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Baigiasi metai, ir paskuti-
nis, ketvirtasis, advento se-
kmadienis mus visus atveda 
prie gražiausių, laukiamiau-
sių švenčių slenksčio. Tamsai 
vis tirštėjant, Kalėdos tarsi 
pažymi gamtos nuovargį. Ta-
čiau Kalėdos – kartu ir naujos 
vilties, prašviesėjimo pradžia. 
Prakartėlės gilumoje glūdin-
tis jaukumas tarsi žada, jog 
netrukus vėl įsisuks gyvybės 
ratas. Ir būtent Kūčių vakarą 
įvyksta didysis lūžis aukštyn, 
į šviesą, viltį. 

Su nauja viltimi ir žmo-
gus turi atnaujinti savo dva-
sią naujajam prasidedančių 
metų ratui. Kokios mintys vi-
sus geros valios žmones ga-
lėtų aplankyti, laukiant Kūčių 
ir šv. Kalėdų? Kaip vertėtų pa-
sistengti, kad šventė pirmiau-
siai ateitų į kiekvieno vidi-
nę erdvę, į kiekvieno širdį, o 

drauge – ir į namus, artimiau-
sią, kiekvienam brangią ar 
svarbią aplinką?

Pakalbinti dvasininkai prime-
na, kad Kūčių vakaras – šei-
mos šventė, kai visi turėtų ir 
stengiasi būti namuose. Kū-
čių vakarienė pradedama mal-
da ir geriausiais palinkėjimais. 
Kalėdaičio laužimas – sakra-
lus veiksmas, susiejantis juo 
besidalinančiuosius visiems 
metams. Ir tik nuo mūsų pačių 
priklauso, ar Kūčių vakarienė 
bei Kalėdų šventės mums taps 
ir akimirka, kai patiriame dva-
sinį atsinaujinimą.

Druskininkų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės parapi-
jos klebonas Kęstutis Masevi-
čius: „Kalėdos turėtų būti kupi-
nos vidinės ramybės. Šventiniu 
laikotarpiu bus daug keliaujan-
čių žmonių – daugelis važiuos į 

svečius, pas gimines, pirks do-
vanų, eis į parduotuves. Linkiu, 
kad ne tik šventiniu laikotarpiu, 
šventinėse kelionėse kiekvie-
nas išlaikytų vidinę ramybę, bet 
kad ir gyvenimo kelionė nebūtų 
betikslis, varginantis blaškyma-
sis... Žmogus daug ko gyveni-
me viliasi – kad gyvens sočiau, 
kad ir jam, ir jo artimiesiems, ir 
valstybei bus geriau. Tad savo 
buvimu ir poelgiais per šventes 
priminkime vieni kitiems, jog Ka-
lėdos yra ir vilties užgimimo me-
tas: Marijai ir Juozapui gimsta 
kūdikis, o kartu nušvinta ir vil-
tis. Juk kiekvienoje šeimoje vai-
ko gimimas yra pirmiausia vilties 
ir meilės išraiška, bent jau taip 
turėtų būti. 

Nesiblaškykime, kad ir kokio-
je gyvenimo kelionėje būtume. 
Rodykime vieni kitiems pakan-
tumą ir meilę. Kai meilės trūks-
ta, tarpsta tarpusavio nepasi-

Tikrosios Kalėdos gimsta žmogaus širdyje
tikėjimas. Artėja Naujųjų Metų 
šventės. Per šventes nepamirš-
kime padėkoti už tai, ką kiekvie-
nas turime, juk Dievas kiekvieno 
gyvenimui suteikia daug malo-
nių. Tik mokėkime jas vertinti, 
matyti. Tačiau neretai, o ir per 
šventes, galima sutikti, pamaty-
ti nelaimingų žmonių. O kodėl jie 
nelaimingi? Gal todėl, kad ne-
nori, nemoka dėkoti nei artimie-
siems, nei Dievui už tai, ką turi? 
Tad šventinis laikotarpis – tai ir 
proga pasižiūrėti, apsidairyti, 
kuo galime pasidžiaugti ir padė-
koti vieni kitiems.“

Ratnyčios Šv. apaštalo Bal-
tramiejaus parapijos klebonas 
Žydrius Kuzinas: „Kas iš to, jei-
gu šventė šurmuliuoja išorėje, bet 
nepaliečia žmogaus vidaus? Juk 
tuomet ir liekame tik to šurmulio 
stebėtojai, bet ne šventės daly-
viai. Per Kalėdų šventes mes taip 
rūpinamės savo išore – eglučių 
spindesiu, namų švara, patiekalų 
gardumu, renginių gausumu. Tai 
nėra blogai, tačiau juk tai nėra es-
miniai dalykai, o tik trokštamų vi-
dinių dalykų išorinis spindesys...

Prisiminkime, kokia Kalėdų 
svarbiausia žinia: gimė Jėzus. 
Gal keistai nuskambės, bet pa-
sakysiu, kad Jėzus gimė ne dėl 
visų, o dėl kiekvieno iš mūsų. 
Todėl ir reikia asmeninio sąly-
čio su juo, ne tik bendruomeni-
nio. Žmogus, patyręs Dievo ar 
kito žmogaus meilę, žino, kad ji 
nustoja būti abstrakcija, kai pa-
tiriama asmeniškai, ji yra labai 
konkreti. 

Tikrosios Kalėdos visada gims-
ta žmogaus širdyje. Ko reikia, 
kad Kalėdas patirtume savo vi-
duje? Reikia tik vieno – leisti 
Meilei užgimti savo širdyje. Nuo 
šio elementaraus mūsų veiksmo 
prasideda patys didžiausi da-
lykai, pačios gražiausios Dievo 
ir žmogaus meilės istorijos. To-
dėl linkėčiau mums visiems per 
likusį adventą bei šv. Kalėdas 
pasirūpinti pirmiausia savo vi-
dumi. Kai Dievo artumo bei arti-
mo meilės šiluma pripildys mūsų 
krūtines, nebereikės tiek daug to 
išorinio blizgesio.“

Leipalingio Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų parapi-
jos klebonas Paulius Marčiu-
lionis: „Negerai, kai sukomer-
cintos Kalėdos pavagia tikrąsias 
Kalėdas. Šiandien šv. Kalėdos 
daugeliui žmonių asocijuojasi su 
švente, per kurią galima sočiai 
pavalgyti, arba gauti daug dova-
nų... Verta atrasti ir patirti tikrąją, 
krikščionišką šv. Kalėdų prasmę, 
kad pirmiausia jos taptų Jėzaus 
gimimo paminėjimu; kad pripil-
dytų kiekvieno širdį meile arti-
mui, gerumu. Mano palinkėjimas 
būtų švęsti tikrai krikščioniškas 
Kalėdas, kad apsikeitimai sveiki-
nimais tądien būtų tikro, nuošir-
daus džiaugsmo išraiška ir žino-
jimas, jog Dievas yra arti ir nori 
su mumis nueiti gyvenimo kelią.“

Parengė Ramunė Žilienė

Kunigai Ž. Kuzinas, K. Masevičius ir P. Marčiulionis linki druskininkiečiams vidinės ramybės, puoselėjant krikščioniškąją Kalėdų tradi-
ciją/Roberto Kisieliaus nuotrauka



2016 m. gruodžio 22 d.                                                          Savaitraščio Nr. 84 2

Mieli druskininkiečiai,
šventė, suburianti artimuosius draugėn – jau taip arti. 

Metų sandūroje peržvelgiame nuveiktus darbus, įverti-
name pasakytus žodžius, užbaigiame tai, kas nebuvo pa-
daryta. Laukdami Kalėdinių švenčių, paklauskime savęs, 
ar nelikome skolingi šypsenų, gerų žodžių, malonių pasi-
sėdėjimų, apkabinimų... Tad šventų Kalėdų ir artėjančių 
Naujųjų metų proga linkiu Jums ramybės širdyje, šilu-
mos ir jaukumo namuose, gerumo ir tikėjimo šalia esan-
čiu žmogumi. Jaukių ir prasmingų Švenčių Jums ir Jūsų 
artimiesiems!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Zenonas Streikus

Brangūs Druskininkų savivaldybės 
gyventojai ir kurorto svečiai, 

Tegul gražiausių metų švenčių laukimas pripildo 
širdis ramybės, gerumo ir tikėjimo tuo, kad nauja 
pradžia dovanoja sėkmę ir tarpusavio pasitikėjimą. 

Kartu su artimiausiais žmonėmis susėdę prie 
šventinio Kūčių stalo, padėkokime vieni kitiems už 
dėmesį, rūpestį ir meilę.

Lai Šv. Kalėdos Jums ir Jūsų artimiesiems  atneša 
šviesią viltį ir laimę, o 2017-ieji atverčia naują gyve-
nimo knygos lapą, kuriame – prasmingi darbai, op-
timizmas, sveikata ir bendravimo džiaugsmas. 

Jaukių ir prasmingų Šv. Kalėdų ir laimingų  
Naujųjų metų!

Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas ir jo komanda 

Prie gimnazistų akcijos „Pasidalink Kalėdų gerumu“ prisijungė 
ir savivaldybės vadovai 

Jau ketvirtąjį kartą Druskinin-
kų „Ryto“ gimnazijos kolekty-
vas kviečia druskininkiečius ne-
likti abejingais ir prieš didžiąsias 
metų šventes pasidalinti gerumu 
prisijungiant prie tradicinės lab-
daros akcijos „Pasidalink Kalėdų 
gerumu“. 

Trečiadienį Druskininkų savi-
valdybėje apsilankę gimnazistai 
pasveikino Savivaldybės vado-
vus ir administracijos specialis-
tus su artėjančiomis šventėmis, 
kvietė įsigyti saldžių kepinių, ku-
riuos kepė gimnazistai su mo-
kytojais. Visos surinktos lėšos 
bus skirtos padėti sunkiai besi-
verčiantiems garbaus amžiaus 
druskininkiečiams. Prie akci-
jos prisijungęs Druskininkų sa-
vivaldybės meras Ričardas Ma-
linauskas džiaugėsi gimnazistų 
gerumu ir noru ištiesti pagalbos 
ranką bendruomenės nariams. 
„Dėkoju visam „Ryto“ gimna-

zijos kolektyvui, o labiausiai – 
gimnazistams. Už jautrumą ir 
supratingumą. Už tai, kad, artė-
jant šventėms, šia gražia akcija 
jie mums visiems primena, kad 
turime pasirūpinti ir šalia esan-
čiais žmonėmis. Didžiuojuosi 
Druskininkų jaunimu – aktyviu, 
šauniu, atsakingu“,  – gražius 
žodžius apie gimnazistų akciją 
išsakė R. Malinauskas. 

Druskininkų savivaldybės vado-
vai ir specialistai gimnazistams 
linkėjo, kad akcija būtų sėkmin-
ga ir kuo daugiau druskininkiečių 
geranoriškai pasidalintų Kalėdų 
gerumu bei padėtų sukurti šven-
tę kitiems. 

„Ryto“ gimnazijos savanoriai 
sutartu laiku apsilankys Druski-
ninkų įmonėse, įstaigose ir orga-
nizacijose, kuriose visi norintieji 
galės įsigyti šventinių saldžių ke-
pinių ir taip prisijungti prie labda-
ros akcijos. 

Gimnazistai pasveikino Savivaldybės vadovus ir administracijos specialistus su artėjančiomis šventėmis, kvietė įsigyti saldžių kepinių, 
kuriuos kepė gimnazistai su mokytojais/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: svarbi informacija dėl civilinės būklės aktų įrašų 
įregistravimo liudijimų

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, pagal kurį atsisakoma civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų. 
Vietoj civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimų bus išduodamas teisingumo ministro patvirtintos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas, jeigu  asmuo jo  pageidaus.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, įskaitant ir teismo medicinos ekspertizės bei patologoanatominius tyrimus atliekančias įstaigas (toliau – ASPĮ), vaiko gimimo pažymė-
jimus  ir medicininius mirties liudijimus elektroniniu būdu pačios perduoda civilinėms metrikacijos įstaigoms, o ne asmuo, besikreipiantis dėl vaiko gimimo ar as-
mens mirties registravimo.

Nuo 2017 m. sausio 1 d, mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) bus organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompen-
sacijos bus išmokamos (jeigu duomenų apie mirtį nebus Gyventojų registre) remiantis ASPĮ išduotu medicininiu mirties liudijimu, o ne civilinės metrikacijos įstai-
gos išduotu dokumentu.

Asmenys, atsiimantys medicininį mirties liudijimą, mirusiųjų asmens tapatybės dokumentus palieka įstaigai, išduodančiai medicininį mirties liudijimą.
Kilus klausimams, galite kreiptis į Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoją R. Juonienę tel. (8313) 53 756  arba el. paštu: ramute.j@druskininkai.lt. 

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Baigėsi 2017 metų 
socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų 
atrankos konkursas

Vykdydama LR socialinės ap-
saugos ir darbo ministro 2012 m. 
liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 
„Dėl Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų atrankos konkurso 
organizavimo nuostatų, Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje projek-
tų vertinimo ir atrankos komisijos 
darbo organizavimo tvarkos apra-
šo, Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektui vykdyti skirtų lėšų 
pervedimo ir naudojimo sutarties 
formos patvirtinimo“ patvirtintus 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų atrankos konkurso orga-
nizavimo nuostatus, Druskininkų 
savivaldybės administracija orga-
nizavo 2017 metų socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų atrankos 

konkursą. Konkursui buvo pateik-
ti 6 projektai, kuriuose numatyta 
teikti paslaugas neįgaliesiems.

Projektams įgyvendinti numato-
ma skirti 37530 Eur (iš valstybės 
biudžeto 30020 Eur ir iš savival-
dybės biudžeto 7510 Eur). 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsakymu 
sudarytos Projektų vertinimo ir 
atrankos komisijos, kurios darbe 
stebėtojo teisėmis dalyvavo ir Ne-
įgaliųjų reikalų departamento de-
leguoti skėtinių neįgaliųjų asoci-
acijų atstovai, siūlymu nuspręsta 
lėšas paskirstyti 6 projektams.

Papildoma informacija teikia-
ma savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos skyriu-
je adresu Vasario 16-osios g.7, 
Druskininkai, 106 kabinete, arba 
telefonu (8 313) 55744, arba  
el. p.: brone.petrikiene@druski-
ninkai.lt
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Prieš Kalėdas – dėmesys 
bendruomenės nariams

Pirmadienį Druskininkų savi-
valdybės mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius, Socialinių 
paslaugų centro direktorė Asta 
Aleksienė ir Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Ligita Ba-
ranauskienė aplankė negalią 
turinčius druskininkiečius bei 
šeimas, globojančias vaikus, 
palinkėjo jiems sveikatos, stipry-
bės, jaukių bei gražių artėjančių 
švenčių ir įteikė savivaldybės 
dovanas. Iš viso aplankyta ir do-
vanos įteiktos 12-ai įvairaus am-
žiaus druskininkiečių. 

„Bendruomenės nariais, ku-
riems reikia pagalbos, atsakin-
gi specialistai rūpinasi kiekvieną 
dieną. Šiandien norėjome jiems 
padovanoti nedidelę šventę, pa-
sidalinti gerumu, išgirsti jų lūkes-
čius“ , – apie tradicinius susitiki-
mus kalbėjo L. Urmanavičius. 

Gražia staigmena ir mažiems, 
ir dideliems tapo Kalėdų senelio 
apsilankymas.  

Apsilankymų pas gyventojus 
metu buvo išsakyta daug šiltų 
padėkos žodžių, padėkota už ati-
dumą, dėmesingumą ir operaty-
vią pagalbą, sprendžiant neįga-
liųjų problemas. 

Praėjusį savaitgalį Socialinių 
paslaugų centras organizavo 
specialius šventinius renginius 

vaikų dienos centruose mieste 
ir seniūnijose. Taip pat artėjant 
Šv. Kalėdoms Socialinių paslau-
gų centro lankomi vieniši senyvo 
amžiaus ir neįgalią turintys žmo-

nės bus pradžiuginti kalėdinėmis 
dovanėlėmis ir dėmesiu. Kaip ir 
kasmet, bus aplankyti ir druski-
ninkiečiai, gyvenantys socialinės 
globos įstaigose visoje Lietuvoje.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius, Socialinių paslaugų centro direktorė A. Aleksienė 
ir Socialinės paramos skyriaus vedėja L. Baranauskienė drauge su Kalėdų seneliu aplan-
kė ir pasveikino negalią turinčius druskininkiečius bei šeimas, globojančias vaikus, įteikė 
Savivaldybės dovanas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Nustatytas statybos darbų 
pradžios ir pabaigos laikas 

Įsigaliojus LR Vyriausybės nutarimui dėl triukšmo, kylančio atlie-
kant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose 
teritorijose buvo sugriežtinti reikalavimai statybininkas, dirbantiems 
gyvenamojoje aplinkoje. Atsižvelgiant į tai, Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė pasirašė įsakymą, re-
glamentuojantį statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką Druskinin-
kų savivaldybės teritorijoje.

Darbo dienomis gyvenamosiose teritorijose ir gyvenamosiose pa-
talpose statybos darbus galima atlikti nuo 8 val. iki 20 val, o šešta-
dieniais – nuo 9 val. iki 20 val. 

Negyvenamosiose teritorijose statybos darbai darbo dienomis ir 
šeštadieniais gali būti vykdomi nuo 7 val. iki 20 val. 

Sekmadieniais ir švenčių dienomis statybos darbai yra draudžiami. 
Minėtų procesų kontrolę nuo sausio 1 dienos vykdys savivaldybės 

administracijos direktoriaus paskirtas statybos darbų triukšmo kon-
trolierius – Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiasis 
specialistas Eugenijus Žemaitis. Kilus klausimams, į jį galite kreip-
tis tel. (8313) 51 517 arba el. paštu: gydytojas@druskininkai.lt.  Ar-
timiausiu metu bendruomenė ir statytojai bus išsamiau informuoti 
apie  minėtos kontrolės tvarką. 

Druskininkų  savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgele-
vičienė pažymėjo, kad labai svarbu užtikrinti žmonėms ramų ir pil-
navertį poilsį po darbo, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis. „ Su-
prantame ir palaikome gyventojus, kurie noriai rūpinasi savo būstais, 
skatiname renovacijos procesus, tačiau kartu tikimės ir statybininkų 
supratimo, gyventojų geranoriškumo laikantis nustatytų taisyklių“,  – 
sakė V. Jurgelevičienė. 

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Ruošiamasi įgyvendinti  „Jaunimo 
verslumo ir integracijos į darbo 

rinką“ programą

Draugiška jaunimui savivaldybė 
– tai savivaldybė, kuri įvairiais bū-
dais prisideda prie jaunimo situa-
cijos gerinimo ir jaunimo politikos 
įgyvendinimo. Orientuodamasi  į 
nacionalinės, regioninės jaunimo 
politikos aktualijas bei konkrečius 
jaunų žmonių, gyvenančių savi-
valdybėje, poreikius, Druskininkų 
savivaldybės administracija akty-
viai ieško būdų, kaip spręsti jauni-
mo nedarbo problemas.

Siekiama sistemiškai pažiūrė-

ti, kokios priemonės padėtų ge-
rinti profesinio ugdymo kokybę 
mokyklose, skatintų Druskininkų 
jaunimo užimtumo centro inicia-
tyvas, ugdant jaunimo verslumą.  
Efektyviam  problemų sprendi-
mui svarbus bendradarbiavimas 
su vietiniais verslininkais, teritori-
ne darbo birža, analizuojant mies-
to situaciją, poreikius.

Būtent šiais klausimais organi-
zuotas pasitarimas, kuriame da-
lyvavo meras R. Malinauskas, 

mero pavaduotojas L. Urmanavi-
čius bei administracijos direktorė 
V. Jurgelevičienė su pavaduoja V. 
Grigoriene.  Pristatyta programa 
„Jaunimo verslumo ir integracijos 
į darbo rinką “, kuria siekiama ug-
dyti jaunimo verslumo įgūdžius, 
skatinti savanorystę, suteik-
ti praktinės darbinės veiklos įgū-
džių, sudaryti sąlygas jauniems 
žmonėms vasarą užsidirbti paja-
mų įsidarbinant miesto įmonėse, 
organizacijose.

Pasitarime, kuriame dalyvavo meras R. Malinauskas, mero pavaduotojas L. Urmanavičius, administracijos direktorė V. Jurgelevičienė, 
jos pavaduoja V. Grigorienė, pristatyta programa „Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką “/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Patvirtintas Druskininkų savivaldybės 
neįgaliųjų socialinės integracijos per 

kūno kultūrą ir sportą projektams skirtų 
lėšų paskirstymas

Druskininkų savivaldybės ne-
įgaliųjų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą projek-
tų vertinimo ir atrankos komisi-
ja 2016 m. gruodžio 13 d. priėmė 
nutarimą siūlyti administracijos 
direktoriui skirti Druskininkų savi-
valdybės neįgaliųjų draugijos pro-
jekto vykdymui 540 eurų iš Neį-
galiųjų reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos ir 135 eurus iš Druski-
ninkų savivaldybės biudžeto – iš 
viso 675 eurus ir Druskininkų sa-
vivaldybės Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Drus-
kininkų viltis“ projekto vykdymui 
1612 eurų iš Neįgaliųjų reikalų 
departamento prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos ir 403 
eurus iš Druskininkų savivaldy-
bės biudžeto – iš viso 2015 eurų. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorius 2016 m. 
gruodžio16 d. įsakymu  Nr.V35-
1047 patvirtino lėšų paskirstymą 
2017 metų Druskininkų savival-
dybės neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos per kūno kultūrą ir spor-
tą projektams finansuoti.

Susitikime su dvasininkais – 
šventinio kalėdaičio pasidalinimas 

ir nuoširdūs linkėjimai 

Trečiadienį Druskininkų savi-
valdybės meras Ričardas Mali-
nauskas, mero pavaduotojas Li-
nas Urmanavičius, savivaldybės 
administracijos direktorė Vilma 
Jurgelevičienė, administracijos di-
rektorės pavaduotoja Violeta Gri-
gorienė, mero patarėjai Irena Ly-
nikienė ir Aivaras Kadziauskas 
susitiko su bendruomenės para-
pijų klebonais. Susitikimo pradžio-
je buvo pasidalinta šventiniu ka-
lėdaičiu – bendrystės, vienybės, 
pagarbos ir santarvės simboliu. 
Gražių švenčių, gerų artėjančių 
metų ir prasmingų darbų Druski-

ninkų savivaldybės vadovams lin-
kėjo Druskininkų Švč. M. Marijos 
Škaplierinės parapijos klebonas 
Kęstutis Masevičius, Druskininkų 
Šv. apaštalo Baltramiejaus parapi-
jos klebonas Žydrius Kuzinas, Lei-
palingio Švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų parapijos klebonas Paulius 
Marčiulionis ir Gerdašių Švč. M. 
Marijos Nekalto prasidėjimo para-
pijos klebonas Jonas Cikana.

Susitikimo metu aptarti besi-
baigiantys metai ir ateinančių-
jų planai, parapijų aktualijos, gra-
žiausių metų švenčių reikšmė 
bendruomenės žmonėms. 
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Miela Loreta,
artėjant gražiausioms metų 

šventėms, daugelis susimąs-
tome, kad viskas, ką per me-
tus gera sukaupėme savo 
širdyse, yra ne tik mūsų pa-
čių nuopelnas, bet ir kai ku-
rių mus supančių, mus iš-
klausančių, suprantančių, 
atjaučiančių, drauge su mu-
mis liūdinčių ir besidžiaugian-
čių žmonių dovana mums.

Tu mums, viltiečių artimiesiems, esi toks žmogus. Tavo širdin-
gumas mums kasdien primena, jog viskas, ką turime geriausia 
– tai pats gyvenimas ir mums brangiausi žmonės, kuriais turi-
me galimybę rūpintis ir dalytis meile. Tavo optimizmas, energi-
ja, atidumas ir širdingas rūpestis „Druskininkų vilties“ reikalais 
mums įrodo, kad vilčiai, gerumui, tarpusavio santarvei sukurti 
ir palaikyti reikia, rodos, ir tiek nedaug – ir kartu tiek neaprėpia-
mai daug. Tik padovanoti kitam dalelę savęs...

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų vil-
tis“ vardu dėkojame Loretai Sadauskienei už visokeriopą pagal-
bą ir rūpinimąsi organizacija ir linkime artėjančių šventų Kalė-
dų proga širdies šviesos, stiprios sveikatos ir jaukių švenčių.

Druskininkų viltiečių mamos

Mieli skaitytojai,
Gražiausių metų švenčių išvakarėse linkime 

Jums, kad kasdien patirtumėte kuo daugiau 
paprastų stebuklų ir mažų kasdienių džiaugs-
mų. Lai visada šalia Jūsų bus artimi ir Jums 
brangūs žmonės. Įsileiskite į savo širdis švie-
sos ir šilumos! 
Telydi Jūsų sprendimus ir pasirinkimus sė-

kmė, o namuose lai nepristinga jaukumo, šilu-
mos, savitarpio supratimo ir meilės. Jaukumo 
ir šilumos Jūsų namams, šiltų ir jaukių šv. Ka-
lėdų, viltingų, laimingų Naujųjų metų! 

 „Mano Druskininkai“ kolektyvo 
vardu – redaktorė Laima Rekevičienė

Mieli Druskininkų vandens parko darbuotojai,
Prieš dešimtmetį kartu atvėrėme pirmojo Lietuvoje Vandens parko duris. 

Tai buvo didelių ir reikšmingų darbų pradžia.
Šiandien Vandens parkas džiugina įspūdinga plėtra, socialiai atsakinga 

veikla ir sėkme, kurią savo rankomis kasdien kuriate kiekvienas iš Jūsų. 
Sveikindami veiklos dešimtmečio proga, visam kolektyvui nuoširdžiai 

dėkojame už kokybišką darbą, paslaugumą ir fantastiškas pirties progra-
mas. Vadovams tariame AČIŪ už veržlias idėjas ir įžvalgumą. Tegul atei-
nantis dešimtmetis būna kupinas didelių ambicijų, prasmingų darbų ir vi-
sokeriopos sėkmės!

Druskininkų savivaldybės tarybos narys Arūnas Večkys 
ir pirties mylėtojai Vaidas, Artūras, Giedrius ir kiti

Savivaldybėje – greitesnis ir patogesnis 
gyventojų aptarnavimas

Druskininkų savivaldybė sten-
giasi pateisinti bendruomenės 
poreikius – tuo tikslu savivaldybė-
je įrengta patogesnė ir greitesnė 
gyventojų aptarnavimo sistema, 
leisianti sutaupyti laiko ir „vie-
no langelio“ principu aptarnau-
ti daugiau gyventojų vienu metu. 
Pertvarkius Druskininkų savival-
dybės pastato, esančio Vasa-
rio 16-osios g. 7, pirmąjį aukštą, 
jame įrengtos specialiai gyventojų 
aptarnavimui skirtos vietos. Šiuo 
metu darbas jau vyksta, yra de-
rinamas specialistų darbo laikas 
pagal atliekamas funkcijas, lanky-
tojų srautus, o pilnai sistema pra-
dės veikti nuo sausio 2 dienos. 
Atėjus gyventojams, specialistai, 
atsakingi pagal kuruojamas sritis, 
nusileis iš savo kabinetų ir konsul-
tuos pagal poreikį. 

Į savivaldybę atėjusiems gyven-
tojams nereikės klaidžioti korido-
riais, norint susitvarkyti aktualius 
reikalus – tą padaryti padės kom-
piuterizuota sistema. Įėjus į savi-
valdybės pastatą, erdviame hole 
veiks specialus įrenginys, kuria-
me, siekiant išvengti eilių ir nesu-
sipratimų, turėsite galimybę pasi-
rinkti vieną iš 12 galimų sričių ir, 
sulaukus savo eilės, prisėsti prie 
jus aptarnausiančio specialisto 
stalo. Atėjus į savivaldybę, jus pa-
sitiks Dokumentų ir informacijos 
skyriaus specialistas, pagelbė-
siantis visais klausimais. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė džiaugėsi, kad nuo šiol 
gyventojams visa reikalinga infor-
macija ir pagalba bus suteikiama 

operatyviau ir greičiau, žmonėms 
nereikės stovėti eilėse ar klaidžio-
ti tarp kabinetų: „Kasmet anali-
zuojame gyventojų pasitenkinimą 
teikiamomis paslaugomis ir sie-
kiame aptarnavimo kokybės, to-
dėl džiaugiuosi, kad ateinančius 
metus pasitinkame atsinaujinę, 
galėdami dar labiau padėti gyven-
tojams. Minėtomis paslaugomis 
galės pasinaudoti ir judėjimo ne-
galią turintys žmonės, į gyvento-
jų aptarnavimo holą pateksiantys 
per pandusą, įrengtą prie įėjimo į 
Socialinės paramos skyrių.“ 

Gyventojų aptarnavimas „vieno 
langelio“ principu Druskininkų sa-
vivaldybėje Vilniaus al. 18 esan-
čiame pastate sėkmingai vykdo-
mas jau ne vienerius metus, o 
įdiegta nauja moderni gyvento-
jų aptarnavimo sistema pastate, 
esančiame Vasario 16-osios g. 7 
bendruomenei leis sutaupyti dar 

daugiau laiko ir supaprastins do-
kumentų tvarkymą. 

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Specialiai gyventojų aptarnavimui skirtos vietos leis sutaupyti daugiau laiko, vienu metu 
aptarnauti daugiau į savivaldybę atėjusių žmonių/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Kompiuterizuotos sistemos pagalba, gy-
ventojai turės galimybę pasirinkti vieną iš 
12 jiems aktualių sričių ir sulaukus savo ei-
lės prisėsti prie juos aptarnausiančio speci-
alisto stalo/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Kaip dirbame Druskininkų savivaldybės taryboje 
arba istorija apie „skundų maišelį“

Nuomonė

Artūras Skausmenis
Druskininkų savivaldybės tary-

bos narys

Tikriausiai visi pamenate vaikiš-
ką kalambūrą apie „skundų mai-
šelį“. Pasirodo, toks personažas 
nėra tik pramanas. Ir net Druski-
ninkuose toks yra. Bet apie viską 
nuo pradžių.

Metams baigiantis, asmeniškai 
noriu dar kartą pasidžiaugti vie-
na iš geriausių žinių – druskinin-
kiečiams užtikrintas dujų tiekimas. 
Ilgametis Druskininkų savivaldy-
bės vadovų ir specialistų darbas 
davė puikų rezultatą, o pastaraja-
me Druskininkų savivaldybės tary-
bos posėdyje Tarybos daugumos 

balsais pritarėme ir „Nepertraukia-
mo dujų tiekimo vartotojams užti-
krinimo programai“. 

Problema daug metų buvo labai 
aštri, o pastaruoju metu dujų tie-
kimo klausimas iš viso buvo pa-
kibęs: ar mes, druskininkiečiai, 
vartotojai, apskritai turėsime du-
jas? Net nuspręsta skelbti  ekstre-
malią padėtį. O dabar  jau turime 
užtikrintą dujų tiekimą mieste – 
valstybės įmonės valdomą gam-
tinių dujų tiekimo tinklą, – fantas-
tiška žinia!

Esu tikras, kad kiekvienam Ta-
rybos nariui, kuris suvokė klau-
simo svarbą, nekilo abejonių dėl 
jo reikalingumo ir reikšmingumo, 
nekilo abejonių ir dėl Savivaldy-
bės administracijos specialistų 
pastangų ir kompetencijos sie-
kiant kuo skubiau išspręsti susi-
dariusią situaciją.

Bet visgi buvo tokių, kurie sua-
bejojo... 

Dirbdami Taryboje, visada sie-
kiame ir darome viską, kas tik 
įmanoma, kad druskininkiečiai 
nepatirtų nepatogumų. Juk tam 
ir esame išrinkti. Išsprendus dujų 
tiekimo klausimą, žmonės paju-
to ir sąskaitų už dujas sumažė-
jimą. Jau šiandien dujų paskirs-

tymas yra atpigęs, jį perėmus 
didelei valstybinei įmonei. Toks 
ir buvo Savivaldybės ir adminis-
tracijos vadovų bei Ūkio skyriaus 
specialistų tikslas – kad dujų tie-
kimą perimtų valstybinė įstaiga ir 
kad dujų kaina druskininkiečiams 
būtų skaičiuojama taip, kaip ir vi-
soje Lietuvoje. Tačiau iki to reikė-
jo atsakingai dirbti, kad problema 
galiausiai būtų išspręsta. Žmonės 
dirbo, o ne rašė skundus ar pre-
tenzijas, kaip pagarsėjęs skundų 
rašytojas V. Semeška. Dujų tieki-
mo užtikrinimo klausimas apskųs-
tas Specialiųjų tyrimų tarnybai. 
Būtent į ją ir vėl (skundų ir krei-
pimųsi jau nebesuskaičiuosi) krei-
pėsi V. Semeška. Mano manymu 
tas, kuris tokį rezultatą skundžia, 
apie druskininkiečius, jų intere-
sus, galvoja mažiausiai: jis galvo-
ja tik apie save ir savo pigų po-
puliarumą. Negana to – opozicija 
balsavo prieš šio klausimo priė-
mimą! Man natūraliai kyla klausi-
mas – prieš ką balsavo Tarybos 
opozicija? Prieš druskininkiečių 
naudą, interesus, prieš mažesnes 
kainas, „prieš“ tai, kad visi, ku-
riems reikia, turėtų gamtines du-
jas? Negana to, skundų rašymo 
lyderis dar viešoje erdvėje ban-

do klaidinti visuomenę, jog opozi-
cija neva nežinojo apie šį sandorį. 
Kaip Tarybos narys gali nežino-
ti? Kas trukdo pasidomėti ir įsigi-
linti į sprendžiamą klausimą, teikti 
konstruktyvius pasiūlymus?

Jeigu reikėtų išrinkti „Metų 
skundų rašytoją“, veikiausiai kon-
kurentų šioje nominacijoje šis Ta-
rybos narys neturėtų. Regis, jam 
skundų rašymas jau tapo neat-
siejama gyvenimo dalimi. Įdo-
mu, ar pats besuskaičiuoja, kiek ir 
kam jų yra prirašęs? Pastebėjau, 
kad visi jie beviltiški, nepasitvirti-
na, inicijuojami tik tam, kad būtų 
kuriamas ir palaikomas „skanda-
lų“ Druskininkuose fonas. To rei-
kia V. Semeškai – kad taip kurtų 
savo, kaip neva aktyvaus veikė-
jo įvaizdį bendruomenės akyse, 
nes konkrečiais darbais, deja, pa-
sigirti negali. Beje, kas galėtų su-
skaičiuoti, kiek atsieina toks „raš-
tininkas“ miestui, Savivaldybės 
biudžetui? Nepamenu, kad V. Se-
meška, kaip Tarybos narys, per 
visus kadencijos metus būtų pa-
teikęs realų pasiūlymą, kuris būtų 
naudingas druskininkiečiams.

Dar juokingiau atrodo, kai per 
pastarąjį Tarybos posėdį, svars-
tant būsimus Druskininkų ir se-

niūnijų plėtros projektus, V. Se-
meška piktinosi, kodėl jis „nežino, 
kaip gimsta tokie projektai“ ir pa-
našiai. Gal nežino todėl, kad ne-
nori žinoti? 

Ne iš vieno rinkėjo esu girdė-
jęs tokią nuomonę ir jai pritariu: 
„Stengtis pakenkti miestui gali tik 
ypatingas intrigantas arba ypatin-
gas kvailys. Jei žinotų situaciją, 
žinoma, jam tokių klausimų nekil-
tų. Tačiau argi jis susipažinęs su 
dokumentais? Ko gero, ne. Todėl, 
kad jam net ir neįdomu – nei pro-
blemos, nei jų sprendimo būdai. 
Todėl, kad tai yra žmogus, kuriam 
įdomu tik, save besireklamuojant, 
žeminti kitus, purvinti ir neigti vi-
sus pozityvius ir miestui naudin-
gus pokyčius. Taip jis tikriausiai 
įsivaizduoja iškylantis savo, kaip 
vietos „žvaigždės“, Olimpe. Tik ar 
daugiau kam nors, išskyrus jį patį, 
ta „žvaigždė“ šviečia?“

Tad tokia ta trumpa istorija apie 
darbą Taryboje ir „skundų mai-
šelį“, kuriam didžiųjų metų šven-
čių išvakarėse linkėčiau vieno 
– jei neturi konkrečių, konstruk-
tyvių pasiūlymų, bent jau netruk-
dyk dirbti tiems, kuriems rūpi 
Druskininkai ir druskininkiečių 
gerovė.

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

Kokius svarbesnius praėju-
sių metų darbus galėtumėte 
įvardinti, kokie Druskininkams 
buvo besibaigiantys metai?

Džiugina visi Druskininkų ben-
druomenės pasiekimai: švieti-
mo srityje rezultatai puikūs, dau-
giabučių namų renovacijos – taip 
pat. Druskininkuose siūlomas pla-
tus socialinių paslaugų spektras, 
miestas ir kaimiškosios teritorijos 
gražėja, aktyvėja pati Druskinin-
kų ir viso krašto bendruomenė. 

Kaip bebūtų gaila, reikia pripa-
žinti, kad praėjusiais metais teko 
sugaišti labai daug laiko ir išei-
kvoti energijos, įdėti asmeninio 
ir savivaldybės specialistų dar-
bo, įrodinėjant, kad kelių vietos 
politikierių, keleto save žurnalis-
tais vadinančių asmenų ir jų sė-
brų Vilniuje sukurptų skundų ir 
šmeižto lavinoje paskelbta infor-
macija yra iš piršto laužta ir netei-
singa. Laimė, iki šiol pavyko įro-
dyti, kad visus metus eskaluojami 
„skandalai“ – nepagrįsti ir dirbti-
nai sukurpti. Tikiuosi, kad teisinė-
je valstybėje tiesą pavyks įrodyti 
ir ateityje, o purvo nešėjai atsakys 

už savo veiksmus. 
Man atrodo, kad iš visų mano 

darbo Druskininkų savivaldybėje 
metų būtent 2016-ieji pasižymė-
jo ant mūsų pilamo purvo ir opozi-
cijos skundų gausa, „aukštu“ su-
kurptų skandalų lygiu. Bet, tikiu, 
laikas yra geriausias teisėjas, o 
tiesa galų gale bus įrodyta. 

Žinoma, ir šiemet neišvengėme 
problemų, tokių kaip nepilnai at-
naujintas gatvių apšvietimas mies-
te ir kaimiškosiose vietovėse, ne-
išasfaltuoti keliai, dar ne visur 
išdidintos automobilių stovėjimo 
aikštelės prie daugiabučių namų, 
nesuradome investuotojų tokiems 
svarbiems objektams kaip buvu-
sios sanatorijos „Nemunas“ pasta-
tai, nenaudojami miesto ligoninės 
korpusai, nenaudojamas pastatas 
K. Dineikos sveikatingumo parke. 
Turiu pastebėti, kad didžioji da-
lis problemų slypi už nepakanka-
mo savivaldybių finansavimo, ta-
čiau visada geranoriškai ieškome 
būdų, kaip iškilusias problemas iš-
spręsti. Džiaugiuosi, kad tai mums 
pavyksta. Galbūt todėl, kad Drus-
kininkų savivaldybėje, skirtingai 
nuo kitų šalies savivaldybių, po 
pirmųjų tiesioginių mero rinkimų, 
dirbo vieninga, o ne susiskaldžiu-
si,  daugelį metų kartu dirbanti ko-
manda – vienas kitą suprantantys, 
Druskininkų ir visos savivaldybės 
problemas  žinantys, savo darbą 
išmanantys žmonės.

Esu tikras, kad, nepriklausomai 
nuo to, kad yra keletas asmenų, 
norinčių trukdyti Savivaldybės 
darbui, viskas vyksta pakankamai 
sklandžiai. Ir ateityje, manau, su-
sitvarkysime su bet kokiais užda-
viniais, kokie sudėtingi jie bebūtų. 

Kokios srities pasiekimais 
2016-aisiais galima labiausiai 
didžiuotis?  

Didžiuojuosi, kad Druskininkai 

visose srityse – neeilinis miestas 
ir neeilinių rezultatų kartu su ben-
druomene pasiekusi savivaldy-
bė. Druskininkai išlieka populia-
rus, svečių iš Lietuvos ir užsienio 
mėgstamas kurortas – ir šiemet 
sulaukėme tikrai nemažai turistų.

Džiugina mūsų bendruomenių 
aktyvumas, įgyvendinant projek-
tus, nevyriausybinių organizacijų 
darbas. Džiaugiamės, kad tęsia-
mos įvairios pradėtos programos. 
Manau, kad daugelio miestų gy-
ventojai galėtų tik pavydėti mūsų 
moksleiviams – ir mokyklose, ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 
savivaldybės rūpesčiu vaikai turi 
puikias galimybes nemokamai iš-
mokti plaukti, slidinėti. Smagu, 
kad mūsų mieste atsiranda ir nau-
jų sporto šakų jaunimui bei vyres-
nio amžiaus žmonėms. 

Visi mato, kad, pagal galimy-
bes, nuolat tvarkoma Druski-
ninkų aplinka: gatvės, skverai, 
daugiabučių namų kiemai. Pel-
nytai galime didžiuotis reno-
vacijos procesu – šioje srityje 
esame lyderiai šalyje, o reno-
vuoti namai jau neatpažįstamai 
keičia miesto veidą.

Džiugina Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto atlikto tyrimo re-
zultatai – šiemet Druskininkų 
savivaldybė indekse užima tre-
čią vietą tarp 54 mažųjų savival-
dybių. Manau, kad toks aukštas 
reitingas įrodo, kad savivaldybė 
atsakingai dirba bendruomenės 
labui bei kuria patrauklią aplin-
ką investuotojams, mūsų darbas 
yra kryptingas, teisingas, pasie-
kiantis puikius rezultatus.  

Verslo aplinka Druskininkų sa-
vivaldybėje taip pat vertinama itin 
palankiai – šalies ekspertų suda-
rytame verslo kliūčių žemėlapyje 
nurodoma, kad Druskininkų savi-
valdybė patenka į dešimtuką ge-
riausių šalies savivaldybių, kurio-

se kliūčių plėtoti smulkų ir vidutinį 
verslą yra mažiausiai.

Mūsų kaimiškosios bendruo-
menės jau sugeba vykdyti veiklą, 
kuri suteikia galimybę užsidirbti. 
Druskininkų krašto žmonės orga-
nizuoja ir įgyvendina įvairiausias 
įdomias programas, imasi verslų. 
Smagu, kad bendruomenės akty-
viai bendrauja tarpusavyje ir kuria 
bendrus verslo projektus.

Galima pasidžiaugti, kad 
2016-iaisiais Druskininkuose su-
sibūrė aktyvių druskininkiečių vi-
suomeninis judėjimas „Už Drus-
kininkus“. Man smagu, kad prie 
įvairių Savivaldybės iniciatyvų 
prisijungia pati bendruomenė, įs-
taigos, organizacijos. Štai kad ir 
didelio bendruomenės aktyvu-
mo sulaukusi eglučių parko akci-
ja. Kasmet vis gausėjantis jos da-
lyvių skaičius dar kartą parodo, 
jog žmonės nori bendrauti, puoš-
ti miestą, pristatyti save – jie turi 
noro ir tikrai turi ką parodyti. 

Ir Druskininkų verslininkai pa-
laiko savivaldybės iniciatyvas dėl 
miesto aplinkos tvarkymo – tai 
iliustruoja gražus pavyzdys, kai 
šį pavasarį verslininkai noriai at-
siliepė į savivaldybės iniciatyvą 
dėl miesto puoselėjimo, ir buvo 
atnaujinti medžiai M. K. Čiurlio-
nio gatvėje – senuosius ir pavo-
jų kėlusius pakeitė nauji medeliai. 
Pasitelkus verslininkų pagalbą, 
planuojama sutvarkyti ir miesto 
skverus. Verslo atstovai tvarko-
si ne tik savo sklypus, bet ir šalia 
esančią aplinką – tai rodo pagar-
bą miestui ir jo gyventojams bei 
svečiams.

O smagiausia, kad bendruo-
menė atvira širdimi priima Sa-
vivaldybės siūlomas iniciatyvas 
ir jose aktyviai dalyvauja. Kaip 
visada, baigiantis metams, no-
risi pasidžiaugti savo darbą iš-
manančia, sutelkta komanda, su 

kuria kartu dirbame jau beveik 
septyniolika metų. 

Ar pas merą į priėmimus žmo-
nės šiemet dažniau užsukda-
vo padėkoti už atliktus darbus, 
pagalbą, ar vis prašydami pa-
galbos išspręsti problemas?

Gyventojai kreipiasi dėl įvai-
rių klausimų. Vis dėlto dažniau 
ateina dėl įvairių jiems aktua-
lių problemų, bet smagu, kad vis 
daugiau ateinančiųjų padėkoti. 
Malonu, kai žmonės vertina, kad 
jais rūpinamasi, jų problemos yra 
sprendžiamos. Labai geras jaus-
mas, kai žmogui  gali padėti, ir jis 
tai vertina, nepamiršta. 

Žinoma, problemų yra – tai ir ke-
liai, ir nepakankamas automobi-
lių statymo vietų prie daugiabu-
čių skaičius – pats gyvenimas jas 
diktuoja, o mes visi kartu dirba-
me, kad jos būtų išspręstos. 

Džiaugiuosi, kad jau septynio-
liktus metus turiu druskininkie-
čių pasitikėjimą. Dirbame ir de-
dame visas įmanomas pastangas 
Druskininkų krašto žmonių pro-
blemoms spręsti. Beje, paste-
bėjome, kad tos problemos per 
septyniolika metų pasikeitė kar-
dinaliai. Stebint bendrą situaciją, 
galima pasidžiaugti, kad situacija 
tikrai keičiasi į gerą. 

Kokių asmeninių svajonių tu-
rite kitiems metams? Ko nau-
jaisiais metais palinkėtumėte 
druskininkiečiams?

Noriu, kad būtų pradėti įgyven-
dinti taip ilgai laukti Druskinin-
kams reikalingi ir svarbūs projek-
tai, kad operatyviai išspręstume 
kasdienes ir nekasdienes proble-
mas. Sau ir savo šeimai labiau-
siai norėčiau ramybės. O visiems 
linkiu santarvės, supratimo, dė-
mesingumo vieni kitiems, meilės 
ir šilumos.

Meras R. Malinauskas: „Ateinančiais metais kartu su aktyvia 
druskininkiečių bendruomene dideliais žingsniais žengsime į priekį“ 

Kasmet, baigiantis metams ir artėjant didžiosioms metų šventėms, prisimename, kokie buvo praėję metai, kas juose buvo gra-
žiausia, įvertiname nuveiktus darbus ir pradedame planuoti naujus. „Kokie 2016-ieji buvo Druskininkams?“, – metų sandūroje 
klausiame Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko.
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MANO kraujas – VISŲ kraujas
2017-ieji Nacionaliniam krau-

jo centrui – didieji lūžio, iš-
šūkių metai. Per ateinančius 
metus  Lietuvoje planuojama 
pasiekti 100-procentinę neat-
lygintiną donorystę!

Lietuvoje prieš trejus metus tik 
maždaug 30 proc. donorų krau-
ją aukodavo neatlygintinai, o  jau 
2016 metų rugsėjo mėn. šis ro-
diklis siekė net 88 proc. Naci-
onalinio kraujo centro direkto-
rė Jonana Bikulčienė įsitikinusi, 
kad reklama ir visuomenės švie-
timas yra svarbiausi veiksniai, 
skatinant neatlygintiną donorys-
tę. 

„Pinigai už kraują kai ku-
riems žmonėms, pavyzdžiui, 
studentams, yra svarbus paja-
mų šaltinis. Tačiau dalis krau-
ją duodančių žmonių net nesu-
simąstydavo, kad daro kažką ne 
taip. Tokį požiūrį padėjo pakeisti 
švietimas ir raginimai neimti pi-
nigų, nes taip pardavinėjamas 
savas kūnas“.

Nacionalinėje kraujo centro 
šį rugsėjį  NKC  70-mečio pro-
ga surengtoje konferencijoje  
„Šiuolaikinė kraujo komponentų 
transfuzija – nuo donoro iki re-
cipiento“ pranešimą skaitęs Ny-
derlandų medicinos donorų aso-
ciacijos pirmininkas Peteris Van 
den Burgas, pasakodamas apie 
savo šalyje pasiektą neatlyginti-
ną kraujo donorystę, taip pat di-
džiausią dėmesį teikė tinkamai 
reklamai ir visuomenės švieti-
mui:

„Mes turime puikią teisinę sis-
temą, reglamentus, tačiau be re-
klamos – tai niekis. Dabar auga 
„feisbuko“, „instagram“,  „tvite-
rio“  karta, todėl kraujo dono-
rų reikia ieškoti ir socialiniuose 
tinkluose, ne tik pasitelkiant se-
nąsias žiniasklaidos priemones, 
pavyzdžiui, radiją ar spaudą“. 

Donorystę padeda skatinti ir 
verslo dėmesys. Prancūzijo-
je neatlygintinai kraujo davę as-
menys vaišinami pietumis,  nes 
restoranai laiko garbe prisidė-
ti.  Lietuvoje toks mąstymas taip 
pat pamažu įsitvirtina. J. Bikul-
čienės teigimu, tai dažniausiai 
daro jauni verslininkai. 

Kaip nugalėti mitus?
Visuomenę bauginantys mitai 

– taip pat viena iš priežasčių, at-
baidančių žmones duoti kraujo. 
Daliai tai atrodo nesaugu, kiti įsi-
tikinę, kad bus įtraukti į abejoti-
nas verslo schemas ir jų kraujas  
bus parduotas. 

Tačiau kiekvienos šalies krau-
jo centras siekia patenkinti savo 
poreikius, todėl į užsienį krau-
jas  išvežamas tik toje šaly-
je nutikus didelėms stichinėms 
nelaimėms, jei tuo metu itin jo 
pritrūksta.  

Šis mitas galėjo atsirasti ir 
dėl to, kad dalis nepanaudo-
tos kraujo plazmos vienu laiko-
tarpiu vežta į Vokietiją gamin-
ti vaistams, kurie vėliau grįžo į 
Lietuvą.  Iki 2004 metų šie me-
dikamentai buvo gaminami Vil-
niuje,  tačiau, Lietuvai tapus ES 
nare, Bendrijos reikalavimų ne-
atitinkančią gamyklą teko užda-
ryti, o dėl palyginti mažo gami-
namo vaistų kiekio jos atnaujinti 
neapsimokėjo. Dabar Naciona-
linis kraujo centras nepanaudo-
tą kraujo plazmą tiesiog keičia į 
vaistus. 

Vokietijoje privačia praktika 
šiuo metu besiverčiantis medi-
cinos profesorius Gertas Matt-
hesas tvirtino, kad, laikantis 
ES standartų užsikrėsti donorui 
ar ligoniui beveik neįmanoma. 
„Tikimybė paimti ŽIV užkrėstą 
kraują yra viena iš 20 mln. Pa-
vyzdžiui, Vokietijoje per metus 
atliekama 5 mln. kraujo donaci-
jų ir, atsižvelgiant į statistiką, tas 
vienetinis atvejis gali pasitaikyti 
kas ketverius metus“.

Šiemet 70-ąsias veiklos meti-
nes mininčio Nacionalinio krau-
jo centro  vadovė J. Bikulčienė 
norėtų, kad donorai turėtų tokias 
pačias sąlygas kaip Vakarų ša-
lyse: „Lietuvoje mes vis dar esa-
me priklausomi nuo oro. Daug 

donorystės akcijų vyksta lauke 
ir dažnai dėl lietaus jas tenka at-
šaukti. Tai – nenormalu. Prancū-
zijoje, Vokietijoje  kraujo galima 
duoti patraukliai įrengtose pa-
talpose įvairių miestų centrinė-
se dalyse įrengtose patalpose, 
kur donorams patogu  užsukti 
bet kokiu laiku – pietų pertrau-
kų metu, po darbo. To siekiame 
ir mes“.

Atsisakius mokamos donorys-
tės, taip pat sumažinama už-
krėsto kraujo rizika, nes už-
dirbti siekiantys kraujo davėjai 
gali nuslėpti informaciją apie 
savo sveikatos būklę, gyvenimo 
būdą,  ligas. 

2013 m. – atlygintinų dono-
rų buvo 59 488,  neatlyginti-
nų donorų skaičius siekė  31 
481, 2014 m.  atlygintinų su-
skaičiuojama 45 729, neatly-
gintinų – 47 651, 2015 m. – už 
atlygį duodančių buvo 22 635, 
dovanojančių kraujo  – 77 877. 

Daugiau informacijos: http://
www.kraujodonoryste.lt/; ne-
mokama linija 8 800 00003; 
http://www.kraujodonoryste.
lt/page/kontaktai

Parengta pagal IQ  žurnalo 
Nr. 10  (2016 m. spalis) 

žurnalistės Lauros 
Čiginskaitės straipsnį

Nusipelniusią Lietuvos 
Respublikos gydytoją kuror-
tologę Kotryną Aldoną Bal-
tuškonytę prisimenant

Dienų tėkmė keičia žmones 
skirtinguose būties nuotoliuo-
se. Dar vakar Tu žinojai pažįs-
tamą ar kolegą esant keleriais 
metais jaunesnį ar vyresnį, o 
naują dieną pasitikdami suži-
nome, jog negailestinga laiko 
ranka to žmogaus buvimui pa-
rašė baigtinę atžymą.

Išėjimas visada paliečia ją 
pažinojusius. Kartu su gydy-
toja Aldona Baltuškonyte pra-
gyventi ir praleisti metai gana 
panašiai seikėjo pavasarius ir 
rudenis, įvykius, darbus ir žmo-
nes, su kuriais teko bendrauti. 

Amžina energija trykštan-
ti gydytoja Aldona Baltuškony-
tė 1962 metais įkūrė „Draugys-
tės“ sanatoriją ir jai vadovavo 
24 metus. Vadovės veiklą pra-
dėjusi nuo švaraus lapo, žings-
nis po žingsnio keliavo nepra-
mintais takais, suprasdama, 
kad palikti pėdsakai bus pir-
mieji, labai svarbūs ir reikš-
mingi. Kiekvieno žmogaus gy-
venime kas nors įvyksta pirmą 
kartą, ir tai yra unikalu. Aldo-
na Baltuškonytė buvo nusipel-
niusi Lietuvos Respublikos gy-
dytoja, bazinės „Draugystės“ 
sanatorijos vyriausioji gydy-
toja, ilgametė Lietuvos Res-
publikinės profsąjungų kuror-
tų valdymo tarybos kolegijos 
narė, vadovavo visos Respu-
blikos sanatorinių kurortinių įs-
taigų ir kurortologijos mokslo 
vystymui. Daktarė buvo Res-
publikos Kurortologijos muzie-
jaus ir medicininės bibliotekos 
įkūrėja, aktyviai dalyvavo vi-
sos Respublikinės Kurortologi-

jos mokslinių tyrimų laborato-
rijos veikloje, organizuodama 
mokslines praktines konferen-
cijas bei mokslinių darbų kūri-
mą bazinėje „Draugystės“ sa-
natorijoje. Suprasdama to meto 
laikmetį, siekė puoselėti lietu-
višką kultūrą visasąjunginės 
kurortologijos sistemoje. Svar-
biausias moralinis gydytojos 
troškimas – padėti ligoniui. La-
biausiai žavėjo graži ir šviesi 
gydytojos Aldonos Baltuškony-
tės laikysena, apšviečianti sie-
lą ir įduodanti raktą kolegų ir 
bendradarbių tarpusavio san-
tykiams. Darbas ir pareigingu-
mas jai buvo tarsi kartu išėję 
pasivaikščioti dvyniai. 

Gydytojos Aldonos Baltuško-
nytės gyvenimas, išmintingai 
supintas su tauriausia žemėje 
profesija, darė ją laiminga dėl 
prasmės, kurios ji siekė ir dali-
josi su kitais. 

Draugystės sanatorijos dar-
buotojai reiškia nuoširdžią 
užuojautą gydytojos Aldonos 
Baltuškonytės giminėms ir ar-
timiesiems. Ilgametės sanato-
rijos vadovės šviesus prisimini-
mas ir svarūs darbai ilgai išliks 
mūsų širdyse.

„Draugystės sanatorijos“ 
bendruomenė

1928-02-24 – 2016-12-14

1974 metais suteiktas Nusi-
pelniusios gydytojos garbės 
vardas. Druskininkuose, sana-
torijose, gydyklose dirbo nuo 
1948 metų iki 1990 metų vy-
riausiąja gydytoja.

Urna su palaikais bus pašar-
vota Vilniuje, salėje „Nutrūkusi 
styga“, prie Viršuliškių kapinių 
22 d., 16 val.

Gruodžio 23 d. 14 val. urna 
bus išnešama į Viršuliškių ka-
pines.

Šviesus atminimas lieka ją pa-
žinojusiųjų širdyse.

Reiškiame gilią užuojautą A. 
Dalibogaitę globojusiai Danutei 
Raudonikienei ir jos šeimai.

Sūnėnas Rimtautas su šeima

Žmogus gali tapti ne-
mirtingas tik savo gerais 
darbais 

(Lionicus)

Dalibogaitė Albina
(1918-2016)

Daugiabučio Liepų g. 2A gyventojų 
dėmesiui!

Gruodžio 16 dieną Druskininkų savivaldybės administracijos di-
rektorė V. Jurgelevičienė pasirašė įsakymą dėl daugiabučio namo 
bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo. Penkeriems 
metams daugiabučio namo Liepų g. 2A, Druskininkuose, bendro-
jo naudojimo objektų administratoriumi  skiriama UAB „Inservis“. 
Administravimo darbus įmonė vykdys iki 2021 m. gruodžio 19 d.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją
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Darbai, nušviečiantys tamsą
Julė Bliūdžiuvienė 

Tamsėjantys vakarai su-
kvietė ir paskatino viečiūniš-
kius imtis veiklos. Vieni pa-
noro piešti, kitus paviliojo 
molis, o būrelis jaunų mamy-
čių panoro išmokti siūti. Jau-
nos moterys ir vyrai nepano-
ro tuščiai leisti vakarus. Po 
darbo jie skubėjo į savos pa-
sirinktos veiklos dirbtuves 
Viečiūnų bendruomenės cen-
tre. Kūryboje bandė išreikšti 
save ar pasiūti mielą drabu-
žėlį savo vaikams. Pastangos 
ir entuziazmas davė puikių 
vaisių – bendruomenės cen-
tre atidaryta jų darbų paroda. 

Gražių darbų paakinta, Ieva 
Stoškuvienė iš Jaskonių pasiū-
lė pačios pagamintų popierinių 
burbulų. Jais seniūnijos vyrai 
papuošė parodos salę. Tai pui-
kus ženklas apie žmonių ir kai-
mų bendravimą.

Parodos lankytojai stebėjosi 
žmonių gebėjimais ir kūrybiš-
kumu. Žavėjosi kūrybinių dirb-
tuvių šeimai  lankytojų kūrybi-
ne išmone, meistriškai atliktais 
darbais (vadovas Deividas Sin-
kevičius). Visų dėmesį trau-
kė šviesūs, viliojantys kerami-
kos dirbiniai (vadovė Aurelija 
Vilūnienė). Čia puikavosi ir jau-
kią šilumą skleidė lėkštės, va-
zos... Džiugu ir malonu buvo 

matyti būrelį mamyčių su vai-
kučiais prie jiems pasiūtų dra-
bužėlių – labai šiltų, nes juose 
mamytės įsiuvo rūpestėlį ir mei-
lę savo vaikučiams. Siūti ma-
mytes mokė Vida Basalykienė.

Viečiūnų laisvalaikio salės 
moterys taip pat negalėjo ra-
miai sėdėti. Antrąjį advento se-
kmadienį pakvietė viečiūniškius 
į tradicinę adventinę popietę 
bendruomenės salėje, kurio-
je svečiavosi Druskininkų „Bo-
čiai“. Jų vadovaujami, visi žai-
dė senovinius ramius žaidimus, 
tinkančius advento metui žai-
dimus, minė mįsles, pasako-

jo įvairius nutikimus, burtus, 
neįtikėtinas istorijas. Viečiū-
nų moterų grupė „Brydė“ dai-
navo adventines dainas, skai-
tė poezijos posmus. Baigiantis 
vakarui, visi susirinkusieji, kaip 
viena graži šeimyna, giedo-
jo giesmes, šlovindami Šv. Mo-
tiną Mariją ir jos sūnų Jėzų, 
mūsų Viešpatį. Tai senas dzū-
kų paprotys. Kiekvieną adven-
to ar gavėnios sekmadienį daž-
na dzūkų šeima nėjo miegoti be 
vakarinės maldos ir nepagiedo-
tų giesmių. Taip įprasmindami ir 
praskaidrindami tamsius ir ilgus 
vakarus.

Bendruomenės centre atidaryta viečiūniškių darbų parodėlė/ Asmeninio archyvo 
nuotrauka

Advento metu tinka prisiminti įvairius senovinius žaidimus, nutikimus, burtus, mįsles/ 
Asmeninio archyvo nuotrauka

Antrąjį advento sekmadienį viečiūniškių bendruomenės salėje svečiavosi Druskininkų 
bočiai/ Asmeninio archyvo nuotrauka

Nauja šaukimo į privalomąją 
pradinę karo tarnybą tvarka

Lietuvos kariuomenė praneša, jog nuo 2017 m. pradžios keičiasi šaukimo į priva-
lomąją pradinę karo tarnybą tvarka. Svarbiausi pasikeitimai:

•  Oficiali 2017 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžia – 2017 
m. sausio 4-oji. Šią dieną bus sudaryti 2017 m. karo prievolininkų sąrašai.

•  Rašytiniai šaukimo pranešimai į sąrašus įtrauktiems karo prievolininkams nebebus 
siunčiami. Jaunuoliai patys turės pasitikrinti ar yra šaukiamųjų sąrašuose. Jie skelbiami 
www.sauktiniai.kam.lt. 

•  Sąrašuose bus skelbiama visa aktuali informacija: paskirto atvykimo į Karo prievolės 
ir komplektavimo skyrių bei vizito karo medicinos ekspertų komisijoje datos.

•  Ir toliau laukiami visi norintys atlikti savanoriškai atlikti karo tarnybą. Savo noru už-
sirašiusieji gali rinktis norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. di-
desnes išmokas, t.y. galimybė tarnybos metu sukaupti daugiau nei 3000 EUR.

•  Daugiau informacijos: www.karys.lt

Uždekime Kalėdų žvakelę 
M. K. Čiurlioniui

Kaip Kalėdų buvo laukiama 
Druskininkuose, Čiurlionių  na-
muose, kai per šį gražųjį laiko-
tarpį susiburdavo draugėn  be-
veik visa Čiurlionių šeima? Ne 
vienas puslapis šv. Kalėdoms 
paskirtas Jadvygos ir Valerijos 
Čiurlionyčių prisiminimuose. „Ar 
galite įsivaizduoti trobelę, tylią, 
ramią, lyg kažko nepaprasto lau-
kiančią. Kažkokia šilta srovelė 
padvelkia iš žibaline lempa ap-
šviesto kambarėlio. Taika, ramy-
bė ir ilgesys...“,  – rašo Jadvyga 
Čiurlionytė, primindama,  jog la-
biausiai laukiama būdavo namo 
pargrįžtančio Kastuko.  Namuo-
se prieš šventes  jau prikepta 
plotkelių, kurias, sudėjus į medi-
nę dėžę ir gražiai papuošus, ga-
lima dar ir  atėjusiems pasiūlyti. 
„Dieną prieš Kūčias – linksma ir 
triukšminga. Mama rankšluosčiu 
suriša Kastuko gaurus ir pristato 
jį pyragus minkyti, ką jis su mie-
lu noru ir sąžiningai atlieka, nie-
kam kitam šių garbingų pareigų 

neperleisdamas“, – prisimena  
Mikalojaus Konstantino sese-
rys.  Kūčių rytą Kastukas virtu-
vėje ant židinio gaubtuvo surašo 
visus valgius, kurie turėtų būti  
pagaminti. Atsiranda ir šienelio 
sauja. Belieka uždegti  žvakelę 
eglutei...

Šiandien tokia, autentiką atku-
rianti  kalėdinė eglutė, kvepianti 
miško sakais ir papuošta riestai-
niais, rojaus obuoliukais ir šiaudi-
niais angelėliais  M. K. Čiurlionio 
meno mylėtojų ir bičiulių dėka at-
keliavo į  M. K. Čiurlionio memori-
alinį muziejų. Langus  gražiaisiais 
angelų karpiniais išdekoravo mo-
kytoja  Eglė Maračinskaitė, na-
melių erdvės prisipildė nepapras-
to jaukumo.   Nepamirškime tako į 
į gyvąją Atmintį – M. K. Čiurlionių 
šeimos namelius!  Uždekime Ka-
lėdų žvakelę  M. K. Čiurlioniui...

M. K. Čiurlionio memorialinio 
muziejaus informacija 

ir nuotrauka



2016 m. gruodžio 22 d.                                                          Savaitraščio Nr. 84 8

„Teo“ ir „Omnitel“ klientams – kalėdinių dovanų metas
Šv. Kalėdų laukimas „Teo“ 

ir „Omnitel“ klientams tam-
pa dar malonesnis, nes 
prieš pat gražiausią metų 
šventę bendrovės skelbia 
šventinius išmaniųjų įrengi-
nių pasiūlymus. Dabar pui-
kus metas atsinaujinti ir 
įgyvendinti savo norus, o ir 
išlaidauti neteks – „Teo“ įsi-
gyti naują televizorių siūlo 
mokant dalimis be jokio pa-
brangimo, o „Omnitel“ su iš-
maniaisiais telefonais siū-
lo vertingus priedus vos už 
1 centą.

„Pasiruošimas Kalėdoms turi 
teikti malonumą, todėl nori-
me, kad apie dovanas kitiems 
galvojantys klientai neužmirš-
tų ir savęs. Artėjančių šven-
čių proga pristatome unikalius 
pasiūlymus ir skelbiame šven-
tines kainas įrangai, kurią ga-
lima įsigyti mokant dalimis. 
Įsigytu daiktu klientai naudo-
sis ne vienus metus, todėl pa-
togiau įmokas už jį išskaidyti. 
Ypač žinant, kad dėl to prekė 
nepabrangsta,“ – sako „Teo“ 
ir „Omnitel“ privačių klientų 
padalinio vadovas Norbertas 
Žioba.

Lietuvos gyventojai pirme-
nybę teikia inovacijoms

Telekomunikacijų bendrovių 
„Teo“ ir „Omnitel“ surinkti duo-
menys rodo, kad naujai įrangai 
įsigyti Lietuvos gyventojai šiuo 
metu skiria daugiau lėšų nei 
bet kada iki šiol.

„Populiarėjant brangesniems 
įrenginiams, auga tendenci-
ja už įsigyjamas technologijas 
mokėti dalimis. Technologijos 
tobulėja taip sparčiai, jog pirkti 
nepažangius įrenginius tiesiog 
neapsimoka. Pavyzdžiui, tele-
vizorių klientai keičia vidutiniš-
kai kas 5–6 metus. Todėl šian-

dien įsigydami brangesnius 
įrenginius jie perka ateities 
technologiją ir taip užsitikrina, 
kad geriausia TV žiūrėjimo pa-
tirtimi galės mėgautis ir ateity-
je“, – sako N. Žioba.

Pasinaudoję specialiu „Teo“ 
pasiūlymu įsigyti aukščiausios 
„Ultra HD“ vaizdo kokybės te-
levizorių dabar gali mokant da-
limis be pabrangimo. Tai reiš-
kia, kad nereikės atsisakyti 
norų ir daugiau liks kalėdinėms 
dovanoms. Be to, norimą tele-
vizorių „Teo“ nemokamai jums 
pristatys tiesiai į namus.

Pasinaudoti kalėdiniais „Teo“ 

pasiūlymais galima internete 
adresu www.teo.lt, bendruo-
se „Teo“ ir „Omnitel“ salonuose 
arba paskambinus trumpuoju 
numeriu 1817.

Atsinaujinus telefoną – do-
vanos vos už 1 centą

Artėjant šventėms „Omnitel“ 
siūlo nepamiršti ir mažesnių do-
vanų. Rinkos tyrimų bendrovės 
GFK atlikta apklausa rodo, jog 
didžioji dauguma Lietuvos gy-
ventojų mobilų telefoną keičia 
bent kartą per dvejus metus, 70 
proc. apklaustųjų naujam telefo-
nui įsigyti yra pasiryžę skirti 200 

eurų ir daugiau.
Dabar puikus metas atsinaujin-

ti išmanųjį telefoną, nes tą pada-
rę šiuo metu galite pasinaudo-
ti pasiūlymu išmaniąją apyrankę 
„Fitbit Flex“, kokybiškas „Beats 
by Dre“ ausines arba galingą 
„Marshall Stockwell“ nešiojamą 
kolonėlę įsigyti vos už 1 centą.

Neribotas 4G internetas 
namams

„Omnitel“ šventines kainas 
siūlo ne tik įrangai. Dabar pats 
geriausias metas pasitobulin-
ti savo namų interneto ryšį, nes 
4G internetą su visiškai neribo-
ta sparta ir atsisiunčiamų duo-
menų kiekiu jūsų namų adresu 
„Omnitel“ siūlo vos už 19 Eur/
mėn. Naujausiais Ryšių regu-
liavimo tarnybos duomenimis, 
sparčiausias „Omnitel“ 4G ryšys 
jau dengia 99 proc. Lietuvos te-
ritorijos, todėl juo naudotis gali 
net ir atokiausiose vietose esan-
tys šalies gyventojai.

Pasinaudoti kalėdiniais „Om-
nitel“ pasiūlymais galima in-
ternetinėje „Omnitel“ svetai-
nėje, apsilankius bendruose 
„Teo“ ir „Omnitel“ salonuose 
bei telefonu 1817. 

Prezidentas Kazys Grinius – žinomas ir nežinomas 
Gabrielė Žūkaitė
3a klasės gimnazistė

Gruodžio 5-ąją Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos aktų salėje 
mokytojos Ramunės Sadaus-
kienės iniciatyva surengta sa-
vivaldybės mokinių istorijos 
konferencija, skirta prezidento 
Kazio Griniaus 150-osioms gi-
mimo metinėms paminėti. 

Pačioje renginio pradžioje isto-
rikė pabrėžė, jog K. Grinius iš-
ties buvo neeilinė asmenybė, ta-
čiau istorijos vadovėliuose apie 
jį užsiminta vos keliais sakiniais. 
Todėl tai buvo puiki idėja gimna-
zistams iš arčiau susipažinti su 
K. Griniaus kūryba, medicinos 
praktika, prezidentine veikla ir 
darbu Lietuvos okupacijos me-
tais. Renginys buvo puikus: gim-
nazistai ir mokiniai iš kitų moky-
klų parengė bei pristatė įdomius 
pranešimus. Susirinko didelis 
būrys žiūrovų, kurie, itin susi-
domėję, klausėsi kiekvieno kon-
ferencijos dalyvio žodžio, ir, ži-
noma, džiaugėsi įgiję daugiau 
žinių. Visi pranešėjai ilgai ruo-
šė pristatymus, tarėsi su moky-
tojais, klausė jų patarimo ir kau-
pė žinias. 

Išaušus gruodžio 5-ajai, visi su-
sirinko įvertinti pranešėjų triūsą. 
Beje, renginyje dalyvavo ne tik 
gimnazistai, „Ryto“ gimnazijos is-
torijos mokytojai, bet ir jų kolegos 
iš visos Druskininkų savivaldy-
bės. Renginį pradėjo „Atgimimo“ 

mokyklos mokiniai Martyna Bene-
vičiūtė ir Arnas Bozys, vadovau-
jami mokytojos D. Platūkienės. 
Mokiniai sudėliojo K. Griniaus 
biografijos akcentus ir kruopščiai 
pristatė įdomiausias 3-iojo Lietu-
vos Prezidento gyvenimo detales. 
Po šio puikaus pranešimo savo 
pasirodymu sužavėjo mokytojos 
R. Balkaitienės vadovaujami mo-
kiniai: Agota Gintutytė, Amanda 

Radzevičiūtė ir Rokas Bašinskas, 
atlikę D. Dolskio dainą „Palan-
gos jūroj“. Savo pranešimus skai-
tė ir gimnazistai. Dovydas Kalė-
da K. Grinių pristatė, kaip daktarą 
ir gamtosaugininką. Dovydui pa-
ruošti pranešimą padėjo istorijos 
mokytojas J. Dailydė. K. Grinių, 
kaip publicistą, varpininką, švietė-
ją ir knygnešių rėmėją, pasirinko 
pristatyti 3a klasės mokinė Indrė 

Suraučiūtė (mokytoja R. Sadaus-
kienė). Gimnazijos mokytoja E. 
Aurylienė šiai istorijos konferen-
cijai paruošė dvi mokines – Akvi-
lę Pajaurytę ir Gabrielę Žūkaitę. 
Akvilė šįkart nusprendė pristaty-
ti politinę ir parlamentinę Lietuvos 
Prezidento veiklą, o Gabrielė kal-
bėjo apie K. Griniaus gyvenimą ir 
veiklą okupacijų metais. 

Po daugelio pranešimų ir įdo-

mybių suskambo V. Čaplikaitės 
paruošta daina „Rudens naktis“. 
Kiekvienas džiaugėsi, daugiau 
sužinojęs, dvyliktokai pasisėmė 
daugiau informacijos, reikalingos, 
ruošianatis Valstybiniam istori-
jos egzaminui, o mokytojai pasi-
džiaugė savo mokinių darbu. Bai-
giantis konferencijai, visi buvo 
apdovanoti: pranešimų skaityto-
jai gavo puikias padėkas, įteiktas 
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos di-
rektorės, kuri įvertino ir mokyto-
jų triūsą. Mokiniai taip pat dėkojo 
mokytojams, kurie, negailėdami 
savo laiko ir jėgų, ruošė gimnazis-
tus. Mokytojai R. Balkaitienė ir A. 
Mosiejus  prisidėjo, kurdami mu-
zikinį ir meninį šventės foną. Iš-
ties puiku, kad „Ryto“ gimnazijoje 
organizuojami tokie svarbūs ren-
giniai reikšmingiems žmonėms 
pagerbti. Juk K.  Grinius buvo ne-
eilinė asmenybė, apie kurią būtų 
galima pasakyti tris pagrindines 
frazes: aštrus protas, polemi-
ka ir taupumas. Minėtina, kad K. 
Grinius puikiai sutarė ir su Pre-
zidentu Valdu Adamkumi, nes V. 
Adamkus dažnai klausydavosi K. 
Griniaus prisiminimų ir puikiai su-
tarė su K. Griniaus sūnumi Liūtu 
Griniumi. Prezidentas V. Adam-
kus apie K. Grinių yra pasakęs: 
„Jis yra pavyzdys mums visiems 
be amžiaus skirtumo. Ypač jau-
najai kartai. Pavyzdys, kaip rei-
kia mylėti savo tautą, kaip reikia 
gerbti savo valstybę, kaip gerbti ir 
mylėti žmogų.“ 

Druskininkų savivaldybės mokinių istorijos konferencijoje gimnazistai ir mokiniai iš kitų mokyklų parengė įdomius pranešimus/ 
Asmeninio archyvo nuotrauka
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Apie švenčių laukimą „Saulės“ mokykloje
Renata Jaskelevičienė,
lietuvių kalbos vyresnioji moky-

toja

Gražiausių žiemos, o, ko 
gero, ir visų metų švenčių – šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų – pra-
dedame laukti dar gruodžio 
pradžioje: tuomet sublizga par-
duotuvių lentynos, maloniai 
stebina  įmantrios elektros ins-
taliacijos, dažna šeima iš anks-
to pasipuošia ir žaliaskarę – 
tradicinį artėjančių švenčių 
simbolį. „Saulės“ pagrindinės 
mokyklos bendruomenė taip 
pat jaukiai ir prasmingai laukia 
didžiųjų metų švenčių. 

Mokyklos erdvės jau padabin-
tos įvairiais kalėdiniais simbo-
liais: languose įsitaisė bei praei-
viams sutartinai linksi grakštuolės 
baltos snaigės, kurių leitmoty-
vas atsispindi ir kituose moky-
klos kampeliuose. Trečio aukšto 
erdves pagyvina 5-7 klasių mo-
kinių plakatai – kalėdiniai sveiki-
nimai, margomis šiltomis piršti-
nėmis mums nuotaikingai moja 
žiemos pramogų ištroškę popie-
riniai žmogeliukai (mokytojos G. 
Sutkienės mokinių darbų paro-
da), pradinių klasių mokiniai taip 
pat išmaniai pagražino savuosius 
kampelius, o dalį grožybių per-
kėlė ir į mokytojų kambarį. Tad 
kasdien, pravėrus jo duris, akį 
džiugina storapilviai seniai bes-
megeniai, pagaminti iš baltų koji-
naičių – miela, jauku, šilta... 

Beveik mėnesį mokyklos moki-
niai buvo raginami dalyvauti kalė-
dinių puokščių kūrimo konkurse 
– tokių darbų į grožio varžytuves 
atkeliavo išties daug, šiandien jos 
išdidžiai puošia mokyklos skaity-
klos erdves. Turbūt užvis labiau-
siai mokyklos bendruomenės 
narių ir svečių dėmesį patrau-
kia kalėdinis miestelis I-ojo aukš-
to fojė – balto sniego fone vienas 
už kitą gražesni išsirikiavę na-
mai bei nameliai: spalvingi ir visai 
baltučiai, masyvūs ir lengvučiai, 
ažūrinėmis sienomis ir visai akli-
ni, kruopščiai išpjaustinėtais įvai-
riausių formų ir dydžių langais, 
balkonėliais, durimis, puošti dar 
neregėtomis puošybos detalė-
mis, kai kurie dengti vatos stoge-
liais. Miestui gyvumo ir šventišku-
mo teikia tarp namelių ir jų sienų 
tarpeliuose išraizgytos šviečian-

čios girliandos – įspūdingiausiai 
toks reginys atrodo vakare arba 
anksti ryte. Kviečiame pasigrožėti 
atkaklių menininkų – namelių kū-
rėjų darbais!

O viso kalėdinių švenčių lauki-
mo etapo kulminacija – Kalviš-
kių mikrorajono Kalėdinės eglės  
įžiebimo šventė. Jau trečiąkart iš 
eilės šioji mokyklos kiemo puoš-
mena sukvietė nemažą būrį mo-
kyklos bendruomenės narių ir 

svečių. Ir šiais metais susirinku-
sieji buvo vaišinami šilta arba-
ta, pačių mokinių ir mokytojų iš-
keptais kalėdiniais meduoliukais, 
svečiams dalijamos prasmingos 
simbolinės dovanėlės. Kalėdi-
nės žaliaskarės įžiebimo šventėje 
bendruomenės narius pasveikino  
Druskininkų savivaldybės meras 
Ričardas Malinauskas, Druski-
ninkų Šv. Apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčios klebonas Žydrius Ku-

Pakilumo Kalviškių kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje suteikė jaunieji „Saulės“ mokyklos dainorėliai ir šokėjai/ Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Bendruomenės narius pasveikino klebonas Ž. Kuzinas, meras R. Malinauskas, „Saulės“ mokyklos direktorė R. Siliūnienė/Roberto Ki-
sieliaus nuotrauka

Eglutės įžiebimo akimirka/Roberto Kisie-
liaus nuotrauka

Gerbiami klientai,
didžiuojamės, kad bendradarbiaujate su 

mumis ir gražiausių švenčių proga nuo-
širdžiai linkime kūrybinių idėjų, sėkmingų 
darbų, kantrybės bei optimizmo.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
2017-ųjų metų.

Pagarbiai, 
UAB „Durisota“ kolektyvas

Šiųmetinių žiemos švenčių akcentai/ Ro-
berto Kisieliaus nuotrauka

zinas, šventiniame renginyje da-
lyvavo mero pavaduotojas Linas 
Urmanavičius, Švietimo skyriaus 
vedėjas Jevgrafijus Samucho-
vas, l.e. Druskininkų savivaldy-
bės Visuomenės sveikatos biuro 
direktorės pareigas Inga Kostina, 
Druskininkų kultūros centro direk-
torė Rima Viniarskaitė. Pakilumo 
šventei suteikė jaunieji dainininkai 
ir šokėjai – tai mokytojų B. Leva-
naitienės, I. Daniušienės,  D. Ka-

valiauskienės,  A. Keturkienės ir 
V. Marcinonienės ugdytiniai.  Su-
sirinkusius šventės dalyvius džiu-
gino sodraus balso savininkė, ne 
vieno muzikinio televizijos projek-
to dalyvė druskininkietė Rūta An-
druškevičiūtė, atlikusi keletą nuo-
taikingų kalėdinių dainų ir pačias 
populiariausias kitų lietuvių atli-
kėjų dainas, kurios puikiai bei ori-
ginaliai nuskambėjo atliekamos 
Rūtos. Šventėje dalyvavo ir Vil-
niaus universitetinės vaikų ligoni-
nės Santariškių klinikų filialo vai-
kų reabilitacijos skyriuje „Saulutė“ 
besigydantys mokiniai, lydimi  rū-
pestingų mokytojų. Vaikai ne tik 
pasivaikščiojo po miestą, bet ir  
džiaugėsi renginiu, kurį išvydo 
pasisvečiavę mokyklos erdvėse, 
taip jaukiai kvepiančiose artėjan-
čiomis Kalėdomis...

Mokyklos bendruomenė dėko-
ja šventės rėmėjams – Druski-
ninkų savivaldybės administraci-
jai, Druskininkų kultūros centrui, 
Druskininkų paslaugų ūkiui, Drus-
kininkų miškų urėdijai. AČIŪ ta-
riame visiems, prisidėjusiems 
prie šventinės nuotaikos sukūri-
mo mūsų mokykloje ir Kalviškių 
kalėdinės eglės įžiebimo šventės 
organizavimo. Tikime, kad  Ka-
lėdų dvasią pajuto visi, dalyvavę 
šventėje, o puošni  kalėdinė eglė 
skleis šventinę nuotaiką ir miesto 
pakraštyje – Kalviškėse.
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Kalėdinės nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Saulės akiniams – 50 %

Gydytojos patikra, užsakant akinius – 
nemokama. 

Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 
(buvęs buitinis)

Tel. 8 (313) 53444

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Tel. 8 608 33221

Remonto darbai: gipsas, 
glaistymas, dažymas, 
grindys, tapetavimas, 

plytelės ir kiti. 
Tel. 8 676 68549

Medienos ištraukimas. Parduodu pušines 
malkas. Tel. 8 612 49137

Viešbučio nedidelei kavinei 
reikalinga virėja (-jas) su pa-
tirtimi. Patogus darbo grafi-

kas ir geras atlyginimas.
 Tel. 8 620 15935

Viešbučiui reikalinga admi-
nistratorė pusei etato (dar-
bas nuo 10-16 val., slenkantis 
darbo grafikas – „trumpa ir 
ilga savaitė“). Būtinas kom-
piuterinis raštingumas, pa-
našaus darbo patirtis. Anglų 
ar rusų kalbos mokėjimas – 
privalumas. 

Teirautis telefonu: 
+370 620 15935

Paminėjome Tarptautinę neįgaliųjų 
dieną 

Ramutė  Saveikienė

Druskininkų savivaldybės ne-
įgaliųjų draugijos nariai su-
sirinko paminėti Tarptautinę 
neįgaliųjų dieną. Draugijos pir-
mininkas Raimundas Tenenis 
pasveikino susirinkusius bičiu-
lius ir palinkėjo būti sveikes-
niems, daugiau bendrauti, iški-
lusias problemas spręsti kartu. 
Tylos minute buvo pagerbti iš-
keliavusieji Amžinybėn.

Pirmininkas perskaitė iš Vil-
niaus  atsiųstą Lietuvos neįga-
liųjų draugijos pirmininkės Je-
lenos Ivančenko sveikinimą. 
Gavome sveikinimus nuo Seimo 
narių  Zenono  Streikaus ir Vik-
toro Rinkevičiaus.

Renginyje dalyvavo socialinės 
paramos skyriaus vedėja  Ligi-
ta  Baranauskienė: „Džiaugiuo-
si, kad galiu kartu pabūti su ju-
mis. Neįgaliųjų dienos minėjimas 
– šventė, galimybė susitikti, pa-

bendrauti, išsakyti džiaugsmus ir 
rūpesčius, aptarti darbus, pabūti 
kartu.“ Išklausę L. Baranauskie-
nės sveikinimą, sužinojome, kad 
Savivaldybė artimiausiu metu, 
jau nuo sausio 1 dienos, planuo-
ja tris socialinių paslaugų  neį-
galiesiems projektus: „Integrali 
pagalba neįgaliesiems“; „Sava-
rankiško gyvenimo namai“  vie-
nišiems žmonėms su negalia); 
„Dienos  centras neįgaliesiems.“ 
Be to, sulaukėme ir saldžios do-
vanos, gavome Druskininkų už-
rašų knygą, kurioje galėsime 
surašyti savo gerus darbus ir rū-
pesčius. 

„Kai žmogui užsiveria vienos 
durys,  atsiveria daug langų – tik 
reikia turėti drąsos pro juos pa-
žvelgti“, – sakė „Sodros“ vadovė 
Renė Vavženavičienė. Ji dėkojo 
mums,  turintiems negalią, kaž-
ko netekusiems, bet sugeban-
tiems įveikti kliūtis. 

Neįgaliųjų centro „Viltis“ pir-

mininkė Loreta Sadauskienė su 
savo komanda padovanojo  ran-
kų darbo dovanų ir išsakė nuošir-
džiausius linkėjimus. Gražių  žo-
džių  negailėjo  mūsų buhalterė 
Ona Korchovienė.

Buvo nepamiršti ir pasveikin-
ti jubiliatai – šiais metais jų net 
dvylika. Negalėję ateiti,  bus ap-
lankyti ir pasveikinti namuose.

Neįgaliųjų draugijos ansamblio 
vadovas Algimantas Padegimas 
skaidrino nuotaiką dainomis. 
Prie saldumynais ir vaišėmis 
nukrauto stalo, skanaudami ka-
vos ar arbatos,  žmonės dalijo-
si savo įspūdžiais, rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Dėkojame drau-
gijos šventę parėmusioms įmo-
nėms ir organizacijoms.

Už Druskininkų savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos narius, visus 
negalią turinčius žmones Drus-
kininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčioje buvo au-
kotos  Šv. Mišios.

Druskininkų savivaldybės neįgaliųjų draugijos nariai šventiškai paminėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną/ Asmeninio archyvo nuotrauka

UAB „MAKVEŽA“ 
Įmonės kodas 161621777

PVM mokėtojo kodas LT616217716
informuoja, kad dingę nepanaudoti PVM sąskaitų faktūrų blankai se-
rija MAK numeriai: 2316885, 2437916, 2437926, 2437842, 2480591, 
2480729, 2480213, 2437734 (8 blankų vienetai) laikomi negaliojančiais.

„Saulės“ pagrindinės 
mokyklos futbolininkų 

triumfas

„Saulės“ pagrindinės mokyklos sporto salėje vyko Lietuvos olimpi-
nio festivalio mergaičių 5x5 (g. 2002 m. ir jaunesnių) futbolo varžy-
bos. Pirmąją vietą iškovojo „Saulės“ pagrindinės mokyklos futbolinin-
kės (mokytojas V. Kapčius), kurios 1:0 nugalėjo „Atgimimo“ mokyklos 
komandą. Rezultatyviausia buvo „Saulės“ pagrindinės mokyklos žai-
dėja K. Jazukevičiūtė (4 įvarčiai). Berniukų futbolo varžybose sti-
priausi buvo „Saulės“ pagrindinės mokyklos komanda (mokytojas V. 
Kapčius), kuri, rezultatu 4:2 nugalėjusi „Atgimimo“ komandą ir 7:2 Lei-
palingio komandą, pateko į zonines varžybas.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos 
informacija ir nuotraukos 
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Į atliekų surinkimo aikšteles – su asmens dokumentu
Nuo ateinančių metų pra-

džios į stambiųjų ir kitų atlie-
kų surinkimo aikšteles atlie-
kas atvežę gyventojai turės 
nurodyti savo vardą, pavardę, 
adresą ir asmens dokumento 
– paso arba asmens tapatybės 
kortelės – numerį. Toks reika-
lavimas numatytas Aplinkos 
ministro įsakymu pakeistose 
Atliekų susidarymo ir tvarky-
mo apskaitos ir ataskaitų tei-
kimo taisyklėse. 

Jose numatyta pateikti dau-
giau informacijos apie atliekas 
jų tvarkytojui pristačiusį fizinį 
ar juridinį asmenį.  Todėl atliekų 
tvarkymo apskaitos žurnale tu-
rės būti nurodytas juridinio as-
mens kodas, o kai atliekas pri-
statys fizinis asmuo – jo paso 
arba asmens tapatybės kor-
telės numeris. Todėl nuo 2017 

metų sausio 1 dienos gabenant 
atliekas į aikšteles reikėtų turėti 
asmens dokumentą arba žinoti 
jo numerį. 

Informacija apie Aplinkos mi-
nistro įsakymu pasirašytų šių 
metų rugpjūčio 2 d. nustatytus 
naujus reikalavimus skelbiama 
prie visų Alytaus regione esan-
čių stambiųjų ir kitų atliekų surin-
kimų aikštelių.  

Siekiant neapsunkinti atliekas 
atsakingai rūšiuojančių ir jas į 
surinkimo aikšteles pristatančių 
gyventojų, jiems Alytaus regi-
one veikiančiose atliekų surin-
kimo aikštelėse bus parengtos 
specialios formos, kurias rei-
kės užpildyti, nurodant ministro 
įsakymu patvirtintose taisyklė-
se numatytus duomenis. Aikš-
telių darbuotojai vėliau juos vi-
sus suves į apskaitos žurnalus. 

Taip tikimasi sutaupyti atliekas 
į aikšteles atvežusių gyventojų 
laiką ir išvengti galimų nesusi-
pratimų. 

Pabrėžiame, kad visos atliekos, 
kurias būtina gabenti į stambiųjų 
ir kitų atliekų surinkimo aikšteles, 
iš gyventojų, kaip ir iki šiol,  bus 
priimamos nemokamai. 

Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centras dėkoja visiems atlie-
kas atsakingai rūšiuojantiems 
gyventojams, ragina visas stam-
biąsias, statybų, remonto ir ki-
tas atliekas gabenti į joms skirtas 
surinkimo aikšteles ir tikisi supra-
tingumo bei pakantumo, įgyven-
dinant naujus Aplinkos ministro 
įsakymu patvirtintų taisyklių rei-
kalavimus. 

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Druskininkų jaunimas dalinosi 
patirtimi išvykoje į Varėnos, Grigiškių 

ir Vilniaus jaunimo centrus

Druskininkų jaunimo užimtumo centro lankytojai įsitikinę: „Mūsų JUC‘as – geriausias!“/ Druskininkų jaunimo užimtumo cen-
tro nuotrauka

Gruodžio 8-ąją trisdešimt 
Druskininkų jaunimo užim-
tumo centro jaunuolių kartu 
su jaunimo darbuotojais Ais-
te Fedaravičiūte ir Mindaugu 
Maliukevičiumi, įgyvendinda-
mi Jaunimo reikalų departa-
mento prie SOCMIN finansuo-
jamą projektą „Mes JUC‘e“, 
aplankė Varėnos, Grigiškių 
atvirus jaunimo centrus bei 
Vilniaus atvirą jaunimo erdvę 
„Sofkė“. 

Kiekviena aplankyta vieta uni-
kali savo veiklomis, erdvėmis bei 
išskirtiniu jaunimu – tai jaunuo-
liams paliko didelį įspūdį. Ši tra-
dicinė išvyka suteikia galimybę 
pasisemti naujų idėjų, pasidalinti 

patirtimi, užmegzti naujus ryšius 
bei visiems kartu patirti sma-
gias akimirkas. Paulius Visoc-
kis (16 m.) sakė, jog buvo smagu 
pamatyti, kaip gyvena kiti jauni-
mo centrai, susipažinti su ten be-
silankančiu jaunimu, tačiau liko 
prie nuomonės, kad Druskininkų 
JUC‘as geriausias.

Druskininkų jaunimo užimtu-
mo centras, užbaigdamas vei-
klos kupinus metus, gruodžio 
16 d. kvietė jaunimą kartu švęs-
ti „JUC Kalėdas“, kiekvieną tre-
čiadienį „pakrutinti smegenų 
vingius“ jau trečią mėnesį orga-
nizuojamuose „JUC Protų ka-
ruose“, kurie sulaukia ne tik jau-
nimo, bet ir vyresnio amžiaus 

žmonių susidomėjimo, aplanky-
ti Šeimos paramos centro svei-
kųjų ir neįgaliųjų klubo ERZON 
darbų parodą „Sugrąžinta sva-
jonė“ ir Mandaros Žgutės foto-
grafijų parodą „Savanorystė Af-
rikoje: kelionė į save“. Vietos JGI 
koordinatorė Kristina Fedaravi-
čiūtė laukia 15-29 m.  jaunuolių, 
kurie niekur nedirba, nesimoko, 
nėra registruoti darbo biržoje, 
ateiti dalyvauti projekte „Atrask 
save“, o paskutinį kiekvieno mė-
nesio trečiadienį JUC koman-
da vykdo mobilų darbą Jovaišių 
kaimo bendruomenėje.  

Druskininkų jaunimo 
užimtumo centro informacija
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Bendruomenės metus viečiūniškiai vainikuos originaliais pasirodymais
Gavus LR Socialinės apsau-

gos ir darbo ministerijos bei 
Druskininkų savivaldybės fi-
nansavimą projektui „Įdomūs 
sau – įdomūs kitiems“, Viečiūnų 
bendruomenė „Versmė“ įgyven-
dino gausybę veiklų, skirtų vie-
tos gyventojams. Projekto metu 
sukurtas specialus bendruome-
nės produktas – pušų, čiobre-
lių, šermukšnių hidrolatas, Vie-
čiūnų bendruomenės „Versmė“ 
logotipas ir vėliava. Suorga-
nizuoti įvairūs bendruomenės 
renginiai, savanorių mokymai. 

Lapkričio paskutinį savaitga-
lį Viečiūnų bendruomenė vyko 
pasidalinti patirtimi į Raseinių 
ir Kėdainių bendruomenes. Ap-
lankėme  Senovinės technikos 
muziejų, Betygalos bendruome-
nę, Kėdainių senamiestį ir No-
ciūnų muilinyčią. Bendruome-
nės nariai susipažino ir dalinosi 
patirtimi su aktyviais, kūrybin-
gais bendruomenių žmonėmis, 
aplankė muziejus, gamino mui-
lą, degustavo arbatas ir vietos 
gyventojų paruoštus patiekalus. 

Projekto metu bendruomenės 
nariai Viečiūnuose savanoriškai 
vedė įvairius sporto užsiėmi-
mus, mankštas, keramikos, siu-
vimo, kūrybinių dirbtuvių šeimai 
užsiėmimus. Užsiėmimų metu 
sukurti siuvimo, keramikos, kiti 
meniniai darbai gruodžio mėne-
sį buvo eksponuojami parodo-
je Viečiūnų bendruomenės cen-
tre.

Projekto veiklas vainikuose 
Šventinis bendruomenės rengi-
nys gruodžio 29 d., kurio metu 
bus pristatyti įvairūs teatro ir 
šokių pasirodymai. Specialų 
vakaro šou kuria per 50 vietos 
bendruomenės narių, vadovau-
jami Druskininkų teatro „Niša“ 
režisierės Astos Žiurinskienės, 
šokių grupės „Dosado“ vadovo 
Povilo Lapinsko, dainininkės Si-
monos Karauskaitės, Viečiūnų 
laisvalaikio salės, Viečiūnų se-
niūnijos darbuotojų ir kitų akty-
vių bendruomenės narių. 

Viečiūnų bendruomenė džiau-
giasi originaliomis bendruome-
nės narių idėjomis, aktyviu įsi-
traukimu į veiklas ir savanorišku 
prisidėjimu. 

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“ įgyvendino gausybę veiklų, skirtų vietos gyvento-
jams, patirtimi dalijosi su Raseinių ir Kėdainių bendruomenėmis/Viečiūnų bendruo-
menės „Versmė“ archyvo nuotrauka

Bendruomenės nariai savanoriškai 
vedė siuvimo, kūrybinių dirbtuvių šei-
mai užsiėmimus/Viečiūnų bendruome-
nės „Versmė“ archyvo nuotrauka

Sukurti keramikos, kiti meniniai darbai 
eksponuoti parodoje Viečiūnų bendruo-
menės centre/Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ archyvo nuotrauka
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Garbingos sukakties proga 
nuoširdžiai sveikiname 

Vladą Micevičių. 

Linkime laimingų, gerų ir  
sveikų metų.

Sesuo Marija ir giminaitė Jūratė, 
mokslo draugai bei bendradarbiai

Dalyvavome Japonijos imperatoriaus 
gimtadienyje

Rovena Kvaraciejūtė
Japonų kalbos ir kultūros klubo 

vadovė

Gruodžio 8 dieną „Atgimi-
mo“ mokyklos direktorė Danu-
tė Časienė, Japonų kalbos ir 
kultūros klubo vadovė Rovena 
Kvaraciejūtė, muzikos moky-
toja Ronata Balkaitienė ir sep-
tynios 8-tų klasių mokinės da-
lyvavo Japonijos ambasados 
organizuotoje Japonijos impe-
ratoriaus gimtadienio šventėje. 
Šventėje, kuri surengta didžiu-
lėje išpuoštoje   konferenci-
jų  salėje, dalyvavo apie 500 
kviestinių svečių:  kitų šalių 
ambasadorių, verslo ir žinias-
klaidos atstovų, mūsų Seimo 
ir Vyriausybės  narių, įmonių ir 
organizacijų, bendraujančių su 
Japonija, vadovų.

Dabartinis tekančios saulės ša-
lies valdovas yra Jo Imperatoriš-
koji Didenybė Imperatorius Aki-
hito, įžengęs į sostą 1989 m. 
Akihito yra 125-asis ilgiausios pa-
saulyje dinastijos valdovas. Ti-
krasis imperatoriaus gimtadienis 
– gruodžio 23 d., tačiau įvairio-
se pasaulio šalyse jis švenčiamas 
visą gruodžio mėnesį. Šiųmetė 
šventė Lietuvoje ypatinga dėl dar 
vieno svarbaus įvykio –  Japoni-
jos-Lietuvos diplomatinių santy-
kių 25-mečio minėjimo, lydimo 
prasmingo šūkio „Dar arčiau, dar 

draugiškiau“. 
Šiose iškilmėse mums teko labai 

svarbi ir atsakinga misija – giedo-
ti Japonijos ir Lietuvos himnus. 
Japonijos ambasados pasiūlymo 
giedoti himnus sulaukėme po sė-
kmingo pasirodymo japonų kultū-
ros renginyje „NowJapan“ Vilniu-
je, kuriame mūsų merginos dvi 
dainas dainavo japoniškai. Nors 
Japonijos himnas – vienas iš 
trumpiausių pasaulyje, teko labai 
rimtai repetuoti ne vieną mėnesį, 
kad pasiektume norimą rezulta-
tą. Su dideliu jauduliu absoliučio-
je tyloje mūsų mokinės, giedoda-
mos abiejų šalių himnus, pradėjo 
šventę. Džiaugėmės, kad Japoni-

jos ambasadorius Toyoei Shigee-
da savo įžanginėje kalboje tarp 
daugelio gražaus bendradarbia-
vimo pavyzdžių paminėjo ir mūsų 
„Atgimimo“ mokyklą, su kuria Ja-
ponijos ambasada palaiko labai 
glaudžius ryšius ilgiau nei šeše-
rius metus. Nuo japonų klubo vei-
klos pradžios 2011 m. pas mus 
įvairių švenčių metu viešėjo net  
trys Japonijos ambasadoriai. „At-
gimimo“ mokyklos mokiniai taip 
pat ne kartą lankėsi ambasado-
je ir jos organizuojamuose rengi-
niuose. Tikimės ir toliau tęsti gra-
žų abipusį bendradarbiavimą  su 
Japonijos ambasada bei su  šios 
šalies  mokyklomis.

„Atgimimo“ mokyklos atstovai dalyvavo Japonijos ambasados organizuotoje Japonijos 
imperatoriaus gimtadienio šventėje/Asmeninio archyvo nuotrauka

Sveikatinimo mankštos – 
Druskininkų savivaldybės senjorams

Sportinės veiklos dešimtmečio proga senjorai mankštinosi Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA baseine/Druskinin-
kų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro archyvo nuotrauka

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras, 
tęsdamas senjorų sveikatos 
stiprinimą ir skatindamas fi-
zinį aktyvumą, siūlo dalyvau-
ti nemokamose sveikatinimo 
mankštose. Užsiėmimai vyks-
ta kiekvieną trečiadienį Vie-
čiūnų bendruomenės centro 
laisvalaikio ir socialinių pas-
laugų centro sporto salėse.

Fizinis aktyvumas didina ištver-
mę, jėgą, pusiausvyrą ir judrumą 

– tai padeda gyventi savarankiš-
kai. Su svorių kilnojimu susijusi 
fizinė veikla didina kaulų tankį ir 
gali padėti užkirsti kelią osteopo-
rozei. Fiziškai aktyvūs žmonės 
geriau jaučiasi, nes fizinis akty-
vumas mažina kraujospūdį ir tiki-
mybę susirgti širdies kraujagyslių 
ligomis, insultu bei depresija.

Minint „Bočių“ 10-metų jubilie-
jinę sukaktį, kai jie mankština-
si, visuomenės sveikatos stipri-
nimo specialistė Inga Kostina, 

vedė senjorams mankštą Drus-
kininkų poilsio ir sveikatinimo 
centro AQUA baseine. Dėkoja-
me Druskininkų „Bočių“ bendri-
jai už aktyvų dalyvavimą sveika-
tinimo mankštose, o Druskininkų 
poilsio ir sveikatinimo centrui 
AQUA – už suteiktą galimybę 
mankštintis baseine.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos 

biuro informacija
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Viltingi jaunųjų 
Druskininkų plaukikų 

startai 

Druskininkų plaukimo komanda 
gruodžio 9 dieną dalyvavo plau-
kimo varžybose „Vilties startai“ 
Liepojos mieste, Latvijoje. Varžė-
si apie 200 vaikų –2005-aisiais-
2008-aisiais gimę berniukai ir 
mergaitės iš stipriausių Liepo-
jos plaukimo klubų. Druskinin-
kų plaukikai varžybose dalyvavo 
pirmą kartą savo gyvenime, pir-
mą kartą startavo ir 25 m basei-
ne (treniruotės vyksta mažesnia-
me – apie 23 m baseine). 

Varžybos buvo fiksuojamos 
elektronine sistema, tad viskas, 
ką patyrė mūsų jaunieji sportinin-
kai, buvo pirmą kartą. Nepabūgę 
didelio kiekio stiprių sportininkų 
ir kovodami su savo priešstarti-
niu nerimu druskininkiečiai pasi-
rodė puikiai. Egidijus Fedorenko 
2007 m. gimusių berniukų am-
žiaus grupėje miestui parvežė 
aukso medalį, 50 m laisvuoju sti-
liumi įveikęs per 44:92 ir 5 sekun-
dėmis aplenkęs artimiausius var-
žovus. Egidijus taip pat startavo 
ir 50 m nugara rungtyje, kurioje 
liko šeštas. Dvigubai ilgesniame 
nuotolyje puikiai pasirodė ir Mar-

tynas Plukys, gimęs 2006 m. Jis 
iš 15-os šioje distancijoje starta-
vusių plaukikų užėmė 4 vietą, o 
nuo medalio jį skyrė vos 10 šim-
tųjų sekundės. Martynas nuotolį 
įveikė per 1:36 sek. 

Šioje distancijoje startavo ir 
2006 m. gimęs Matas Volun-
gevičius, kuris užėmė 9 vietą. 
2006 m. gimęs Titas Dudzins-
kas buvo keturioliktas.

Tarp mergaičių tarpe geriausiai 
pasirodė 2006 m. gimusi Eglė 
Orliukaitė, kuri 100 m laisvuoju 
stiliumi rungtyje iškovojo 5-ają 
vietą. Jos bendraamžė Smiltė 
Bujokaitė liko 7-a, o Goda Pau-
lauskaitė toje pačioje distanci-
joje buvo 8-a. Emilija Žemaitytė 
iškovojo 12-ąją vietą. Jauniau-
sia mūsų komandos 50 m lais-
vuoju stiliumi rungties dalyvė 
– aštuonerių Agota Granataus-
kaitė laimėjo garbingąją 7-ąją 
vietą. Sveikiname plaukikus su 
puikiais startais ir palinkėsime 
ateityje dar geresnių rezultatų!

Druskininkų plaukimo 
komandos  informacija

Druskininkų plaukimo komanda „Vilties startai“ Liepojoje/Asmeninio archyvo nuo-
trauka

Egidijus Fedorenko miestui parvežė auk-
so medalį/Asmeninio archyvo nuotrauka

Martynas Plukys užėmė 4 vietą/Asmeni-
nio archyvo nuotrauka

Sportas
Druskininkų savivaldybė kartu 

su Alytaus miesto, Alytaus ra-
jono ir Lazdijų rajono savival-
dybėmis dešimtus metus iš ei-
lės organizuoja analogų šalyje 
neturinčias Alytaus apskrities 
bendrojo ugdymo mokyklų kla-
sių krepšinio varžybas. Šiemet 
varžybose dalyvauja Alytaus 
miesto ir rajono, Druskininkų 
bei Lazdijų rajono savivaldybių 
bendrojo ugdymo mokyklos. 

Jau pasibaigė I-ojo ir II-ojo 
etapų Alytaus apskrities ben-
drojo ugdymo mokyklų klasių 
krepšinio varžybos Druskinin-
kų savivaldybėje. Pirmasis var-
žybų etapas buvo vykdomas 
bendrojo ugdymo mokyklose, 
išaiškinant stipriausią moky-
klos klasę. Druskininkų savival-
dybėje II-ajame varžybų etape 
varžėsi Leipalingio, Viečiūnų, 
Druskininkų „Saulės“ pagrin-
dinių,  Druskininkų „Atgimimo“ 
mokyklos ir Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos stipriausios klasės.  
Nugalėtojais tapo ir teisę daly-
vauti Alytaus apskrities bendro-
jo ugdymo mokyklų klasių krep-
šinio III-ojo etapo varžybose 
iškovojo „Ryto“ gimnazijos kla-
sė, finalinėse varžybose įvei-
kusi Druskininkų Viečiūnų pa-
grindinės mokyklos komandą. 
Varžybų komandai nugalėtojai 
sportinę taurę įteikė Druskinin-
kų savivaldybės mero patarėjas 
Aivaras Kadziauskas.

Draugiškose berniukų (2006 m. ir jaunesni) krepšinio varžybose 
Druskininkų SC komanda (treneris A. Baranauskas) namuose re-
zultatu 70:55 įveikė Marijampolės ŽSM komandą. Rezultatyviausiai 
druskininkiečių komandoje rungtyniavo B. Čepulis, pelnęs komandai 
27 taškus, D. Glavinskas surinko 17, M. Akstinas – 8, Š. Šimkevičius 
– 7, V. Žogelis, A. Averka ir E. Kisel pelnė po 4 taškus.
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2016.12.24 d.
Šeštadienis

2016.12.23 d.
Penktadienis

2016.12.25 d.
 Sekmadienis

2016.12.26 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:00 Šlovės dienos (k.).
10:50 LRT forumas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Šlovės dienos.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Maltiečių sriuba 2016. Tiesio-

ginė labdaros akcija. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Maltiečių sriuba 2016. Tiesio-

ginė labdaros akcija (tęs.).
22:55 Trumposios žinios. 
23:00 Premjera. Šeima Kalėdoms.
00:30 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Kredo: demokratas. 
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Istorijos detektyvai  (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis balsas (k.).

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai.

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
12:15 Ekstrasensų mūšis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Ledo šalis. 
21:20 Vienišas klajūnas. 
00:25 Likimo ironija, arba laimingų 

Naujų! 

06:20 „Visatos broliai“. 
06:50 „Tomas ir Džeris“. 
07:15 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:40 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:35 24 valandos.
10:25 Yra, kaip yra. 
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 PREMJERA Baltųjų rūmų 

šturmas.
23:40 Saulėlydis. Brėkštantis vėjas.

06.04 TV parduotuvė.
06.20 „Jaunikliai“. 
07.00 Kalėdų skanėstai.
07.05 „Šiandien kimba“.

08.05 „Bekraštė Kanada“.
09.05 Kalėdų skanėstai.
09.10 „Miškinis“.
10.20 „Pakalbėsim, kai grįši“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 „Vandens žiurkės“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.50 Kalėdų skanėstai.
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 Auksinė daina.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 Kalėdų skanėstai.
23.10 „Sibirietiškas auklėjimas“.
01.30 „Bilietų kasa“.
03.15 „Jaunikliai“.
04.15 „Sibirietiškas auklėjimas“. 
06.00 „Jaunikliai“.

06:35 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

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

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

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. 
06:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
07:25 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2.
07:50 Tatonka ir mažieji draugai.
08:00 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
08:15 Džiunglių knyga 1.
08:30 Girių horizontai.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Pandų jaunikliai.
13:00 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas katės gyvenimas.
14:00 Premjera. Nuostabios Kalėdos.
15:45 Žinios.
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:30 Šiandien. 
19:00 Ir kas per naktis... Šv. Kūčių 

vakaras su Veronika.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Bernelių šv. Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus arkikatedros. 
22:30 Kalėdų šv. Mišios iš Vatikano. 

Tiesioginė transliacija.
00:30 Premjera. Jėzus Kristus su-

peržvaigždė.
02:20 Pasaulio dokumentika. Pandų 

jaunikliai (k.).
03:15 Pasaulio dokumentika. Pa-

slaptingas katės gyvenimas (k.).
04:10 Projekto „W. A. Mozarto smui-

kas Lietuvoje“ baigiamasis koncertas.
05:40 Klausimėlis.lt.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Popietė su Algimantu 
Čekuoliu (k.).

06:30 Ir kas per naktis... Šv. Kūčių 
vakaras su Veronika (k.).

07:25 Tikėjimo riteris. Vyskupas Jo-
nas Kauneckas. 2016 m.

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

kaite.
09:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Premjera. Despero nuotykiai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Sniego paukščiukas. Pasakoji-
mas apie pingviną.

13:00 Urbi et Orbi. Popiežiaus svei-
kinimas „Miestui ir pasauliui“.  Tiesio-
ginė transliacija iš Vatikano. 

13:35 Jubiliejinis Virgilijaus Norei-
kos koncertas. 

15:00 Koncertas „DiaBitės“.
15:45 Žinios. 
16:00 Premjera. Folčio viešbutis 1.
17:15 Lietuvos humoro lyga. Finalas. 
18:30 Šiandien. 
19:00 Svajonę turiu. Kalėdinis kon-

certas. 
20:10 Kalėdinis interviu su  Vilniaus 

arkivyskupu Gintaru Grušu.
20:30 Panorama. 
21:00 Duokim garo! 
22:40 Premjera. Mamma Mia!
00:30 Premjera. Krankų Kalėdos.
02:05 Pasaulio dokumentika. Snie-

go paukščiukas. Pasakojimas apie 
pingviną (k.).

03:00 Popietė su Algimantu Čekuo-
liu (k.).

03:25 Jubiliejinis Virgilijaus Norei-
kos koncertas (k.).

04:45 Svajonę turiu. Kalėdinis kon-
certas (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (k.).

06:35 Folčio viešbutis 1 (k.).
07:45 Lietuvos humoro lyga. Fina-

las. (k.).
09:00 Premjera. Aviukas Šonas. Filmas.
10:30 Bethovenas.
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš Kauno 

Kristaus Prisikėlimo bažnyčios. Tie-
sioginė

transliacija.
13:30 Edmundui Kučinskui – 60 

metų. Jubiliejinis koncertas.
15:45 Premjera. Folčio viešbutis 1.
16:50 Premjera. Naktis be karūnos.
18:30 Šiandien. 
18:55 Taksi.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis balsas. 
23:00 Premjera. Vargdieniai.
01:35 Folčio viešbutis 1 (k.).
02:40 Klausimėlis.lt (k.).
03:00 Tikėjimo riteris. Vyskupas Jo-

nas Kauneckas. 2016 m. (k.).
03:40 Edmundui Kučinskui – 60 

metų. Jubiliejinis koncertas (k.).

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 Kalėdų skanėstai. 
08.30 „Krikštašunis“. 

10.25 Kalėdų skanėstai. 
10.30 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
14.50 Kalėdų skanėstai. 
14.55 „Admirolas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Admirolas“.
18.00 Žinios.
18.25 0 laipsnių.
18.30 „Admirolas“ (tęs.). 
19.00 Tobulas meniu.
20.00 Žinios.
20.30 „Griežtojo režimo atostogos“.
22.30 Žinios.
23.00 „Griežtojo režimo atostogos“.
00.05 „Bėk neatsigręždamas“. 
02.30 „Samdiniai“.
04.00 „Krikštašunis“. 
05.25 „Bekraštė Kanada“. 

06:45 Teleparduotuvė. 
07:00 Ančiukų istorijos. 
07:30 Niko. Mažasis brolis - 

didelė bėda. 
09:00 Kempas ir draugai. 
09:30 Virtuvės istorijos. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas. 
12:15 Stipruolis Kalėdų Senelis. 
14:20 Pelenė. 
16:10 Vienas namuose 4. 
18:00 Kalėdinis Madagaskaras. 
18:30 TV3 žinios. 
19:25 Eurojackpot. 
19:30 Ozas. Didingas ir Galingas. 
22:10 Egzodas. Dievai ir karaliai. 
01:15 Tristanas ir Izolda. 

06:35 Teleparduotuvė. 
06:50 Ančiukų istorijos. 
07:20 Niko. Kelias į žvaigždes. 
08:55 Kulinariniai triukai. 

09:25 Penkių žvaigždučių būstas. 
09:55 Šuo, kuris išgelbėjo kalėdines 

atostogas. 
11:45 Karališkos Kalėdos. 
13:25 Kaip Grinčas Kalėdas vogė. 
15:40 Vienas namuose 5. Šventinis 

apiplėšimas. 
17:30 Madagaskaro pingvinų Kalė-

dų nuotykiai. 
17:40 Kung Fu Pandos šventės. 
18:00 Šrekas. Kalėdų bumas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 X Faktorius. 
22:30 Atostogos. 
01:15 Samsara. 

06:45 Teleparduotuvė. 
07:00 Šrekas. Kalėdų bu-

mas. 
07:20 Trys Kalėdų uodegėlės. 

09:10 Šuo, kuris išgelbėjo Kalėdas 2. 
10:55 Tiltas į Terabitiją. 
12:45 Kvaišų šeimynėlės Kalėdos. 
14:40 Vakaro pasakojimai. 
16:35 Auklė. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Naktis muziejuje. Kapo pa-

slaptis. 
21:25 Beždžionių planetos aušra.
00:00 Vikingai. 
01:00 Hubertas ir Staleris. 
02:00 Kastlas. 

06:30 „Madagaskaro pin-
gvinai“ (k). 

07:00 „Tomo ir Džerio šou“. 
07:25 Ilgai ir laimingai 2. 

Naujieji Snieguolės nuotykiai.
08:50 Tomas ir Džeris. Pasaka apie 

Spragtuką.
09:45 Stebuklų namai.
11:20 Haris Poteris ir ugnies taurė.
14:15 Žvaigždžių dulkės.
16:45 Marmadukas.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Prekybos cen-

tro kietuolis.
21:20 PREMJERA Didysis Getsbis.
00:00 PREMJERA Žmogus-paukštis.
02:10 Baltųjų rūmų šturmas (k). 

06:40 „Madagaskaro pin-
gvinai“ (k). 

07:05 „Tomo ir Džerio šou“. 
07:30 Princesė Gulbė. Ka-

lėdos.
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 PREMJERA Gelbstint Kalė-

dų senelį.
11:05 Haris Poteris ir Fenikso brolija.
13:40 Peliukas Stiuartas Litlis 2.
15:05 Denis - grėsmė visuomenei. 

Kalėdos.
16:45 Ponas Bynas. Kalėdos.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios. 

07:00 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Na, palauk!“ 
07:40 „Tomo ir Džerio pa-

sakos“. 
08:05 „Ponas Bynas“ (k).
08:35 Trys muškietininkai.
10:00 Mano tėtis - Skrudžas.
11:35 Haris Poteris ir netikras princas.
14:20 Kelionė į Ameriką.
16:35 Kaukė.
18:30 Žinios. 
19:00 „Džentelmenų“ atsisveikinimo 

koncertas. 

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 Kalėdų skanėstai.
08.30 Kartų kovos.

09.30 „Tigrų sala“. 
10.00 Arčiau namų. Trakai - Kalėdų 

Senelių sostinė.
11.00 „Kalnų ežerai“.
13.00 „Auksinė daina“.
14.55 „Admirolas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Admirolas“.
18.00 Žinios.
18.25 0 laipsnių.
18.30 „Admirolas“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina. Kalėdos“.

06.19 TV parduotuvė.
06.35 „Kalnų ežerai“.
07.35 Kalėdų skanėstai. 
07.40 „Safaris džiunglėse“. 

08.55 Kalėdų skanėstai. 
09.00 „Safaris džiunglėse“ . 
10.15 Kalėdų skanėstai. 
10.20 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Admirolas“.
16.00 Žinios.
16.20 „Admirolas“.
18.00 Žinios.
18.25 „Admirolas“ (tęs.). 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.
22.30 Reporteris. 
23.00 Kalėdų skanėstai. 
23.05 „Apiplėšti mafiją“. 
01.20 „Safaris džiunglėse“.
04.20 „Apiplėšti mafiją“. 
06.00 „Laukinis pasaulis“. 

06:00 Savaitės kriminalai (k). 
06:25 „Diagnozė - žmogžu-

dystė“ (k).
09:00 Autopilotas. 

09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Amerikos mieliausieji“. 
11:00 „37-asis Tarptautinis Monte 

Karlo cirko festivalis“. 2013 m. 
13:20 38-asis Tarptautinis Monte 

Karlo cirko festivalis. 2014 m. 
15:50 Pasaulis priklauso vaikams. 
18:30 Keliauk ir ragauk. Lietuva. 
19:30 Muzikinė kaukė. Superfinalas..
00:50 Džiaugsmingas triukšmas.
02:50 „Vampyro dienoraščiai“ (k).
04:15 „37-asis Tarptautinis Monte 

Karlo cirko festivalis“ (k). 2013 m. 

06:30 „37-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis“ 
(k). 2013 m. 

07:30 „Amerikos mieliau-
sieji“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Viena už visus“.
10:10 Muzikinė kaukė (k). 
13:15 Sveikinimai. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Šuo“.
19:00 Transformeriai. Nugalėtųjų 

kerštas.
21:45 „Karas ir taika“.
23:00 Zero 2.
00:35 Gyvenimo užrašai (k).
02:35 Džiaugsmingas triukšmas (k).

06:15 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 Keliauk ir ragauk. Lietuva (k). 
08:25 Dainuok mano dainą. 
19:20 Prieš pakratant kojas.
21:05 Dainuok mano dainą. 
02:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:50 „Karas ir taika“ (k).
03:50 „Kalbame ir rodome“. 

13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Kraujas Maniloje.
23:20 Vienveidis (k).
00:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.
02:25 Kraujas Maniloje (k).
03:50 „Galvų medžiotojai“ (k).

22.25 Kalėdų skanėstai.
22.30 Žinios.
23.00 „Žaidžiame tiesą“. 
01.00 Kalėdų skanėstai. 
01.05 „Kolonija“.
03.00 „Žaidžiame tiesą“. 
04.30 „Kolonija“.
06.00 „Jaunikliai“.

19:30 Žvaigždžių duetai. 
22:20 Pagirios Tailande.
00:20 Diktatorius.
01:50 Didysis Getsbis (k).

21:05 PREMJERA Tarp mūsų, ber-
niukų. 

22:55 PREMJERA Dabar jau tikrai 
šikna.

00:50 Kaip išgyventi Kalėdas .
02:20 Pagirios Tailande (k). 

2016.12.27 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Premjera. Bethovenas 2.
11:30 Kalėdų aviganis.
12:55 Klausimėlis.lt (k.).
13:10 Klauskite daktaro.
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:05 Premjera. Folčio viešbutis 1.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“.
21:55 Trumposios žinios. 
22:00 Istorijos detektyvai. Istorinė 

publicistika. 
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Premjera. Kalėdų giesmė.
00:30 Folčio viešbutis 1 (k.).
01:30 Komisaras Reksas (k.).
02:20 Klauskite daktaro (k.).
03:05 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

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

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

08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Mažoji nuotaka. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Prieš srovę. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Magiškasis Maikas. 
00:50 Vikingai. 
01:40 Hubertas ir Staleris. 
02:40 Kastlas.

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
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2016.12.28 d.
 Trečiadienis

2016.12.29 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Premjera. Bethovenas 3.
11:40 Ponas Stebukladaris.
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:05 Premjera. Folčio viešbutis 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:15 Trumposios žinios.
22:20 Džeinė Eir.
00:20 Trumposios žinios. 
00:25 Folčio viešbutis 2 (k.).
01:35 Komisaras Reksas (k.).
02:25 Klauskite daktaro (k.).
03:10 Gyvenimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Auksinis protas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Auksinis protas (tęs., k.).
05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
11:55 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Itališka. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Gero vakaro šou. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:25 Vikingų loto. 
22:30 Sniego traukinys. 
01:05 Vikingai. 
01:55 Hubertas ir Staleris. 
02:55 Kastlas. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
12:00 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Farai. 
21:00 Moterys meluoja geriau. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Pompėja. 
00:35 Vikingai. 
01:35 Hubertas ir Staleris. 
02:30 Kastlas. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:00 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:40 Yra, kaip yra. 
12:45 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Tik nesijuok. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Prieš-

prieša.
00:05 „Mentalistas“.
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Detektyvė Džonson“. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:45 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 Valanda su Rūta.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA Broliai Blumai.
00:15 „Mentalistas“.
01:05 „Strėlė“.
01:55 Sveikatos ABC televitrina (k). 

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 „Pėdsakas“.
08.20 „Bitininkas“.

09.20 „Miškinis“.
10.20 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Tyrėjas Saveljevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.45 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.15 „Vandens žiurkės“.
06.00 „Laukinis pasaulis“.

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 „Pėdsakas“.
08.20 „Bitininkas“.

09.20 „Miškinis“.
10.20 „Griežtojo režimo atostogos“.
13.35 „Albanas“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Tyrėjas Saveljevas“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.45 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.15 „Vandens žiurkės“.
06.00 „Laukinis pasaulis“.

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 „Pėdsakas“.

08.20 „Bitininkas“.
09.20 „Miškinis“.
10.20 „Atsargos pulkininkas tiria. 

Savo mirties data“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.45 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Vandens žiurkės“.
03.40 „Miestelio patruliai“.
04.25 „Tyrėjas Saveljevas“.
05.15 „Vandens žiurkės“.
06.00 „Laukinis pasaulis“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Muchtaro sugrįži-

mas (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... 2 
21:00 Farai. 
21:30 Girtas meistras. Pradžių 

pradžia.
23:30 Prieš pakratant kojas (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:55 „Vampyro dienoraščiai“.
02:40 „Kalbame ir rodome“. 
03:25 Gyvenimiškos istorijos (k). 
04:10 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:35 „Kalbame ir rodome“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Šuo“ (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... 2 
21:00 Pasienio sargyba. 
21:30 Spąstai.
23:30 Girtas meistras. Pradžių pra-

džia (k).
01:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:10 „Vampyro dienoraščiai“.
02:55 „Kalbame ir rodome“. 
03:40 Gyvenimiškos istorijos (k). 
04:25 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:50 „Kalbame ir rodome“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:30 „Tokia tarnyba“ (k).
08:20 38-asis Tarptautinis 

Monte Karlo cirko festivalis (k). 
10:35 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).

2016.12.30 d.
Penktadienis

2016.12.31 d.
Šeštadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Premjera. Bethovenas 5.
11:40 Premjera. Šuniški stebuklai.
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:05 Premjera. Folčio viešbutis 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk 

dainą“. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios. 
22:45 Gamtos inspektoriai. 
23:05 Premjera. Princas ir elgeta.
00:40 Trumposios žinios. 
00:45 Folčio viešbutis 2 (k.).
01:50 Komisaras Reksas (k.).
02:35 Klausimėlis.lt (k.).
02:55 Muzikinis žaidimas „Atspėk 

dainą“ (k.).
04:05 Auksinis balsas (k.).

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Rezidentai. 

08:25 Moterys meluoja geriau. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Sila. Kelias namo. 
12:00 Ekstrasensų mūšis. 
13:00 Kung Fu Panda. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Krudžiai. 
21:20 Ištroškę greičio. 
00:00 Sena gera orgija. 
01:45 Pompėja. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 Nuo... Iki.... 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Vingiuotas kelias namo.
22:45 Vampyrai užkniso juodai.
00:10 Broliai Blumai (k). 

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Jaunikliai“.
07.20 „Pėdsakas“.
08.20 „Bitininkas“ 

09.20 „Miškinis“.
10.20 „Skubus iškvietimas. Mirtina 

diagnozė“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 PREMJERA. „Merginos iš 

Ukrainos“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Bukagalvis“. 
01.15 „Apleista kasykla“. 
02.55 „Bukagalvis“. 
04.30 „Apleista kasykla“. 
06.00 „Jaunikliai“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Galvų medžiotojai“.

10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
11:35 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:45 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:50 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Baudėjas.
23:40 Nėra kur bėgti (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Vampyro dienoraščiai“.
02:45 Baudėjas (k).
04:40 „Galvų medžiotojai“ (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt. 
06:35 Specialus tyrimas (k.).
07:30 Premjera. Gnomeo ir Džuljeta.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Patys 

mieliausi gyvūnai.
13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Nepaprastos pelėdų galios.
13:55 Premjera. Loraksas.
15:20 Klausimėlis.lt (k.).
15:45 Žinios. 
16:00 Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 

Finalas.
18:30 Šiandien. 
18:55 LRT 90-mečio gala koncertas 

iš Kauno „Žalgirio“ arenos. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Metų panorama. 
22:00 Naujametinis muzikinis kar-

navalas. 
23:57 LR Prezidentės Dalios Gry-

bauskaitės naujametinis sveikinimas 
Lietuvai.

00:01 Naujametinis muzikinis karna-
valas (tęs.).

01:00 Lengvai ir linksmai!
03:05 Festivalis „Midsummer Vilnius 

2016“.
03:50 Šventinių melodijų girlian-

da. Grupės „Where the Backs Come 
From“ koncertas.

05:05 Pasaulio dokumentika. Nepa-
prastos pelėdų galios (k.).

06:50 Teleparduotuvė. 
07:05 Kalėdų norai. 
08:55 Kempas ir draugai. 
09:25 Virtuvės istorijos. 

09:55 Dantukų fėja 2. 
11:40 Miegančioji gražuolė. 
13:15 Paskutinis tamplierius. 
15:00 Paskutinis tamplierius 2. 
16:45 Kalėdų karštinė. 
18:00 Kalėdinis Madagaskaras. 
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot. 
19:30 3D Show. Marijaus Mikutavi-

čiaus koncertas. 
21:35 „Žvaigždė“. Jubiliejinis Ingos 

Valinskienės koncertas. 
00:05 360°. SEL koncertas. 
02:00 Vaido Baumilos koncertas. 
03:15 Jubiliejinis Ovidijaus Vyš-

niausko koncertas. 

07:00 „Tomas ir Džeris“ (k). 
07:30 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
07:55 Elijas ir karališka 

jachta.
09:15 Srovės nublokšti.
10:40 Haris Poteris ir mirties relikvi-

jos. 1 dalis.
13:20 Šnipų vaikučiai 4.
14:50 Piteris Penas.
16:50 Gauruotos eglutės.
18:30 Žinios. 
19:30 Sare Roma ir draugai.
21:55 Žydrasis Žiburėlis 2017 „Kaip 

mes sutikome Naujuosius“. 
00:20 Džordanos Butkutės koncer-

tas „Aš karalienė“. 2015 m. 
01:30 Prašau, pasilik.... 2016 m. Irū-

nos Puzaraitės ir Mariaus Jampolskio 
koncertas.

03:10 Vampyrai užkniso juodai (k).
04:30 Vingiuotas kelias namo (k). 

07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:40 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:45 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Mano lemties diena“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. N-7. 
20:25 „Juodosios našlės“.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Saldus 

kerštas.
00:00 „Mentalistas“.
00:50 „Strėlė“.
01:40 „Detektyvė Džonson“. 

09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Premjera. Bethovenas 4.
11:40 Ponia Stebukladarė.
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:05 Premjera. Folčio viešbutis 2.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Robinas Hudas.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Vagišių Kalėdos.
01:00 Trumposios žinios. 
01:05 Folčio viešbutis 2 (k.).
02:10 Komisaras Reksas (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:10 Klauskite daktaro (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Popietė su Algimantu Čekuo-

liu (k.).
05:30 Klausimėlis.lt (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 Lobiai O.K..
21:30 Nėra kur bėgti.
23:15 Spąstai (k).
01:10 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:55 „Vampyro dienoraščiai“.
02:40 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
03:25 „Kalbame ir rodome“. 
04:10 Pasienio sargyba (k). 
04:35 „Kalbame ir rodome“ (k). 
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07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Jaunikliai“.
08.00 „Neprilygstamieji gy-

vūnai“ . 
10.00 Arčiau namų. Klaipėdos rajonas. 
11.00 „Kalnų ežerai“. 
13.00 „Auksinė daina. Kalėdos“.
14.55 „Muškietininkų sugrįžimas 

arba kardinolo Mazorinio lobiai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Muškietininkų sugrįžimas 

arba kardinolo Mazorinio lobiai“.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Muškietininkų sugrįžimas 

arba kardinolo Mazorinio lobiai“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos komiko vakaras. 
23.30 Humoro vakaras. 
01.15 Tarptautinio festivalio „Sla-

vianskij bazar 2016“ atidarymas. 
03.55 „Auksinė daina. Kalėdos“. 
05.15 „Kalnų ežerai“.
06.55 „Miestai ir žmonės“. 

06:30 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:00 „Amerikos mieliausieji“. 
11:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 

II etapas. Tauragė. 2016 m. 
12:05 „Pavariau“. 
12:35 „Mistinės istorijos“. 
14:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
15:50 „Kas žudikas?“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Šuo“.
19:00 Pasienio sargyba (k). 
19:30 Eglutės 3.
21:15 Fantomas.
23:10 Fantomas įsisiautėja.
01:00 Fantomas prieš Skotland Jardą.
02:40 „Vampyro dienoraščiai“ (k).
04:05 Eglutės 3 (k).

2017.01.01 d.
 Sekmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Popietė su Algiman-

tu Čekuoliu (k.).
07:05 Metų panorama (k.).
08:00 Šventadienio mintys.
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite.
09:00 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Laisvės vėliavnešiai. 
11:00 Pasaulinė Taikos diena. Šv. Mi-

šių tiesioginė transliacija iš Vatikano. 
12:45 Vienos filharmonijos orkestro 

Naujametis koncertas 2017. Translia-
cija iš Vienos. 

15:20 Klausimėlis.lt (k.).
15:45 Žinios.
16:00 90-asis gimtadienis, arba va-

karienė vienam.
16:20 Ryčio Cicino jubiliejinis kon-

certas. 20 metų scenoje. 
18:30 Šiandien. 
18:55 Muzikinis projektas „Dainų 

daina“. Gražiausios dainos. 
20:30 Panorama. 
21:00 Naujametinis gala koncertas 

„Gražiausia filmų muzika“. 
22:50 Premjera. Kalėdų norai.
00:30 Visas tas džiazas (k.).
02:30 Pasaulio dokumentika (k.).
03:20 Dainuok man tango. Dalyvau-

ja Evelina Sašenko.
04:30 Metų panorama (k.).
05:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Laimingasis ančiukas. 
07:15 Fredas. 
08:55 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
09:25 Šnipų vaikučiai. Laiko sergė-

tojas. 
11:05 Anapus tvoros. 
12:45 G būrys. 
14:20 Čihuahua iš Beverli Hilso. 
16:10 Kaimynas šnipas. 
18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 X Faktorius. 
22:30 Sabotažas. 
00:45 Pasitikėjimas. 

06:35 „Tomas ir Džeris“ (k). 
07:05 „Madagaskaro pin-

gvinai“ (k). 
07:30 Gauruotos eglutės (k).
09:00 Sveikatos ABC tele-

vitrina. 

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gamtos magija“. 
07.40 „Dykumos“. 
08.45 „Bekraštė Kanada“ . 

09.50 „Žiemos romanas“.
11.50 Lietuvos komiko vakaras. 
14.45 „Vivat, gardemarinai!“. 
16.00 Žinios.
16.20 „Vivat, gardemarinai!“ (tęs.). 
17.35 „Gardemarinai 3“. 
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių. 
18.25 „Gardemarinai 3“ (tęs.). 
20.00 Žinios.
20.30 „Parduodama sodyba“. Nauja-

metinė komedija. 
22.30 Žinios.
23.00 Humoro vakaras. 
00.50 „Dykumos“.
01.45 „Bekraštė Kanada“. 
02.35 „Parduodama sodyba“. Nauja-

metinė komedija. 
04.10 „Gardemarinai 3“. 
05.50 „Dykumos“ . 

06:45 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. II etapas. Tauragė 
(k). 2016 m. 

07:40 „Amerikos mieliau-
sieji“ (k). 

08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Viena už visus“.
10:10 „Amerikos mieliausieji“. 
11:05 „Gyvybės galia“. 
13:15 Sveikinimai. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Šuo“.
19:00 Transformeriai. Išnykimo am-

žius.
21:50 „Karas ir taika“.
23:00 „Dakaras 2017“. 
00:00 Mano vaivorų naktys.
01:30 Fantomas (k).
03:10 Fantomas įsisiautėja (k).

09:30 Fredo Kalėdos.
11:30 Haris Poteris ir mirties relikvi-

jos. 2 dalis.
13:45 12 mėnesių. Nauja pasaka.
15:25 Gražuolė ir pabaisa.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios. 
19:30 Žvaigždžių duetai. 
22:20 PREMJERA Pagirios 3: vel-

niai žino kur.
00:10 Azartiniai žaidimai.
02:00 Gražuolė ir pabaisa (k).

Užuojautos

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty,
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas,

O mirtis nelaukta ir staigi. (V. Mačernis)

Dėl staigios mylimos sesers Aldutės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Dalę Juknevičienę.

R. Pankevičienės įmonės kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Kišonienę, 
mirus mylimai seseriai.

Sporto klubo moterys

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?

Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą. Nuoširdžiausia užuojauta Dalytei Juknevičienei, 

mirus brangiai seseriai

Aldona Staučienė

Renginiai
Gruodžio 23 d. 16 val. Kūrybinės 

dirbtuvėlės  vaikams „Pražydo sida-
brinės gėlės ant lygumų ir ant kalvų“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 28 d. 14 val. Padėkos 
popietė „Bibliotekų metus palydint“. 
Vedėjai A. Padegimaitė ir J. Suba-
čius. Koncertuos LPS „Bočiai“ Drus-
kininkų miesto bendrijos meno ko-
lektyvai, veiks J. Klimienės karpinių 
paroda „Baltosios Kalėdos“. Organi-
zatorius – LPS „Bočiai“ Druskininkų 
miesto bendrijos „Žodžio meno klu-
bas“ (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 29 d. 17.17 val. Druski-
ninkiečių menininkų parodos „1“ pri-
statymas (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 30 d. 16 val. Literatūrinė 
popietė vaikams  „Balta žiemos pasa-
ka“ (Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Gruodžio 30 d. 19 val. Senųjų 
metų palydų koncertas. Programoje 
– Valstybinis Vilniaus kvartetas, An-
toine de Grolee (fortepijonas) ir Ar-
noldas Gurinavičius (kontrabosas) 
(Mokymo centro „Dainava“ salė, Mai-
ronio g. 22)

PARODOS
E. K. Kriaučiūnaitės kūrybos darbų 

paroda „Tarp sapno ir prabudimo“ (M. 
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 35)

D. Lukošiūnaitės erdvinis pano  
„Ant angelo sparnų gerumas supas“ 
(Druskininkų savivaldybės viešoji bi-
blioteka, V. Kudirkos g. 13)

A. Nedzelskio tapybos darbų par-
oda „Vasaros paveiksliukai“ (Druski-
ninkų savivaldybės viešoji biblioteka, 
V.Kudirkos g. 13)

Paroda „Druskininkų istorija doku-
mentuose“ (Druskininkų miesto mu-
ziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

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

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos vaikų kūrybos darbų paro-
da „Prieverpstės“,  mokytoja  A. Ka-
lėdienė (Viešosios bibliotekos Lei-
palingio padalinys, Alėjos g. 30, 
Leipalingis)

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

Gydome ir vaikus. Taikomos 
nuolaidos procedūroms. Nu-
skausminimui naudojamas 
patentuotas išradimas ginta-
rio-audio video analgezija. 
Gydytojo odontologo konsul-
tacija nemokama!

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

 (1 a., 106 B kab.)
konsultuoja  skydliaukės 

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

Skaudžią netekties valandą, mirus ilgametei „Draugystės 
sanatorijos“ vyr. gydytojai Aldonai Baltuškonytei, 

nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.

„Draugystės“ sanatorijos darbuotojai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame  Dalią Kuzmickienę, mirus brangiam sūnui. 

Centro „Dainava“ darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Kišonienę, 
mirus mylimai seseriai.

Rita, Vladas, Ramutė ir Povilas

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus...

Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.

Dėl Vaido Kuzmicko mirties nuoširdžiai užjaučiame 
mamą Dalią, žmoną Odetą ir dukrelę Liuciją.

Merkinės g. 6 namo gyventojai

Nieko nėra skaudžiau už amžiną išsiskyrimą...
Sunkią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo sūnaus 

mirties nuoširdžiai užjaučiame Dalę Kuzmickienę.

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos bendruomenė
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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

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

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

Atliekame visus apdailos darbus. 
Tel. 8 657 50460

PIGIAI parduodu:
beržines ir pušines 

(žalias) malkas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Parduodu malkas skaldytas arba kaladėmis. 
Atvežu nemokamai. Tel. 8 601 46179

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva – 
Čekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Juras Zinkus

Nuo ateinančių metų šalies 
gyventojai ir įmonės už atlie-
kų surinkimą ir tvarkymą turė-
tų mokėti rinkliavą, kurios dy-
dis būtų apskaičiuotas pagal 
naujus, savivaldybių patvir-
tintus nuostatus. Tai numa-
tyta šių metų pavasarį priim-
tame Vyriausybės nutarime. 
Tačiau daugelis savivaldybių 
naujos tvarkos dar nėra pa-
tvirtinusios. 

„Tai nėra gera situacija, pir-
miausia dėl to, kad ir gyvento-
jai, ir verslas, ir už atliekų tvarky-
mą atsakingi asmenys yra palikti 
nežinioje. Pagal Lietuvos respu-
blikos atliekų tvarkymo įstatymo 
Nr. VIII-787 302 straipsnio pakei-
timo įstatymo 2 straipsnį savival-
dybės, vadovaudamosi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvir-
tintų rinkliavos ar kitos įmokos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš 
atliekų turėtojų ir atliekų tvarky-
mą dydžio nustatymo taisyklių 
nuostatomis, iki 2016 m. liepos 
1 d. privalėjo nustatyti naujus 
arba patvirtinti esamus rinkliavos 
ar kitos įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų  ir komunalinių atliekų tvar-
kymą dydžius.  Nuo kitų metų 
sausio 1 dienos rinkliava turi būti 
sudaryta iš dviejų dalių – pasto-
viosios ir kintamosios. Kol savi-
valdybės  nėra nustačiusios, kaip 
šios abi dalys turi būti nustato-
mos, lieka neaišku, kaip rinklia-
vą apskaičiuoti ir kaip ją mokėti“, 
– sako Vyriausybės atstovė Aly-
taus apskrityje Ona Balevičiūtė. 

Ji viliasi, kad regiono savivaldy-
bės atsakingai įvertins savo par-

eigą vykdyti Vyriausybės nutari-
mą ir neatidėlios sprendimų dėl 
naujuos rinkliavos dydžio nusta-
tymo tvarkos. „Tikrai nesinorėtų 
su savivaldybėmis dėl to bylinė-
tis teismuose ir tikiuosi, kad to ne-
prireiks“, – kalbėjo O. Balevičiūtė.  

Tačiau ji pripažino, kad, savival-
dybėms delsiant įgyvendinti ga-
liojančius teisės aktus, teisminiai 
procesai gali tapti neišvengiami. 

Nutarimą, įpareigojantį savival-
dybes pasitvirtinti naujus  rinklia-
vos ar kitos įmokos už komuna-
linių atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio 
nustatymo nuostatus, Vyriausybė 
priėmė šių metų balandį. 

Vyriausybės nutarimu patvir-
tintose taisyklėse, kuriomis, nu-
statydamos rinkliavos apskai-
čiavimo tvarką, turi vadovautis 
savivaldybės, yra įtvirtinta nuos-
tata, kad skaičiuojant rinkliavą 
turi būti įvertintos bendros atlie-
kų tvarkymo sistemos sąnaudos. 
Jos nepriklauso nuo susidaran-
čio atliekų kiekio ir dalinamos vi-
siems vienodai. 

Rinkliavos dalis, reikalinga ben-
droms sistemos sąnaudoms pa-
dengti, sudaro pastovią rinklia-
vos dydžio dalį ir ją privalo mokėti  
visi nekilnojamojo turto savininkai 
už kiekvieną nekilnojamojo turto 
objektą, nes atliekų tvarkymo sis-
tema yra sukurta jiems visiems. 
Šiuo metu galiojančio rinkliavos 
mokėtojų skirstymo į gyventojus ir 
juridinius asmenis nebeliks – bus 
apmokestinami visų nekilnojamo-
jo turto objektų savininkai pagal 
turto paskirtį.

Pastovioji rinkliavos dalis yra nu-
statoma pagal vieną iš šių krite-
rijų: nekilnojamojo turto paskir-

tis ir plotas,  nekilnojamojo turto 
paskirtis ir objektų skaičius, gy-
ventojų arba darbuotojų skaičius. 
Kurį iš šių kriterijų pasirinkti, turi 
apsispręsti savivaldybės. 

Antrą, kintamąją, rinkliavos dy-
džio dalį, moka tik tie, kas atliekas 
„gamina“, naudojasi nekilnoja-
muoju turtu. Ši dalis turi būti ap-
skaičiuojama pagal kiekviename 
objekte susidarančių atliekų kiekį. 

Tokie reikalavimai yra patvir-
tinti Vyriausybės nutarimu pa-
tvirtintose taisyklėse, kurios be 
kita ko numato, kad kintamo-
ji rinkliavos dalis gali būti nusta-
toma pagal naudojamų komuna-
linių atliekų konteinerių skaičių 
ir dydį; skaičių, dydį ir ištuštini-
mo dažnį, atiduodamų komuna-
linių atliekų svorį arba atiduoda-
mų mišrių komunalinių atliekų 
svorio normą jeigu ji savivaldy-
bės sprendimu nustatoma. Kurį 
iš šių parametrų pasirinkti, turi 
apsispręsti savivaldybės. 

„Rinkliavos dydžio skaičiavimas 
pagal naujus nuostatus ir metodi-
ką įneš daugiau aiškumo,  skai-
drumo – tai yra vienas svarbiausių 
vyriausybės patvirtintų taisyklių 
tikslų, siekiant, kad kiekvienas rin-
kliavos mokėtojas žinotų, už ką jis 
tą rinkliavą sumoka ir kaip ji yra 
apskaičiuota“, – sako Vyriausy-
bės atstovė Alytaus apskrityje O. 
Balevičiūtė, vildamasi, kad regi-
ono savivaldybės ras optimalius 
metodikos apskaičiavimo varian-
tus, maksimaliai tenkinančius gy-
ventojų ir verslo lūkesčius bei už-
tikrinančius sėkmingą regioninės 
atliekų tvarkymo sistemos  veiklą.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro informacija

Nauja rinkliavos už atliekų tvarkymą nustatymo 
tvarka – ne užgaida, o būtinybė

sveikina su Didžiosiomis 
metų šventėmis ir kviečia 
į „B“ kategorijos vairavimo 
kursus. 
Nauja grupė renkama 

gruodžio 29 d. 17 val. 

Registracija tel.: 
8 652 77109, 8 685 00083, 

8 699 89299
arba el. paštu: 
mokykla@varnelio.lt
www.vairavimas.infoseka.lt
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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.

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

Asmeniniai skelbimai
Parduoda gyvulius, pieno, mėsos 

produktus

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Jaunos avys auginimui ir mėsai.  
Tel. 8 621 64692

2 kiaulės (iki 150 kg.). Kaina – 
1kg./1,80 Eur. Tel. 8 686 95998

2 žąsys ir 2 antys. Tel. 8 (313) 43602

Naminės vištos ir gaidžiai.  
Tel. 8 687 27103

Savais pašarais augintos antys. Kai-
na – 1 kg./6 Eur. Tel. 8 619 66433

Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai

Labai geros būklės kampinis rašo-
masis stalas (152x172x56 cm, 76 cm 
aukštis) su 2 spintelėm, vieta klavia-
tūrai, buko spalvos, tinka biurui.  
Tel. 8 686 66683

20 L metaliniai kanistrai po 5 Eur; 
dujų balionas už 18 Eur.  
Tel. 8 611 21491

Nešiojamas gerai veikiantis kompiu-
teris. Kaina – 150 Eur.  
Tel. 8 617 96864

Išskleidžiama lova su patalynės 
dėže. Kaina – 155 Eur.  
Tel. 8 627 88602

Mokyklinis-kompiuterinis stalas su 
stalčiais ir lentynėlėmis knygoms už 
55 Eur; vyriškas vokiškas dviratis (21 
pavara) už 99 Eur; mažai naudota 
kampinė spinta su kabykla (plotis 90 
cm.), vienų durų už 169 Eur.  
Tel. 8 627 88602

Vokiškas dviratis su pavaromis. Kai-
na – 150 Eur. Tel. 8 625 56840

Natūralaus avikailio odinė striukė su 
kapišonu (M dydis). Kaina – 90 Eur. 
Tel. 8 612 75453

Dviejų durų spinta už 86 Eur, medinis 
staliukas gėlei, gėlė Dracena 160 cm 
už 10 Eur, kelioninis lagaminas už 37 
Eur, vilnoniai pledai, vilnonis kilimas 
1,5x2,4 m, užuolaidos, senovinės 
austos lovatiesės, elektrinis troškin-
tuvas, medžiaga (flanelė), šviestuvai. 
Tel. 8 600 38695

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario butas Ateities g.  6 aukš-
te iš 9. Yra liftas, balkonas, sandėliu-
kas. Kaina – 18000 Eur.  
Tel. 8 686 20463

1 kambario 34 kv. m. butas Leipa-
lingyje, 5 aukšte iš 5, renovuotame 
name (renovacija išmokėta). Kaina – 
14000 Eur. Tel. 8 611 52249

2 kambarių 31,74 kv. m. butas Gardi-
no g., 2 aukšte iš 3. Naujos statybos 
name, dalinė apdaila, prie Alkos 
tvenkinio. Kaina – 26500 Eur.  
Tel. 8 687 37575

2 kambarių 35 kv. m. butas 5 aukšte 
iš 5 Gardino g. 36. Visiškai įrengtas. 
Kaina – 17000 Eur. Tel. 8 649 00003

2 kambarių 43 kv. m. butas Gardino 
g. Kaina – 18500 Eur. Tel. 8 624 
15759

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

6 a sodo sklypas Jaskonyse, sodų 
bendrijoje „Migla“, yra elektra. Kaina 
– 8700 Eur. Tel. 8 612 20142

0,623 ha namų valdos sklypas Lipliū-
nų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, neto-
li elektra. Kaina – 10200 Eur.  
Tel. 8 682 48474

6 a sodas su mediniu nameliu „Rai-
gardo“ sodų b-joje (prie „Laimos“ 
viešbučio). Yra galimybė pirkti ir šalia 
esantį 6 a sklypą. 1 sklypo kaina – 
16000 Eur. Tel. 8 610 49331

0,23 ha namų valdos sklypas netoli 
ežero (Druskininkų sav.), yra geo-
deziniai matavimai; 0,21 ha namų 
valdos sklypas, yra geodeziniai ma-
tavimai, pamatai (30 m iki ežero, 30 
m iki miško).  
Tel.: 8 680 23134, 8 694 24955

Garažas prie Ratnyčios sodų.  
Tel. 8 653 74282

Garažas Baltašiškėje.  
Tel. 8 621 24476

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Hyundai Tucson“: 2006, 2 l, benzi-
nas, 104 kW, pilka „metatalic“ spalva, 
mechaninė pavarų dėžė, elektrinis 
paketas, kablys, lieti ratlankiai, TA iki 
2018. 03. Kaina – 5200 Eur.  
Tel. 8 622 20246

„VW Golf“ 2000 m., universalas, 1,9 
TDI, 66 kW. Kaina – 1450 Eur.  
Tel. 8 675 83453

„Peugeot 406“ 2004 m., 1,9 L 
dyzelinas, pilkos spalvos, TA iki 
2018.04.13. Kaina – 1400 Eur.  
Tel. 8 612 20142

„Citroen C4“ 2007 m., 1,6 L benzi-
nas, geltonos spalvos, TA iki 2017.09 
mėn. Kaina – 1999 Eur.  
Tel. 8 611 16763

„Opel Vectra Caravan“ 2000 m., 2 L 
TDI. Kaina – 1000 Eur.  
Tel. 8 674 70930

„Audi 100 C4“ 1994 m., 2,3 L, naujas 
akumuliatorius, kablys, liukas, geros 
būklės, žiemą nevažinėtas. Kaina – 
950 Eur. Tel. 8 675 79420

„Renault Megane Scenic“ 2003 m., 
1,9 L dyzelinas; „Opel Astra“ 2008 
m., 1,7 L dyzelinas, universalas, iš 
Vokietijos; nauji lieti ratlankiai R14. 
Tel. 8 623 23430

„Audi 100“ 1993.12 mėn., 2,5 TDI, 
automatas. Tel. 8 601 53086

„Opel Omega“ 1994 m., benzinas, be 
TA, geros būklės. Kaina – 350 Eur 
(galima derėtis). Tel. 8 654 82289

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

2 lovatiesės, naudota skalbimo ma-
šina, porcelianinės lėkštės, servizai, 
pigiai vilnonis kilimas, 2 moteriški 
kailiniai (dydis 48-50, kaina nuo 30 
Eur) Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Kineskopinis plokščiaekranis tele-
vizorius „Samsung  Slim“ (51 cm 
įstrižainė) už 26 Eur; televizorius  
„Philips“ (82 cm įstrižainė) už 25 
Eur; televizorius „LG Slim“ (51 cm 
įstrižainė) už 29 Eur; TV priedėlis „TV 
Star“ už 20 Eur; sieninis laikiklis tele-
vizoriui už 6 Eur; mobilusis telefonas 
„Cat B25“ (2 SIM) už 39 Eur; belaidis 
telefonas „Panasonic“ už 11 Eur; TV 
staliukas už 15 Eur. Tel. 8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Sam-
sung“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur; 
akumuliatorių kroviklis už 25 Eur; 
kalvio darbo metalinė (1 m) žvakidė 
už 15 Eur; stiklinė vaza (77 cm) už 9 
Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai 
skydai ir DVP plokštės; televizorius 
„Philips“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur . 
Tel. 8 610 21333

Dujinė viryklė su balionu (galima 
pirkti atskirai). Kaina – 60 Eur.  
Tel. 8 699 11074

Pietų stalas, komoda, odinis svetai-
nės komplektas, kilimas, ąžuolinė 
sekcija, dulkių siurblys, servizas, 
kėdės, prieškambario ąžuoliniai bal-
dai. Tel. 8 606 28422

Ketaus pečius „Charkovas“, šuns 
būda, lauko baldai, lauko tualetas, 
malkinė-sandėliukas, pavėsinė iš 
kreivuolių, Romanovo veislės avys su 
ėriukais; akmenys;  
Tel. 8 623 53348, 8 656 38881

6 stalčių šaldiklis „Snaigė“.  
Tel. 8 650 83251

Naujas muzikinis centras.  
Tel. 8 647 25581

Mobilusis telefonas „Cat B25“ su 
garantija. Kaina – 50 Eur.  
Tel. 8 605 45592

2 akordeonai „Weltmeister“ (80 ir 32 
bosų), foto didintuvas „Leningrad 4“ 
su visais priedais, vyriškas vokiškas 
dviratis (3 pavarų). Tel. 8 698 29351

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

Informuojame, kad 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). 

NEMOKAMAS TAKSI IŠKVIETIMAS 
DRUSKININKUOSE

Tel. (8 313) 51213, (8 313) 55555
Sveikiname visus mūsų keleivius – 

druskininkiečius bei miesto svečius 
šv. Kalėdų proga.

Linkime geros sveikatos ir laimingo kelio!
Tel. 8-620-51213 (Omnitel)

Naujas stacionarus kompiuteris su 
monitorium, belaidė klaviatūra ir pelė, 
įtampos stabilizatorius, 4 kolonėlės. 
Kaina – 150 Eur. Tel. 8 610 62913

Kineskopinis plokščiaekranis tele-
vizorius „Sony“ (51 cm.). Kaina –17 
Eur. Tel. 8 654 87148

Nauja vaikiška valgymo kėdutė su 
staliuku už 30 Eur; naujas vaikiškas 
tualetas už 15 Eur; naujas kojų šildy-
tuvas už 30 Eur; juostinis fotoaparatas 
„Olimpija“ už 30 Eur; vaikiški rūbai (iki 
2 m. vaikui); televizorius „Tauras“ už 
30 Eur; elektrinis virdulys (samovaras) 
už 30 Eur. Tel. 8 606 08863

2 televizoriai: „Shivaki“ ir LG (52 cm. 
įstrižainė) už 10 ir 15 Eur.  
Tel. 8 675 57873

Sofolkų veislės avinas ir rugiai.  
Tel. 8 672 49828

2 porceliano lėkščių servizai, Kauno 
„Jėsios“ gamybos kavos servizas (4 
asmenims) už 20 Eur; antikvarinis 
žalvarinis šviestuvas (6 lempų); 2 
antikvariniai radio imtuvai; rusiškos 
kasetės (30 vnt.) po 1 Eur; 2 krištoli-
nės vazos po 30 Eur; kilimas (4 m.) 
už 15 Eur; 2 kilimai (3 m.) po 20 Eur. 
Tel. 8 605 77543

Nuoma

Išnuomojamas 1 kambario butas 3 
kambarių bute. Tel. 8 677 19548

Išnuomojamas 1 kambario butas 
Gardino g. Tel. 8 650 16100

Išnuomojamas 2 kambarių butas su 
baldais ir buitine technika Veisiejų g., 
ilgam laikui. Kaina – 1 mėn./150 Eur 
+ komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 615 52979

Išnuomojamas 2 kambarių 36 kv. m. 
butas Gardino g. Kaina – 50 Eur + 
komunaliniai mokesčiai.  
Tel. 8 633 52786

Išnuomojamas 2 kambarių butas su 
atskiru įėjimu Gardino g.  
Tel. 8 611 48844

Perka

Traktorių MTZ-82. Mokėsiu iki 2000 
Eur. Tel. 8 622 83325

Tarybinę vaflinę (veikiančią).  
Tel. 8 686 14096

1-2 kambarių butą Druskininkuose. 
Mokėsiu iki 23000 Eur. Bendrabučio 
tipo nesiūlyti. Tel. 8 687 89766

Naudotus medinius langus ir naudo-
tas duris su stakta. Tel. 8 682 44250

Mėsinės veislės telyčią ar veršelį 
auginimui. Tel. 8 612 54947

Plokštelių grotuvą (patefoną) bei 
plokšteles. Tel. 8 673 56512

Keičia

6 odines kėdes į 3 baro kėdes.  
Tel. 8 605 45592

Ieško darbo

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

Kiti

Reikalinga slaugytoja, slaugyti ligonį. 
Tel. 8 676 47127

Reikalingas meistras, pataisyti televi-
zorių. Tel. 8 610 32040

Pamesti akiniai su geltonos spalvos 
dėklu. Radusį prašom grąžinti:  
Vilniaus al. 4-20

Roletams  50 %
Langams 35 %
Šarvuotos durys butui nuo 245 €
Vidaus durys nuo 60€
Garažo vartai  15%

Tel. +370 670 90313
+370 685 10234

Vilties g. 3, LT-62381
 Alytus
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Regėjimą atgavusi garbaus amžiaus senolė gyvenimo 
džiaugsmą surado piešiniuose

Laima Rekevičienė

Įvertinti šviesą galime tik 
tada, kai sužinome, kas iš ti-
krųjų yra tamsa. Kai beveik ne-
tenkama regėjimo,  tamsą ten-
ka patirti, tuomet didžiausia 
gyvenimo svajonė būna – vėl 
matyti. Kartais ji išsipildo. Pa-
sirodo, po sudėtingos glauko-
mos operacijos galima ne tik 
vėl džiaugtis beveik atgautu re-
gėjimu, bet ir gyvenimo šviesą 
įamžinti piešiniuose. 

Galima tik žavėtis dabar Nera-
vuose su dukros Eleonoros šeima 
gyvenančios 85-erių Elenos Rut-
kauskienės aistra piešti. Garbaus 
amžiaus senolė po glaukomos 
operacijos mato vos viena akimi, 
ir tai – vos 50-čia procentų. Ta-
čiau dalinai sugrąžintas gyveni-
mo spalvas įamžina piešiniuose. 

Polinkį piešti Elena juto nuo pat 
vaikystės, dar besimokydama 
Merkinės mokykloje. Piešti mėgo 
visada. Mokytojai tuomet ją labai 
skatino, tačiau piešti tuomet ne-
buvo sąlygų.

Pastaraisiais metais vėl pradė-
jusi matyti, močiutė pieštukais 
kuria paveikslus. Ir piešia ji daž-
niausiai tai, kas iškyla prisimini-
muose: vaikystėje ir jaunystė-
je patirti įspūdžiai, išgyvenimai, 
sudėtinga, jos šeimos pergyven-
ta pokario istorija, kaimo gyveni-
mas, gamtos motyvai.

Tris vaikus užauginusi moteris 
prisimena visą gyvenimą dainas 
dainavusi, net ir anuomet drau-
džiamas partizaniškas, su švie-
sios atminties vyru Jonu giedojo 

bažnyčios chore. Visada mėg-
davo skaityti knygas, o jos su-
kurtus rankdarbius sunku ir be-
suskaičiuoti.

Gyvenimas moters nelepi-
no. Teko ir moteriškus, ir vyriš-
kus darbus kolūkyje dirbti, namų 
ūkyje triūsti. Teko išgyventi po-
kario sunkumus – Elenos mamy-
tė buvo ištremta. Tačiau optimiz-
mo senolė neprarado, netrūksta 
jo ir piešiniuose.

Močiutė pasakoja, kad jai mieliau-
sia piešti gyvuliukus, mat visą gyve-
nimą teko gyventi Jonionių kaime, 
dirbant ūkio darbus, besirūpinant 
naminiais gyvuliais. Dažniausiai 
piešiniuose galima pamatyti arklio 
motyvą – jis garbaus amžiaus daili-

ninkei pats mieliausias.
Kalbant su E. Rutkauskiene, ne-

galima nesižavėti meniška jos pri-
gimtimi. Močiutė ne tik piešia. Be-
liko tik stebėtis, kai senolė ėmė 
deklamuoti ilgiausią, dar niekur 
negirdėtą eilėraštį apie Darių ir 
Girėną, keletą šmaikščių eilėraš-
tukų. Dar ji svajoja vėl atnaujin-
ti lipdymo iš molio įgūdžius, mat 
jaunystėje jai patikdavo kurti kera-
mikos skulptūrėles.

„Dabar, kai piešiu, pamirštu ir vi-
sus savo išgyvenimus, ir netek-
tis – visą dėmesį skiriu paveiks-
lams“, – šypsosi močiutė, savo 
piešinius dovanojanti vaikams, 
giminaičiams, kuriems jie mieli ir 
kelia šiltus prisiminimus.

Garbaus amžiaus senolė po glaukomos operacijos dalinai sugrąžintas gyvenimo spal-
vas įamžina piešiniuose/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Dažniausiai E. Rutkauskienės piešiniuose galima pamatyti arklio motyvą – jis garbaus 
amžiaus dailininkei pats mieliausias

Choro „Druskininkai“  kamerinės grupės sidabro 
diplomas –  Kalėdinė dovana miestui

Algina Markauskienė
choro „Druskininkai“  narė

Iš 24-ojo Tarptautinio chorų 
sakralinės, adventinės ir ka-
lėdinės  muzikos festivalio- 
konkurso „Cantate Domino“, 
surengto gruodžio 16 dieną 
Kaune, choro „Druskininkai“  
kamerinė grupė parsivežė si-
dabro diplomą.  

Konkurse dalyvavo chorai iš 5 
pasaulio šalių: Suomijos, Baltaru-
sijos, Latvijos, Čekijos ir Lietuvos. 
Kompetentinga žiuri dalyviams 
buvo reikli ir griežta. Vykdami į 
konkursą, jau žinojome, kad jame 
dalyvaus garsus berniukų ir jau-
nino choras „Ąžuoliukas“, „Ąžuo-
lų klubo“ vyrų choras, garsus cho-
ras „Dzine“ iš Latvijos. Konkuruoti 
su šiais gerai žinomais chorais 
buvo tikras iššūkis. Džiugu, kad 
mūsų atlikta privalomoji konkur-

so programa buvo įvertinta aukš-
tais balais. Atlikę paskutinę kon-
kurso dainą – Vaclovo Augustino  
„Tėvyne mūsų“ – ir jau nulipda-
mi nuo scenos, girdėjome klau-
sytojų aplodismentus ir šūksnius 
„bravo“. Chorinės muzikos profe-
sionalai dosniai dalijo padėkas ir 
pagyrimus choro „Druskininkai“  
kamerinės grupės vadovei Ingai 
Vagnoriūtei. 

Mes, dainininkai, irgi buvome 
pamaloninti: vienas iš žiuri narių 
paklausė vadovės, kiek mūsų ko-
lektyve yra profesionalų. 

Didžiuojamės, kad mūsų myli-
ma choro vadovė Inga ne tik mus 
sutelkė kūrybiniam darbui,  bet ir 
paskatino dalyvauti konkursuo-
se. Kamerinės grupės atkaklaus 
ir nuoseklaus darbo laimėjimas  
– sidabro diplomas  –  dovana ir 
mūsų chorui, ir mūsų miestui. Juk  
esame choras „Druskininkai“! 

Choro „Druskininkai“  kamerinė grupė iš konkurso parsivežė sidabro diplomą/Asmeninio archyvo nuotrauka 


