-
dves ir patalpas, kalbėjosi, ko-
kių renginių labiausiai norėtų 
kiekvienos gyvenvietės žmo-
nės. Kaip sakė S. Daukantie-
nė, dabar beliko visą informaci-
ją apibendrinti, sudėlioti planus 
ir pasiūlymus dėl šiemečių ir at-
einančių metų renginių.

Simona, sugrįžusi į gimtąjį  
miestą, žada čia realizuoti savo 
kūrybines idėjas. 

– Jums jau teko aplankyti 
visas kaimo bendruomenes, 
išskyrus Viečiūnus ir Lei-
palingį, kur veikia laisvalai-
kio salės ir sėkmingai vykdo-
mos įvairios veiklos. Ko nori 
mažesnių kaimelių žmonės? 
Kaip jie įsivaizduoja aktyvų 
kultūrinį gyvenimą?

– Visos bendruomenės labai 
skirtingos. Nors visų veiklos kiek 
panašios, tačiau kiekviena turi 
savo unikalumo. Vienos vasarą 
organizuoja stovyklas vaikams. 
Kitos daugiau dėmesio skiria tra-
diciniams renginiams. Yra tokių, 
kurios gali pasigirti saviveiklos 
mėgėjų meno kolektyvais, repre-
zentuojančiomis bendruomenę 

įvairiuose renginiuose. Klausiau 
bendruomenių atstovų, ko jiems 
labiausiai reikia ir norisi. Ir malo-
niai nustebino, kad visiems, pa-
sirodo, labai patrauklios edukaci-
nės programos. Visi nori renginių 
ir kolektyvinės veiklos, domisi vis-
kuo, kas aktualu kaimiškoje teri-
torijoje gyvenantiems žmonėms 
– ir vyrams, ir moterims. Tarkime, 
bendruomenėms labai norėtųsi 
paskaitų apie stalo serviravimą, 
maisto puošybą, kaime gyvenan-
tys žmonės norėtų išmokti įvai-
rių amatų, pavyzdžiui, kalvystės, 
žvejybos. 

Tiems, su kuriais teko kalbėtis, 
norisi įdomių susitikimų ir pras-
mingai praleisto laiko, veiklos, 
kuri skatina užimtumą. Ypač il-
gais rudens ir žiemos vakarais, 
kai ūkio darbus nudirbę gyvento-
jai turi daugiau laisvo laiko. 

Poreikis veikti tikrai yra. Ypač 
pradžiugino žmonių noras moky-
tis ir tobulėti. Vakarai dabar ilgi, 
bendruomenės nori juos leisti 
prasmingai ir įdomiai.

– Kokį įspūdį paliko Druski-
ninkų krašto bendruomenės? 

– Didelį įspūdį paliko veikli Stra-
čiūnų bendruomenė, kuri gali 
pasidžiaugti erdviomis patalpo-
mis, atveriančiomis plačias vei-
klos galimybes. Čia jau organi-
zuojamos stovyklos vaikams, 
labai gilios  kalendorinių šven-
čių tradicijos: kalėdiniai rengi-
niai, Užgavėnės, Motinos diena, 
Joninės. Beje, vos sužinoję apie 
galimybę dalyvauti teatro užsiė-
mimuose, ja susidomėjo jau de-
vyni jaunieji stračiūniškiai. Mane 
tai džiugina, nes esu režisierė, ši 
veikla man artima.

Veiklūs pasirodė ir Bilso ben-
druomenės žmonės. Ten akty-
vios moterys, kurios kepa, sūrius 
spaudžia. Tai ir labai teatrališka 
bendruomenė –  su suaugusiųjų 
grupe statysime teatro spektaklį. 

Jaskonių ir Naujasodės ben-
druomenė gali didžiuoti savo 
kapela „Malūnėlis“, mačiau jų 
pasirodymą Jovaišių kaimo ben-
druomenės rudens šventėje. 
Džiugu, kad visi jie draugauja, 

bendradarbiauja, dalyvauja vieni 
kitų šventėse. 

Ricieliuose taip pat daug ren-
ginių, bendruomenė garsėja Ru-
dens švente. Gali didžiuotis pro-
jektine veikla, sukurta „Lino kelio“ 
programa.

Neravų bendruomenė jauna, ten 
daug dėmesio skiriama vaikams, 
taip pat rengiamos stovyklos vai-
kams, organizuojami kalėdiniai 
renginiai.

Švendubrėje šiais metais du-
ris atvėrė nauji bendruomenės 
namai – puiki vieta įvairiai vei-
klai. Planuojame ir šiose erdvė-
se organizuoti renginių, pavyz-
džiui, parodyti Kultūros centro 
jau paruoštas kultūros progra-
mas. Manau, kad visą bendruo-
menę sudomintų edukaciniai  
užsiėmimai. 

Smagu matyti, kad Druskinin-
kų krašto bendruomenės verti-
na ten veikiančius bendruome-
nių namus, patalpos visur puikiai 
sutvarkytos ir pritaikytos įvai-
riai veiklai. Gerai, kad bendruo-
menės ir varge, ir džiaugsme turi 
kur susieiti. 

Kaip sakė Kultūros centro direk-
torė R. Viniarskaitė, pirmiausia 
buvo svarbu išgirsti bendrus visų 
bendruomenių pageidavimus, bet 
jų gali būti ir daugiau, nes kūry-
bingiems žmonėms nuolat kyla 
gerų idėjų. 

Kaimo bendruomenėse – vis 
aktyvesnis kultūrinis gyvenimas

Simona Daukantienė, kultūrinių renginių organizatorė/Laimos Rekevičienės nuo-
trauka

Jolita Žūkaitė, meno vadovė/Laimos 
Rekevičienės nuotrauka


