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Viečiūnų 
bendruomenė 

senuosius metus 
palydėjo drauge

16 psl.

„Ryto“ 
gimnazijoje – 
Respublikinė 

mokytojų metodinė 
konferencija

10 psl.

2016-ųjų metų 
retrospektyva

6-7 psl.

Folkloro 
ansambliui 

„Serbenta“ – jau 
15 metų 

9 psl.

Kultūros puoselėtojo premija – pedagogei Valei 
Šmitienei

Laima Rekevičienė

Praėjusį ketvirtadienį posė-
džiavusi Druskininkų savival-
dybės taryba nusprendė Drus-
kininkų kultūros puoselėtojo 
2016 metų premiją (1000 eurų) 
skirti ir apdovanoti kultūros 
puoselėtojo laureato diplomu 
pedagogę Valę Šmitienę. Apdo-
vanojimas V. Šmitienei skirtas 
už reikšmingą, aktyvią ir kūry-
bingą veiklą kultūros ir meno 
srityje: puoselėjant ir sklei-
džiant profesionalųjį bei mė-
gėjų meną, ugdant Druskinin-
kų bendruomenės tradicijas, 
plėtojant edukacinę veiklą, ku-
riant menines programas, ren-
giant bei įgyvendinant naujus 
kultūros projektus, dalyvau-
jant ir reprezentuojant Drus-
kininkų savivaldybę respubli-
kiniuose bei tarptautiniuose 
festivaliuose, konkursuose, or-
ganizuojant kultūros renginius 

druskininkiečiams bei kurorto 
svečiams. 

Pomėgis šokti Valę lydėjo nuo 
mažens, dar besimokydama vidu-
rinėje mokykloje Marijampolėje  ji  
lankė baleto studiją, šoko moky-
klos liaudies šokių kolektyve. 1979 
m. Vilniaus kultūros mokykloje įgi-
jo choreografės specialybę, vėliau  
studijas tęsė tuometiniuose Lie-
tuvos valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetuose.  

Druskininkų „Atgimimo“ moky-
kloje V. Šmitienė dirba nuo 1991 
metų. Mokytojos iniciatyva mo-
kykloje pradėtos vesti choreo-
grafijos pamokos pradinių kla-
sių mokiniams, kasmet mokslo 
metų pabaigoje organizuojamos 
gražios pradinukų šokio šventės. 
Choreografė nuo mažens užaugi-
no ne vienos kartos šokėjus, per 
visą jos darbo laikotarpį mokyklą 
sėkmingai reprezentavo jos va-
dovaujami jaunučių, jaunuolių ar 
merginų tautinių šokių kolektyvai.  

Vienas svarbiausių veiklos ak-
centų – dalyvavimas Pasaulio lie-
tuvių ir Moksleivių dainų šven-
tėse, kuriose mokytoja kartu 
su vaikais nuolat dalyvauja nuo 
1993 m. Šių renginių Šokių die-
nos programai parengti kviečia-
mi geriausi Lietuvos choreografai 
ir jų asistentai, o V. Šmitienė ba-
letmeisterių asistente dirbo trejo-
se Dainų šventėse. Jos  paruošti 
kolektyvai nuolat dalyvauja įvai-
riuose savivaldybės ir respublikos 
renginiuose, sėkmingai atstovau-
ja Druskininkams tarptautiniuose 
festivaliuose užsienyje.

V. Šmitienė – aktyvi mokyklos 
bendruomenės narė, be jos kūry-
biškų minčių neapsieina mokyklo-
je rengiami  atmintinų datų, vals-
tybinių švenčių minėjimai, įvairi 
projektinė veikla, vaikų vasaros 
stovyklos, kalėdiniai karnavalai. 
Kai „Atgimimo“ mokykla dar buvo 
vidurinė, abiturientų išleistuvėse 
buvo itin graži tradicija – talentin-

gos choreografės paruoštas abi-
turientų išleistuvių valsas.

V. Šmitienė buvo ir Lietuvos cho-
reaografų asaociacijos valdybos 
narė. Už sėkmingą darbą ji apdo-
vanota Amerikos lietuvių fondo 
įsteigta Domininko Viščinio vardine 
premija, Kultūros ministerijos atmi-
nimo medaliais, Lietuvos Respubli-
kos Seimo,  Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos bei kitomis padėkomis.

Žinia, jog būtent ji šiemet tapo 
Druskininkų Kultūros puoselėto-
jo premijos laureate, V. Šmitienei 
buvo netikėta. Choreografė sako 
esanti laiminga, kai jos darbas, 
kurį ji labai myli, buvo įvertintas. 
V. Šmitienė be šokio savo gyveni-
mo neįsivaizduoja ir tikisi, kad šo-
kiai ir muzika dar ilgai bus jos gy-
venimo palydovai. 

– Ką suteikia žmogui gebėji-
mas šokti, ritmo pajautimas? 

– Pati aš nuo mažens šoku. Dar 
penkiametę mama nuvedė į bale-
to studiją dabartinėje Marijampo-
lėje. Ten man labai patiko, noriai 
mokiausi šokio paslapčių. Net į M. 
K. Čiurlionio menų  gimnaziją mė-
ginome kartu su drauge stoti ir ten 
mokytos baleto meno. Tuomet la-
bai viliojo Operos ir baleto teatro 
scena. Deja, tąkart įstoti nepavy-
ko, bet gyvenimą vis tiek susiejau 
su šokiu.

Man atrodo, kad šokis visų pir-
ma suteikia laisvės. Dovanoja 
gerą nuotaiką. Juk, kai šoki, ne-
jučiomis visuomet šypsaisi. Kitaip 
ir būti negali. Šokdamas ir judi ki-
taip, ir mintys kitokios ateina, atsi-
randa polėkis. 

Smagu, kad visada turėjau labai 
gerus mokytojus, kurie skatino ju-
dėti ir šokti.

– Mokykloje šokio mokote ir 
pačius mažiausius mokinukus. 
Kodėl, Jūsų manymu, svarbu 
juos uždegti meile šokiui, jude-
siui? Kokių šokių mokyti Jums 
labiausiai patinka?

– Man smagu, kad atsiranda vis 
daugiau  mokyklų, kuriose dės-
toma choreografija. Beje, mūsų 
„Atgimimo“ mokykla šalyje buvo 
viena iš pirmųjų, kurioje atsirado 
choreografijos pamokos ir pradė-
ta mokyti šokio meno. Juk šian-
dien matome daugybę vaikų kurių 
laikysena netaisyklinga, jie leidžia 
laiką prie kompiuterių, nesportuo-
ja. Ir net knygų neskaito. Tokiems 
vaikams šokio pamokos – puiki 
galimybė būti fiziškai aktyviems. 

Smagu, kad mūsų mokykloje di-
rektorės D. Časienės iniciatyva 
organizuojamos ir aktyvios per-
traukos salėje, kurių metu moks-
leiviai taip pat skatinami judėti, 
jiems tai patinka.

Man smagu, kad per ilgus darbo 
metus teko dirbti su daugybe ta-
lentingų vaikų. Džiugina, kad ke-
letas mokinių pasekė mano pėdo-
mis ir dirba 
choreogra-
fais. 7 psl.

V. Šmitienė: „Manau, kad reikia pareigingai ir sąžiningai dirbti, tada tikrai pasieksime gerų rezultatų.“/Laimos Rekevičienės 
nuotrauka
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Savivaldybėje pilnai pradėjo veikti gyventojų aptarnavimo 
sistema „vieno langelio“ principu 

Druskininkų savivaldybė perka 
butus

Druskininkų savivaldybės ad-
ministracija perka vieno ir dviejų 
kambarių butus Druskininkų sa-
vivaldybės teritorijoje:

1) vieno kambario buto ben-
dras naudingas plotas turi būti 
ne mažesnis kaip 28 kv. m ir ne 
didesnis kaip 40 kv. m;

2) dviejų kambarių buto ben-
dras naudingas plotas turi būti 
ne mažesnis kaip 39 kv. m ir ne 
didesnis kaip 57 kv. m;

Butai perkami:
1) Veisiejų g., Vytauto g., V. 

Krėvės g., Druskininkų g., Gardi-
no g., Baravykų g., M. K. Čiurlio-
nio g. (atkarpoje nuo M. K. Čiur-
lionio g. 75 iki M. K. Čiurlionio g. 
114).

2) Ateities g., Liškiavos g., Mer-
kinės g., Šiltnamių g., Neravų g., 
Sveikatos g., Eglės g.

3) Viečiūnų miestelyje.
Bendrabučio tipo butai, t. y., 

bendrabučio tipo kambariai su 
bendro naudojimo virtuve ir sa-
nitariniais mazgais, taip pat bu-
tai bendrabučio tipo, mediniuo-
se ar karkasiniuose pastatuose, 
nebus perkami.

Pirkimo dokumentus, susiju-

sius socialinio būsto pirkimu, 
galima gauti iki 2017 m. sausio 
12 d. 10.00 val., darbo dienomis 
ir darbo valandomis Druskinin-
kų savivaldybės administracijo-
je 216 kab. Vasario 16-osios g. 
7, LT- 66118 Druskininkai, taip 
pat pirkimo dokumentai skel-
biami Druskininkų savivaldybės 
tinklapyje adresu www.druski-
ninkai.lt. Pirkimo dokumentai, 
kandidatui paprašius, jam patei-
kiami ne vėliau kaip per 3 darbo 
dienas nuo kandidato prašymo 
pateikti šiuos dokumentus gavi-
mo dienos.

Paraiškų dalyvauti derybose 
pateikimo terminas ir laikas: iki 
2017 m. sausio 12 d. 10.00 val., 
adresu: Druskininkų savivaldy-
bės administracija 216 kab. Va-
sario 16-osios g. 7, LT- 66118 
Druskininkai. Vėliau pateiktos 
paraiškos nebus nagrinėjamos.

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis tel.: (8 313) 52 
242, 52 866.

Skelbimas apie pirkimą pa-
skelbtas „Valstybės žinių“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ 2016 
m.  gruodžio 21 d. Nr. 99.

GYVENTOJŲ DĖMESIUI: pratęsiamas maršrutas 
„Druskininkai – Leipalingis“

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad, atsižvel-
gus į keleivių srautą, pratęsiamas maršrutas „Druskininkai-Leipalin-
gis“. Autobusas iš Druskininkų išvažiuos tuo pačiu laiku: 20.30 val., 
autobusas važiuos visas dienas, įskaitant ir savaitgalį.

Minėto maršruto keleivių srautas bus stebimas visus ateinančius 
metus – jeigu bus pakankamas keleivių srautas, maršrutas ir toliau 
važiuos nuolat. 

Metų pabaigoje Druskininkų sa-
vivaldybėje įdiegta patogesnė ir 
greitesnė gyventojų aptarnavi-
mo sistema, leidžianti sutaupy-
ti laiko ir „vieno langelio“ princi-
pu aptarnauti daugiau gyventojų, 
nuo  sausio 2 dienos jau veikia.    
Pertvarkius Druskininkų savival-
dybės pastato, esančio Vasa-
rio 16-osios g. 7, pirmąjį aukštą, 
jame įrengtas vieno langelio pri-
imamasis, kuriame yra šešios 
specialiai gyventojų aptarnavimui 
skirtos kompiuterizuotos vietos, 

vienoje iš jų gyventojai turės gali-
mybę su juos aptarnaujančiu spe-
cialistu pasikalbėti konfidencialiai.  
Judėjimo negalią turintys gyven-
tojai į priimamąjį pateks per So-
cialinės paramos skyrių, prie ku-
rio įėjimo yra įrengtas pandusas.

Į Savivaldybę atėjusiems  gyven-
tojams nereikės klaidžioti korido-
riais, norint susitvarkyti aktualius 
reikalus. Visus dokumentus er-
dviame hole įrengtose gyventojų 
aptarnavimo vietose padės užpil-
dyti ir priims įvairių sričių atsakin-

gi specialistai. Gyventojus viso-
mis darbo dienomis nustatytomis 
valandomis priims architektūros 
ir urbanistikos, teisės ir civilinės 
metrikacijos, švietimo, ūkio, vaiko 
teisių,  dokumentų ir informacijos 
skyrių, kultūros srities specialistai.  
Kiti specialistai bus iškviečiami ir 
konsultuos pagal poreikį.

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jurge-
levičienė džiaugėsi, kad naujoji 
sistema padės taupyti gyvento-
jų ir specialistų laiką bei padės iš-

vengti eilių, gyventojams nereikės 
klaidžioti savivaldybės korido-
riais, ieškant specialistų.

Gyventojų aptarnavimas „vieno 
langelio“ principu Druskininkų sa-
vivaldybėje Vilniaus al. 18 esan-
čiame pastate sėkmingai vykdo-
mas jau ne vienerius metus.

Primename, kad Druskininkų 
savivaldybės administracijos dar-
bo laikas nesikeičia: pirmadie-
niais-ketvirtadieniais 8:00-17:00 
val., pietų pertrauka 12:00-12:45 
val. Penktadienį 8:00-15:00 val.

 „Įdiegus naująją gyven-
tojų aptarnavimo sistemą, 
galėsime žmonėms aktu-
alius klausimus išspręsti 
daug operatyviau, o doku-
mentų tvarkymas, pade-
dant specialistams, taps 
paprastesnis ir greitesnis. 
Žinoma, sistema įdiegta 
palyginti neseniai, todėl 
reikės šiek tiek laiko, kad 
gyventojai prie jos įprastų. 
Kviečiu visus būti gerano-
riškais ir į savivaldybę iš-
kilusiais klausimais kreip-
tis nustatytu specialistų 
konsultavimo laiku“ – sakė 
V. Jurgelevičienė.

Aptartas pasirengimas Laisvės 
gynėjų dienos minėjimui

Jau tapo tradicija Sausio 13-ąją 
Druskininkuose paminėti rengi-
nių ciklu, skirtu Laisvės gynėjų at-
minimui pagerbti. Kasmet drus-
kininkiečiai prisimena istorinius 
įvykius, apie juos kalba su jauną-
ja karta, visi kartu pagerbia žmo-
nes, kovojusius už laisvą ir nepri-
klausomą Lietuvą. Druskininkų 
savivaldybės vadovai bei įstaigų 

ir organizacijų atstovai aptarė pa-
sirengimą Laisvės gynėjų dienos 
minėjimui. Kaip ir kasmet, druski-
ninkiečiai ir kurorto svečiai kvie-
čiami pagerbti kovotojų už laisvę 
atminimą simboliniame bėgime 
aplink  Druskonio ežerą. Planuo-
jama, kad renginių ciklas prasi-
dės jau sausio 13-osios išvaka-
rėse. Prie Laisvės gynėjų dienos 

minėjimo prisijungs visos Drus-
kininkų savivaldybės mokyklos, 
Viešoji biblioteka, Jaunimo užim-
tumo centras, kuriame su jaunimu 
bendraus Šaulių sąjungos nariai. 
Sausio 13-ąją Druskininkų Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje bus aukojamos šven-
tos mišios, Laisvės aikštėje lieps-
nos atminimo laužas.

Druskininkų savivaldybės vadovai bei įstaigų ir organizacijų atstovai aptarė pasirengimą Laisvės gynėjų dienos minėjimui/Di-
anos Sinkevičiūtės nuotrauka

Gyventojų dėmesiui: nuo šių metų bus atliekama statybos darbų triukšmo kontrolė

Praėjusiais metais sugriežtinus reikalavimus gyvenamojoje aplinkoje vykdomiems statybų ir remonto darbams bei nu-
stačius statybos darbų pradžios ir pabaigos laiką Druskininkų savivaldybėje, nuo sausio 1 dienos bus vykdoma staty-
bos darbų  triukšmo kontrolė. 

Statybos darbų triukšmo kontrolė bus vykdoma, atsižvelgiant į šiais metais įsigaliojusias Triukšmo šaltinių valdytojų, 
kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles. Minėtas taisykles galite rasti Druskininkų savivaldybės tinklala-
pyje: www.druskininkai.lt skiltyje „Veiklos sritys/sveikata“.

Primename, kad darbo dienomis gyvenamosiose teritorijose ir gyvenamosiose patalpose statybos darbus galima at-
likti nuo 8.00 val. iki 20.00 val. o šeštadieniais – nuo 9.00 val. iki 20.00 val. 

Negyvenamosiose teritorijose statybos darbai darbo dienomis ir šeštadieniais gali būti vykdomi nuo 7.00 val. iki 20.00 val.
Sekmadieniais ir švenčių dienomis statybos darbai yra draudžiami.
Kilus klausimams, galite kreiptis  tel. (8313) 51 517 arba el. paštu: gydytojas@druskininkai.lt.
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Savivaldybės vadovai susitiko su 
Druskininkų policijos komisariato 

vadovu V. Kondrackiu
Gruodžio 23-ąją Druskininkų 

savivaldybėje lankėsi ir su Savi-
valdybės vadovais susitiko Drus-
kininkų policijos komisariato va-
dovas Vidmantas Kondrackis. 
Susitikime buvo aptarti per pra-
ėjusius metus Druskininkų poli-
cijos komisariato nuveikti darbai, 
kalbėta apie tai, kad išsami pa-
reigūnų veiklos ataskaita bus pri-
statyta druskininkiečių bendruo-
menei mieste ir seniūnijose. V. 
Kondrackis savivaldybės vado-
vams įteikė šiais metais išleistą 
Kęstučio Noreikos mokslo mo-
nografiją, kurioje užfiksuoti isto-
riniai faktai apie policijos darbą. 
Knygą išleido Alytaus teisėsau-
gos ir teisėtvarkos muziejus.

Kaip sako patys pareigūnai, ši 
knyga – puiki galimybė iš arčiau 
susipažinti su Alytaus apskri-
ties policijos darbo ypatumais 
nuo Pirmojo pasaulinio karo pa-
baigos iki Antrojo pasaulinio 
karo pradžios, pajusti to laikme-
čio dvasią, prisiliesti prie praei-
ties, svarbios dabarties ir atei-
ties kartoms.

Šiais metais išleistoje knygoje 
„Alytaus apskrities policija 1918-
1940 metais“ aprašoma Alytaus 
apskrities policijos istorija 1918-

1940 m. Leidinyje atskleidžiamas 
sunkus Alytaus apskrities polici-
jos organizavimo etapas, api-
būdinama nuovadų dislokacija, 
analizuojama policijos veikla ir 
su tuo susijusios problemos, ap-

rašomas teisėtvarkos struktūrų 
aprūpinimas tarnybai reikalingo-
mis priemonėmis, nagrinėjamas 
personalo komplektavimas ir ap-
mokymas bei policijos likvidavi-
mas po 1940 m. okupacijos. 

V. Kondrackis įteikė šiais metais išleistą K. Noreikos mokslo monografiją, kurioje 
užfiksuoti istoriniai faktai apie policijos darbą/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Aptarti Druskininkų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos nuveikti darbai 
ir naujų metų veiklos perspektyvos

Gruodžio 23 d. Savivaldybės 
vadovai susitiko su Druskininkų 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos vadovu Sigitu Matulevičiu-
mi ir aptarė 2016-aisiais nuveik-
tus darbus, apžvelgė naujų metų 
perspektyvas bei priešgaisrinės 
saugos stiprinimo galimybes. Su-
sitikimo metu pasidžiaugta, kad 
besibaigiantys metai buvo pa-
kankamai ramūs – pavyko opera-
tyviai teikti pagalbą gaisrų, auto 
įvykių, birželį praūžusio škvalo 
metu. Druskininkų savivaldybės 
lėšomis šaltojo sezono pradžioje 
net 34-ių socialinės rizikos asme-
nų namuose įrengti dūmų detek-
toriai, padedantys užtikrinti gy-

ventojų saugumą gaisro atveju. 
Nuspręsta 2017-aisias toliau tęs-
ti programą dirbant ne tik su soci-
alinės rizikos šeimomis, bet ir su 
daugiavaikėmis šeimomis bei ki-
tomis socialinėmis grupėmis tam, 
kad visuomenė jaustųsi dar sau-
gesnė.

Susitikime kalbėta apie ES lė-
šomis kartu su Baltarusija pla-
nuojamą įgyvendinti projektą 
„Priešgaisrinių įstaigų bendradar-
biavimas kuriant saugų pasienio 
regioną“. Planuojama, kad įgy-
vendinant šį projektą bus orga-
nizuojami bendri Gardino ir Lei-
palingio ugniagesių komandų 
mokymai ir patirties sklaidos ren-

giniai bei pagerinta ugniagesių 
gelbėtojų materialinė bazė.

Susitikime dalyvavusio Druski-
ninkų savivaldybės mero Ričardo 
Malinausko teigimu, Druskinin-
kų priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos pareigūnai atsakingai žiū-
ri  į savo darbą, bendradarbiauja 
su kitomis institucijomis ir kasmet 
siekia darbo rezultatus padaryti 
dar efektyvesniais: „Ačiū už ope-
ratyvią pagalbą ir atkaklų, pasi-
aukojantį darbą vardan druskinin-
kiečių ir kurorto svečių saugumo 
užtikrinimo. Neabejoju, kad kitais 
metais dirbsite taip pat sklandžiai 
ir pateisinsite visuomenės pasiti-
kėjimą jumis“. 

Druskininkų savivaldybės vadovai susitikime su Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovu S. Matulevičiumi ap-
tarė 2016-aisiais nuveiktus darbus, apžvelgė naujų metų perspektyvas bei priešgaisrinės saugos stiprinimo galimybes/Dianos 
Sinkevičiūtės nuotrauka

Atsisakius popierinių gimimo, 
mirties ir santuokos liudijimų, 

gyventojų laukia kelios naujovės

Nuo sausio 1 dienos įsigaliojus 
naujoms įstatymo nuostatoms, 
popieriniai gimimo, santuokos su-
darymo ar nutraukimo, mirties, 
vardo, pavardės, tautybės keitimo 
liudijimai neišduodami, tačiau gy-
ventojai dėl to nepatogumų pajusti 
neturėtų. Kaip teigė Teisės ir civi-
linės metrikacijos skyriaus vedė-
jo pavaduotoja Ramutė Juonienė, 
gyventojų laukia kelios naujovės, 
tačiau iš esmės naujoji tvarka gy-
ventojams padės išvengti papil-
domo popierizmo, nes nuo šiol vi-
sus duomenis Gyventojų registrui 
elektroniniu būdu pateiks atitinka-
mos institucijos. „Pavyzdžiui, vai-
ko gimimas bus registruojamas 
pagal civilinei metrikacijai svei-
katos priežiūros įstaigų pateiktus 
dokumentus. Tačiau tėvai turės 
pateikti prašymą dėl vaiko gimi-
mo įregistravimo ir vardo bei pa-
vardės suteikimo. Prašymą ga-
lima pateikti elektroniniu būdu, 
prisijungus prie Elektroninių val-
džios vartų portalo. Žinoma, išlie-
ka galimybė suteikti vaikui vardą, 
atvykus į civilinės metrikacijos įs-
taigą asmeniškai, tačiau elektro-
ninės paslaugos leidžia sutaupyti 
laiko, pateikti prašymą gyvento-
jams patogiausiu metu“, – sakė R. 
Juonienė.

Santuoką nutraukus teisme, vi-
sus duomenis civilinei metrikacijai 
perduos teismas. Teismui paskel-
bus apie santuokos nutraukimą ir 
įsiteisėjus minėtam sprendimui, 
asmenims nebereikės gaišti laiko 
ir vykti pasiimti santuokos nutrau-
kimo liudijimo į civilinės metrikaci-
jos skyrių.

R. Juonienė atkreipė dėmesį, 
kad daugiausia naujovių laukia as-
menų, kuriems teks laidoti savo 
artimuosius. Iki šiol svarbiausias 
dokumentas, organizuojant laido-
tuves, buvo civilinės metrikacijos 
išduotas mirties liudijimas. Šį do-
kumentą reikėdavo pateikti laido-
tuvių paslaugas teikiančioms ben-
drovėms, dvasininkams, kapinių 
administratoriams, krematoriumų 

darbuotojams bei Socialinės para-
mos skyriaus specialistams, norint 
gauti pašalpą. Nuo 2017 m. sau-
sio 1-osios svarbiausiu dokumen-
tu, organizuojant laidotuves, yra 
popierinis medicininis mirties liu-
dijimas, kurį išduos sveikatos prie-
žiūros įstaiga (ligoninė, slaugos 
namai, poliklinika, Valstybinė teis-
mo medicinos tarnyba).

Kaip informavo Socialinės para-
mos skyriaus vedėjo pavaduoto-
ja Marytė Sasnauskaitė, artimie-
siems, norintiems gauti laidojimo 
pašalpą iš savivaldybės dėl arti-
mo mirties, nereikia pateikti jokių 
papildomų dokumentų. Apie žmo-
gaus mirtį savivaldybės duomenis 
gauna iš Gyventojų registro. Jei-
gu artimieji norės laidojimo pašal-
pą gauti mirties dieną ir duomenų 
apie mirtį nebus Gyventojų regis-
tre, tuomet Socialinės paramos 
skyriui gali tekti pateikti sveikatos 
priežiūros įstaigos išduotą medi-
cininį mirties liudijimą.

Nors popierinių liudijimų nebe-
liko, tačiau gyventojams yra su-
darytos galimybės gauti civilinės 
būklės akto įrašą liudijančius iš-
rašus.

Atkreipiame dėmesį, kad vis 
daugiau savivaldybės teikiamų 
paslaugų yra perkeliama į elektro-
ninę erdvę. Todėl kviečiame gy-
ventojus taupyti savo laiką ir nau-
dotis jų patogumui sukurtomis  el. 
paslaugomis. Gyventojai, norin-
tys išmokti naudotis el. paslaugo-
mis, gali užsukti į Druskininkų sa-
vivaldybės pastatą esantį Vasario 
16-osios g. 7, kur specialistai pa-
tars ir pamokys kaip elektroninė-
je erdvėje užpildyti reikiamus pra-
šymus.

Kilus klausimams, gyventojai 
gali kreiptis į Teisės ir civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Ramutę Juonienę tel. 
(8 313) 537 56 arba į Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo pava-
duotoją Marytę Sasnauskaitę tel. 
(8 313) 53708 ir el. paštu: para-
ma@druskininkai.lt.

Ar jau balsavote už Jums labiausiai patinkančią 
kalėdinio eglučių parko eglutę?

Gruodžio trečiąją Muzikinio fontano erdvėse ir vėl nušvito kalėdinių 
eglučių parkas, kuriame suspindo net 48 išradingai papuoštos eglutės 
ir unikalios kalėdinės kompozicijos. Įvairios Druskininkų įmonės, įstai-
gos ir organizacijos parke pristato originalias įvairių formų, gyvas ir iš 
įvairių medžiagų sukurtas kalėdines eglutes, demonstruodamos savo 
išskirtinį kūrybiškumą bei išradingumą ir taip pristatydamos savo vei-
klą. Kaip ir kasmet, visos eglutės varžosi dėl gražiausios ir originaliau-
sios kalėdinės eglutės titulo. Už labiausiai patikusią eglutę iki sausio 
16-osios galima balsuoti „Mano Druskininkai“ FACEBOOK paskyroje. 
Savo simpatijas, spausdami PATINKA, gali išreikšti visi parko lankyto-
jai: ir druskininkiečiai, ir miesto svečiai. Be to, šiemet eglutes vertina ir 
profesionalių menininkų komisija. 

Iš visų kalėdinių eglučių parke eksponuojamų Druskininkų savivaldy-
bės įmonių, įstaigų ir organizacijų sukurtų kalėdinių eglučių bus išrink-
ta ir originaliausia, ir daugiausia lankytojų simpatijų pelniusi eglutė. Jų 
kūrėjai bus pagerbti ir apdovanoti kasmetinio Druskininkų savivaldy-
bės organizuojamo Padėkos vakaro metu. 

Taigi balsuokite, būkite aktyvūs ir galbūt būtent Jums labiausiai patin-
kanti eglutė laimės žiūrovų simpatijų prizą!
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Su miškų urėdijos vadovu kalbėta apie Druskininkų miškų priežiūrą

Druskininkų miškų urėdijos urėdas Z. Naujokas savivaldybės vadovams pristatė 2016 m. metų urėdijos veiklą bei papasakojo apie 
valstybinių miškų, esančių savivaldybių teritorijoje, perdavimo savivaldybėms valdyti aktualijas/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Pasibaigus akcijai „Tapk savanoriu bent vienai dienai“ 
druskininkiečiai tęs savanorišką veiklą

Gruodžio mėnesį gerų darbų 
maratono „Pradėk nuo savęs“ or-
ganizatoriai kvietė prisijungti prie 
visame pasaulyje vis labiau po-
puliarėjančios savanoriškos vei-
klos ir dalyvauti akcijoje „Tapk 
savanoriu bent vienai dienai“. Li-
kus savaitei iki gražiausių metų 
švenčių net 12 organizacijų  at-
vėrė duris druskininkiečiams, pa-
norusiems išbandyti jėgas sava-
noriškoje veikloje. Druskininkų 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotoja Violeta 
Grigorienė džiaugėsi, kad prie 
akcijos prisijungę žmonės nu-
sprendė ir toliau tęsti savano-
rišką veiklą: „Džiaugiuosi, kad ši 
akcija tapo paskata tiems, kurie 
seniai svajojo išbandyti savano-
rystę. Nors akcija baigėsi, tačiau 
tapti savanoriu bent vienai dienai 
niekada nevėlu“. 

Akcijos „Tapk savanoriu bent 
vienai dienai“ dalyviai išban-
dė daug skirtingų veiklų, visiems 
jiems bus įteiktos Druskininkų sa-
vivaldybės mero Ričardo Mali-
nausko padėkos.

Regina Kononenko ir Zita Kum-
pikienė savanoriavo Socialinių 
paslaugų centro Leipalingio sky-
riuje: padėjo tvarkyti patalpas, 
labdaros kambarį. Moterys pla-
nuoja savanoriauti ir toliau – prisi-
dėti prie užimtumo organizavimo 
gaminant darbelius vaikų ir neįga-
liųjų dienos centruose.

Kęstutis Krancevičius savano-
riavo Visuomenės sveikatos biu-
re. Tądien visuomenės sveikatos 
specialistai vedė renginį Druski-
ninkų policijos komisariate, o sa-
vanoris įamžino renginio akimir-
kas, talkino VSB specialistams jų 
darbe, padėjo pasiruošti gražiau-

sioms metų šventėms.
Živilė Malaškevičiūtė savanoria-

vo Druskininkų ligoninėje Vidaus 
ligų skyriuje. Skyriaus vyresnio-
ji slaugytoja negailėjo jai gražių 
žodžių.

Reabilitacijos skyriuje savano-
riavo Inga Jonienė. Ši savanorė 
į skyrių sugrįžo dar kartą su ka-
lėdinėmis dovanėlėmis bei norė-
tų tęsti savanorystę lankydamasi 
maždaug kas dvi savaitės. Mo-
ters lauks visas skyriaus perso-
nalas, o labiausiai – ligoniai.

Margarita Gromyko ir Biru-
tė Matusevičienė savanoriavo 
Druskininkų Švč. Mergelės Mari-
jos Škaplierinės parapijoje: šven-
tiškai bei originaliai papuošė pa-
rapijos tvorą.

Živilė Stravinskaitė savano-
riavo Ratnyčios parapijos Ca-
rito vaikų dienos centre „Džiu-
gučiai“: organizavo vaikų 

užimtumą,  padėjo ruošti namų 
darbus, bendravo su vaikais.

Diana Brown, Ligita Baranaus-
kienė, Marytė Sasnauskaitė, Vai-
va Kirkauskienė ir Evelina Rau-
lušaitienė savanoriavo Maltos 
ordino pagalbos tarnybos Drus-
kininkų skyriuje – nešiojo sene-
liams ir neįgaliesiems karštą sriu-
bą.

Džiugu, kad akcijos metu atsira-
do žmonių, kurie atsiliepė ir pasi-
siūlė padėti ateityje: Juozas Na-
rijauskas Socialinių paslaugų 
centrui pasisiūlė pagelbėti atlie-
kant smulkius remonto darbus. 
Dar dvi „Bočių“ senjorės nuo kitų 
metų savanoriaus Maltos ordino 
pagalbos tarnyboje ir lankys prie-
žiūros reikalaujančius senelius.

Akcijos organizatoriai dar kar-
tą dėkoja savanoriams, o visus 
druskininkiečius ir kurorto sve-
čius kviečia ir toliau aktyviai daly-

vauti gerų darbų maratono „Pra-
dėk nuo savęs“ renginiuose.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Gruodžio 23 d. Druskininkų sa-
vivaldybėje apsilankęs Druski-
ninkų miškų urėdijos urėdas Ze-
nonas Naujokas savivaldybės 
vadovams pristatė 2016 m. metų 
urėdijos veiklą bei papasakojo 
apie valstybinių miškų, esančių 
savivaldybių teritorijoje, perdavi-
mo savivaldybėms valdyti aktua-
lijas. Z. Naujokas išsamiai papa-
sakojo apie birželyje praūžusio ir 
daug žalos Druskininkų savival-
dybės miškams padariusio škva-
lo padarinių likvidavimą. Pažy-
mėta, kad ateinančiais metais 
didesnis dėmesys bus skiriamas 
miesto prieigose esančių miškų 
valymui bei pasidžiaugta priva-
čių miškų savininkų pilietiškumu 
ir supratingumu, tvarkant jiems 
priklausančius miškus.

Savivaldybės vadovai su Z. 
Naujoku aptarė itin svarbią temą 
– miško kelių priežiūrą. Z. Nau-

jokas akcentavo, kad urėdijos 
specialistai kartu su Viečiūnų ir 
Leipalingio seniūnijų seniūnais 
visomis išgalėmis rūpinasi miško 
kelių būkle, drausmina medienos 
vežėjus, kad pastarieji savo vei-
klą vykdytų atsakingai ir užtikrin-
tų, kad sugadinti keliai būtų koky-
biškai sutvarkyti.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas po 
susitikimo pabrėžė, kad Drus-
kininkų miškai – visos bendruo-
menės turtas, kuriuo kiekvienas 
turime atsakingai pasirūpinti: „Iš-
vengti stichinių nelaimių  padari-
nių negalime, tačiau galime pa-
sirūpinti miškais saugodami juos 
nuo gaisro, atsakingai gabenda-
mi medieną ir sudrausmindami 
tuos, kurie elgiasi netinkamai“.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Regina Kononenko ir Zita Kumpikienė savanoriavo Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriuje: padėjo tvarkyti patalpas, labdaros kambarį/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotraukos

L. Baranauskienė, D. Brown, M. Sasnauskaitė drauge su A. Akromaite savanoriavo 
Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų skyriuje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

A. Paulėkaitė drauge su M. Gromyko ir B. Matusevičienė, savanoriavusiomis Drus-
kininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijoje/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

K. Krancevičius savanoriavo Visuomenės sveikatos biure/Dianos Sinkevičiūtės 
nuotrauka
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Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje svarstytas klausimas 
dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų 

savivaldybės vartotojams
Gruodžio 30 d. sušauktame 

Druskininkų savivaldybės Eks-
tremalių situacijų komisijos po-
sėdyje svarstytas klausimas dėl 
nepertraukiamo gamtinių dujų 
tiekimo Druskininkų savivaldy-
bės vartotojams. Druskininkų sa-
vivaldybės pastangomis Elek-
tros ir dujų skirstymo bendrovė 
„Energijos skirstymo operato-
rius“ (ESO) nuo 2016 metų lap-
kričio 1 užtikrina patikimą ir sau-
gų gamtinių dujų skirstymą ir 
tiekimą Druskininkų savivaldy-
bėje, tačiau kaip posėdyje pažy-
mėjo Ūkio skyriaus vyriausiasis 
specialistas Mindaugas Jaske-
levičius, gamtinės dujos į Drus-
kininkus yra tiekiamos atskiru 
vamzdynu iš Baltarusijos terito-
rijos. Šis vamzdynas nėra susi-
jęs su Lietuvos dujų sistema. Du-
jos, kurios atiteka į Druskininkus, 
yra perkamos iš AB „Gazprom“ 
ir transportuojamos per Baltaru-
sijos Respubliką magistraliniais 
bei skirstomaisiais dujotiekiais. 

Pasiekusios Druskininkus, dujos 
Druskininkų katilinėje esančiame 
dujų reguliavimo punkte skirsto-
mos į dvi atšakas: viena atšaka 
nueina į Druskininkų katilinę ši-
lumos gamybai, o kita dalis tie-

kiama į miestą, daugiausiai buiti-
niams vartotojams.

UAB „Litesko“ ir ESO vykdė vie-
šuosius pirkimus dėl dujų tiekimo 
2017 metams. Vienintelį pasiūly-
mą pateikė UAB „Haupas“, tačiau 

paaiškėjo, kad minėta įmonė  ne-
turi sutarčių su Baltarusijos dujų 
transportuotojais. Dėl šios prie-
žasties gali atsirasti laikinų dujų 
tiekimo sutrikimų.

Druskininkų savivaldybė raš-

tu kreipėsi į UAB „Litesko“ ir 
ESO, kad bendrovės būtų pa-
siruošusios užtikrinti vartoto-
jų poreikius sutrikus dujų tieki-
mui, taip pat prevenciškai buvo 
sušauktas Ekstremalių situa-
cijų komisijos posėdis. Jame 
UAB „Litesko“ filialo Druski-
ninkų šiluma vadovas Remigi-
jus Viniarskas pažymėjo, kad, 
esant nežymiems dujų tiekimo 
sutrikimams, katilinė turi rezer-
vą, todėl vartotojai nepatogu-
mų neturėtų pajusti. ESO taip 
pat užtikrino, kad problemų ne-
turėtų kilti, nes, esant reikiamy-
bei, dujos iki Druskininkų būtų 
atvežtos autovežiais.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas kar-
tu su specialistais sausio 3 dieną 
susitiko su LR energetikos minis-
tru Žygimantu Vaičiūnu ir aptarė 
susidariusią situaciją.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tie-
kimo Druskininkų savivaldybės vartotojams/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Paskutiniajame praėjusių metų Tarybos posėdyje – 
gyventojams aktualūs sprendimai

Ketvirtadienį sušauktas pas-
kutinysis šiais metais Druski-
ninkų savivaldybės Tarybos 
posėdis, kuriame svarstyti 
bendruomenei aktualūs klau-
simai. Pristatydama sprendi-
mo projektą dėl Druskininkų 
savivaldybės biudžeto, Fi-
nansų ir apskaitos skyriaus 
vedėja Vyda Amšiejienė pasi-
džiaugė, kad šių metų biudže-
tas vykdomas nepriekaištin-
gai. Posėdyje Tarybos nariai 
apsisprendė dėl lėšų, skiria-
mų su Tarybos nario veikla 
susijusių išlaidų (kanceliari-
jos, pašto, telefono, interne-
to ryšio, transporto) apmokė-
jimui.  Priimtas sprendimas, 
kad minėtos lėšos būtų maži-

namos 30 procentų.
Posėdžio metu nuspręsta, kad į 

LR Seimą išrinktą Zenoną Strei-
kų pakeitęs Remigijus Alek-
sandras Viniarskas pakeistų Z. 
Streikų Druskininkų savivaldy-
bės peticijų komisijoje ir jai pirmi-
ninkautų.

Taryba pritarė, kad Druskinin-
kų kultūros puoselėtojo premija 
šiais metais būtų skirta Druski-
ninkų „Atgimimo“ mokyklos cho-
reografijos vyresniajai mokytojai 
Valei Šmitienei.

Pristatydama Druskininkų savi-
valdybės visuomenės sveikatos 
stebėsenos 2015 metų ataskai-
tą, Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro vado-
vė Inga Kostina pasidžiaugė, kad 

didžioji dalis Druskininkų savival-
dybės sveikatos rodiklių yra ge-
resni nei Lietuvos vidurkis. At-
einančiais metais planuojamos 
įvairios prevencinės priemonės ir 
edukaciniai renginiai, padėsian-
tys pagerinti sveikatos rodiklius, 
užkirsti kelią eismo nelaimėms. 
Tarybos posėdžiui pirmininkavęs 
Druskininkų savivaldybės me-
ras R. Malinauskas pabrėžė, kad 
savivaldybė  kaip ir kasmet, taip 
ir ateinančiais metais planuoja 
skirti dėmesį kelių būklei bei rū-
pintis kelių, sankryžų, pėsčiųjų 
perėjų apšvietimo gerinimu.

Parengta pagal Druskininkų 
savivaldybės informaciją

Roberto Kisieliaus nuotrauka
Paskutiniajame 2016 m. Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje svarstyti ben-

druomenei aktualūs klausimai/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šventę alytiškiams dovanojo Druskininkų „Bočiai“
Birutė Gudleikienė
Alytaus šv. Benedikto gimna-

zijos 8c klasės bendruomenė ir 
auklėtoja 

Negaliu nepasidalinti tuo 
malonumu, kurį suteikė 
mums Druskininkų „Bočiai“. 
Dirbu Alytaus šv. Benedik-
to gimnazijoje. Mokykloje gy-
vuoja tradicija švęsti simbo-
linę Kūčių vakarienę kartu su 
klasės bendruomene. Tą va-
karą susirenka klasės moki-
niai ir jų šeimos nariai. Daž-
nai – visa šeima. Visada savo 
šventę pradedame šv. Mišio-
mis gimnazijos koplyčioje. 
Po to sustojame aplink sim-
bolinį Kūčių stalą ir, laužy-
dami kalėdaitį, linkime vieni 
kitiems pačių gražiausių da-
lykų. Mokiniai rodo savo pro-
gramėlę tėveliams, vėliau žai-
džiame ir pokštaujame.

Šiemet mes pasikvietėme nuos-
tabųjį, nenuilstantį  ir labai gera-
norišką kolektyvą iš Druskininkų. 
Jūsų, mieli druskininkiečiai, „Bo-
čių“ gali pavydėti visa Lietuva! 

Pasipuošę tautiniais drabu-
žiais, nuoširdžiomis šypseno-
mis ir puikia nuotaika, šie  gar-
būs žmonės padovanojo mums 
pačias nuostabiausias akimir-
kas, kokias tik galima patirti 
šiuo stebuklinguoju metų laiku.  
Savo energija ir nuoširdumu jie 
įsuko aštuntokus  į  ratelių, žai-
dimų ir šokių sūkurį, suteikė ga-
limybę priglusti prie primirštų 
tradicijų ir papročių.

Ačiū visam „Bočių“ kolektyvui, 
jų muzikos vadovei ir ypatingai 
poniai Zitai Jančiauskienei už jų 
nenuilstantį pasiryžimą skleis-
ti gerumo dvasią  bei etnografi-
nę kultūrą. Linkime geros svei-
katos, ištvermės ir dar daugiau 
gražių polėkių 2017 metais.

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos aštuntokai džiaugiasi, kad Druskininkų „Bočiai“ įsuko juos į  ratelių, žaidimų ir šokių sūkurį, 
suteikė galimybę priglusti prie primirštų tradicijų ir papročių/Asmeninio archyvo nuotrauka
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2016-ųjų metų2016-aisiais Druskininkuose 
nestigo vietos žmonių įgyven-
dintų iniciatyvų, kurortas išli-
ko svetingas turistams, duris 
atvėrė nauji objektai. Netrūko 
ir didelį atgarsį šalyje turėju-
sių Druskininkus populiarinan-
čių bei druskininkiečių darbus 
garsinančių renginių. Sėkmin-
gai įgyvendinti įvairūs projek-
tai, svarbūs vietos bendruo-
menei, kurorto ekonominiam 
gyvavimui. Skatintas bendruo-
menių verslumas, investuojant 
į gyvenamąją aplinką, ją tvar-
kant, gražinant.

Geriausiųjų trejetuke
Lietuvos laisvosios rinkos ins-

titutui paskelbus 60 Lietuvos 
savivaldybių indeksą, kuriame 
įvertintas didžiųjų ir mažųjų savi-
valdybių darbo efektyvumas, pa-
aiškėjo, kad mažųjų savivaldybių 
grupėje Druskininkai pernai buvo 
trečioje reitingo vietoje ir geriau-
si Alytaus regione bei tarp kuror-
tinių savivaldybių. Palankiau ver-
tintos tos savivaldybės, kurios 
užtikrina žmogaus laisvę rinktis, 
skatina privačią iniciatyvą, kuria 
palankias verslo sąlygas, taupo 
išteklius, veikia skaidriai. Drus-
kininkai jau nebe pirmus metus 
sulaukia aukštų įvertinimų. Tai 
rodo, kad Druskininkų savivaldy-
bė stengiasi efektyviai dirbti viso-
se srityse. 

Kad verslo aplinka Druski-
ninkų savivaldybėje vertina-
ma itin palankiai, parodė „Cita-
dele“ banko inicijuotas tyrimas 
„Verslo kliūčių žemėlapis 2016“. 
Mūsų savivaldybė pateko į de-

šimtuką geriausių šalies savi-
valdybių, kuriose kliūčių plėtoti 
smulkų ir vidutinį verslą yra ma-
žiausiai. Tyrimo metu savo nuo-
monę apie verslo aplinką ir pro-
blemas išsakė per 500 smulkių 
ir vidutinių įmonių, 22 regioni-
nės verslo asociacijos, visos 60 
savivaldybių. Verslo kliūčių že-
mėlapyje kiekvienai savivaldy-
bei suteiktas verslo laisvės in-
deksas – didesnis jo rodiklis 
rodo mažesnes kliūtis, su kurio-
mis susiduria vietos smulkusis 
ir vidutinis verslas. Druskininkų 
savivaldybė surinko 114 proc. 
laisvės indekso taškų ir 6-7 vie-
tas dalinasi su Birštono savival-
dybe. „Druskininkų regioną, ku-
ris anksčiau ir intensyviau nei 
Birštonas ėmė rūpintis investi-
cijomis į turizmo infrastruktūrą, 
patys vietos verslininkai įverti-
no kaip pasižymintį išskirtinai 
palankia verslo aplinka“, – ko-
mentavo „Citadele“ banko vers-
lo klientų departamento vado-
vas Vaidotas Gurskas.

Pirmumas – sveikatai
Praėjusių metų sausio pabai-

goje Druskininkuose atidary-
tas  moderniausias Baltijos ša-
lyse medicininės reabilitacijos 
centras „Upa“. Pasak Vytauto 
Dambravos, reabilitacijos centrą 
valdančios bendrovės „MCT“ va-
dovo, centras įkurtas siekiant pa-
keisti sveikatą atgauti norinčių 
žmonių patirtį ir suvokimą apie 
medicininę reabilitaciją. Tikima-
si, kad naujasis medicininės re-
abilitacijos centras garsins Lietu-
vos vardą ir tarp gausių lankytojų 

iš užsienio. Pernai surengto tra-
dicinio Druskininkų savivaldybės 
padėkos vakaro metu reabilitaci-
jos centras „Upa“ už investicijas 
ir sveikatinimo paslaugų plėtrą 
Druskininkuose buvo apdovano-
tas prestižiniu apdovanojimu – 
Ratnyčėlės statulėle. 

2016-aisiais daugybė kurorto 
svečių ir druskininkiečių įverti-
no naujausius K. Dineikos svei-
katingumo parko privalumus ir 
poilsio, sveikatinimo paslaugų 
infrastruktūrą. Parko erdvėse 
startavo ir Lietuvoje surengtos 
ėjimo varžybos, į kurias pernai 
Druskininkuose susirinko jūra 
žmonių iš visos Lietuvos.

Pernai Druskininkų ligoninėje 
pradėtos teikti aukščiausio lygio 
kokybiškos medicininės paslau-
gos – hemodializės procedūros. 
Įstaigoje pradėtos teikti kokybiš-
kos hemodializės paslaugos yra 
didelis įvykis Druskininkų ligoni-
nei ir pacientams.

Praėjusių metų rudenį Druski-
ninkuose visos šalies ir užsienio 
dėmesį patraukė čia surengtos 
dešimtosios Lietuvos greitosios 
medicinos pagalbos žaidynės, 
kuriose varžėsi 28 komandos 
iš Lietuvos ir penkios – iš užsie-
nio šalių. Organizatorių teigimu, 
Druskininkai jubiliejinių Lietu-
vos greitosios medicinos pagal-
bos žaidynių vieta pasirinkti dėl 
to, kad tai – nuostabus kurorti-
nis miestas, geranoriškai bendra-
darbiaujanti savivaldybė, kuri la-
bai daug padėjo organizatoriams 
varžybas organizuoti viešose er-
dvėse, visos Druskininkų specia-
liosios tarnybos.

Druskininkams – medalis
Geru suvenyru turistams, sve-

čiams ar puikia dovana visiems, 
mylintiems Druskininkus, taps 
pernai rugsėjį visuomenei prista-
tytas originalus kurortą reprezen-
tuojantis medalis. Jis sukurtas, 
Druskininkams minint 222-uo-
sius metus, o pristatytas praėjusį 
rugsėjį, minint Pasaulinę turizmo 
dieną. Medalį nukaldino Lietuvos 
monetų kalykla. 

Naikinti įkyrūs mašalai
Per pastaruosius kone penke-

rius metus Druskininkų savival-
dybė ne kartą kreipėsi į Vyriau-
sybę, aplinkosaugininkus dėl 
visam Pietų Lietuvos regionui 
aktualios problemos – kraujasi-
urbių upinių mašalų antplūdžio 
vasaros metu. Galiausiai Drus-
kininkų savivaldybės pastan-
gos atsipirko: gegužę į Nemuną, 
ties Varviškės kaimu buvo išpil-
tas biologinis preparatas mašalų 
lervutėms naikinti. Aplinkos mi-
nisterija patikino, kad lėšos upi-
nių mašalų naikinimui bus ski-
riamos kasmet, nes, tik kasmet 
pilant preparatą, galima užtikrin-
ti mašalų populiacijos mažėji-
mą. Jau praėjusią vasarą maša-
lų buvo mažiau, tačiau prireiks 
bent kelerių metų, kad jie nebe-
kamuotų regiono gyventojų ir at-
vykusių svečių.

Gražios sukaktys
Praėjusiais metais Druskinin-

kuose buvo gausu prasmingų, 
įvairių druskininkiečių gyvenimui 
svarbių įstaigų veiklos sukakčių.

Pirmąjį gimtadienį paminėjo ir 
užpernai bendrovės „Kautros kel-
tuvai“ atidarytas unikalus objek-
tas – „Lynų kelias“. Garsas apie 
Druskininkuose siūlomą smagią 
pramogą sklinda ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Juolab, kad UAB 
„Kautros keltuvai“ jau metus eks-
ploatuojamas „Lynų kelias“ – vie-
nintelis toks objektas Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse, panašus keltuvas 
yra tik Siguldoje (Latvija).

Gražios „pilnametystės“, 18 metų 
sukakties pernai sulaukė ir Jauni-
mo užimtumo centro kolektyvas. 

Vasaros pradžioje Socialinių 
paslaugų centras paminėjo 15 
metų veiklos sukaktį. 

Druskininkų mieste esantis lop-
šelis-darželis „Žibutė“ pernai 
šventė 45-erių metų jubiliejų. Įs-
taigos auklėtinių tėveliai padėkojo 
kolektyvui, kuriame vaikai moko-
mi gerbti vienas kitą, būti laukia-
mais, reikalingais ir mylimais.

Aktyviomis bendruomenėmis 
garsėjantys Druskininkai pernai 
vasarį pasveikino Druskininkų 
„Bočius“, – organizacija veikia 
jau 15 metų. Prestižiniu Savival-
dybės apdovanojimu – „Ratny-
čėle“ už aktyvų dalyvavimą ben-
druomenės gyvenime pagerbti 
Druskininkų „Bočiai“ ne tik talki-
na, organizuojant miesto rengi-
nius ir šventes, bet ir patys ren-
gia įvairias vakarones, į kurias 

Vasaros pradžioje Socialinių paslaugų centras paminėjo 15 metų veiklos sukaktį. Druskininkuose surengtos dešimtosios Lietuvos grei-
tosios medicinos pagalbos žaidynės

K. Dineikos sveikatingumo parko erdvėse startavo Lietu-
voje surengtos ėjimo varžybos

Gegužę į Nemuną, ties Varviškės kaimu, buvo išpiltas biologinis preparatas mašalų lervutėms naikintiSausio pabaigoje Druskininkuose atidarytas  moderniausias Baltijos šalyse medicininės reabilitacijos centras „Upa“
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Labai myliu liaudies šokį. Ma-
nau, jis yra visų šokių pagrin-
das, suteikia galimybę pažinti 
savo šaknis, tradicijas. Vertinu 
tautinį kostiumą. Per teorines 
pamokas daug dėmesio jam ski-
riu. Dažnai mokiniams pasako-
ju, kaip anksčiau žmonės, ku-
riems teko išvykti iš Lietuvos, 
brangino tautinius kostiumus. 
Kai pirmą kartą Pasaulio lietu-
vių dainų šventėje pamačiau 
išeivijos lietuvius, stebėjausi, 
kad jie šoka, visi vilkėdami skir-
tingus kostiumus. Po to sužino-
jau, kad tie kostiumai – jų tėvų 
ar senelių atsivežti iš gimtinės, 
perduoti iš kartos į kartą. Būtent 
tautinis kostiumas, austi rankš-
luosčiai buvo tie vertingi daik-
tai, kuriuos tuomečiai emigran-
tai vežėsi su savimi iš Lietuvos. 

– Kurie iš renginių, kuriuose 
teko dalyvauti, Jums labiau-
siai įsiminė, suteikė geriausių 
emocijų?

– Daugybę gerų emocijų sutei-
kė visos Dainų šventės. Man Dai-
nų šventės dvasia artima nuo pat 
vaikystės.

Nors dabar yra įvairių atsilie-
pimų, esą jų dalyviams tenka 
vargti, miegoti ant grindų,  sau-
lėje kepti, mirkti lietuje, bet man 
asmeniškai visus vargus atper-
ka paskutinioji Dainų šventės 
diena, kai visi kolektyvai pasi-
rodo kartui, kai nuvilnija visų 
drauge atliekamos dainos, kai 
tūkstančiai žmonių vienu metu 
sukasi šokio sūkury. Visi laimin-
gi ir patenkinti, nes visus apima 
toks bendrumo jausmas, didžia-
vimasis savo tauta ir šalimi. Tai 
atperka visus vargus.

Įsiminė visi tarptautiniai projektai, 
kuriuose teko dalyvauti. Su kolegės 
R. Mikalčienės kolektyvu „Suktinis“ 
mes su jaunosiomis šokėjomis ir 

vaikų šokių kolektyvais vykdavo-
me į tarptautinius festivalius Lenki-
joje. Šokio kompozicijas kūrėme R. 
Kvaraciejūtės projektams.

Aktyviai bendradarbiaujame su 
Tolerancijos centru. Projektuo-
se dalyvaujame kartu su Japo-
nų klubu. Jei kolegos paprašo pa-
galbos, visuomet pagelbėju, nes 
man tai įdomu.  

– Šokis – visas Jūsų gyveni-
mas. O kuo dar domitės?

– Esu prisiekusi knygų mylėtoja, 
labai daug skaitau. Šiuo metu ne-
galiu atsitraukti nuo Kristinos Sa-
baliauskaitės „Silve rerum“ ke-
tvirtosios knygos. Dalyvauju ir 
mokyklos „Skaitytojų klubo“ vei-
kloje. Aptariame perskaitytas 
knygas, planuojame, kokias skai-
tysime. Visi nekantriai laukiame 
vasarį organizuojamos naujos 
knygų mugės. 

– Ar šeima taip pat domisi 
šokiu? 

– Vyresnioji dukra Gabrielė nuo 
mažens šoko, lankė teatro studi-
ją. Jaunesnioji Kamilė nuo vaikys-
tės šoko „Decimoje“. Vyras šoko 
liaudies šokių būrelyje, grojo gita-
ra. Visi mes mylime muziką, šokį, 
tai mus vienija. 

– Apie ką dažniausiai pasva-
jojate?

– Kai kankina nemiga, minty-
se kuriu naujas šokių kompozici-
jas. Labai norėtųsi, kad netrūk-
tų vaikų, su kuriais būtų galima 
tas kompozicijas įgyvendinti. No-
riu dar ilgai dirbti, nes man mano 
darbas labai patinka. 

Kai dirbi su vaikais, man regis, 
ir nesensti. 

Man patinka talkinti kolegoms, 
kuriantiems projektus, kuriuos 
papuošia mūsų šokių kompozi-
cijos. Smagu, kai galiu būti nau-
dinga. Gyvenime esu pozityvi. 
Manau, kad reikia pareigingai ir 
sąžiningai dirbti, tada tikrai pa-
sieksime gerų rezultatų. 

Kultūros puoselėtojo premija – 
pedagogei Valei Šmitieneiatkelta iš 1 psl.

Pasak V. Šmitienės, šokio pamokos – puiki galimybė vaikams būti fiziškai akty-
viems/Asmeninio archyvo nuotrauka

V. Šmitienė: „Manau, kad tautiniai šokiai yra visų šokių pagrindas, suteikia galimybę pažinti savo šaknis, tradicijas.“/Asmeni-
nio archyvo nuotrauka

retrospektyva
kviečia druskininkiečius, įtrau-
kia ir sudomina net ir kurorto 
jaunimą. 

Tęs pradėtus darbus
Pernai kone nuo metų pra-

džios šalyje pradėjus siausti 
politiniams skersvėjams, Drus-
kininkuose gegužę registruotas 
naujas nepolitinis judėjimas „Už 
Druskininkus“. Druskininkų sa-
vivaldybės meras R. Malinaus-
kas įvardijo, jog susiburta, tu-
rint labai konkretų tikslą – tęsti 
pradėtus darbus ir vienyti Drus-
kininkų krašto bendruomenę. 
Nepolitinis judėjimas „Už Drus-
kininkus“ susikūrė praėjus mė-
nesiui po to, kai meras pranešė 
pasitraukiantis iš Socialdemo-
kratų partijos, kurios nariu buvo 
16 metų. Po keleto dienų iš par-
tijos pasitraukė ir visi jai priklau-
sę Tarybos nariai bei gausus 
būrys druskininkiečių, buvusių 
ir išlikusių už naujų investici-
jų pritraukimą, naujų darbo vie-
tų kūrimą, išskirtinius turizmo 
objektus, aktyvų kultūrinį gyve-
nimą, turizmo paslaugų plėtrą, 
o svarbiausia – už tai, kad ben-
druomenės žmonių gyvenimas 
Druskininkuose gerėtų.

Pernai rudenį įvykusiuose rin-
kimuose į Lietuvos Respubli-
kos Seimą vienmandatėje Lazdi-
jų-Druskininkų apygardoje mūsų 
kraštui atstovauti išrinktas Lietu-
vos žaliųjų ir valstiečių sąjungos 

kandidatas Zenonas Streikus, 
įveikęs socialdemokratę Kristiną 
Miškinienę.

Bendruomenės – drauge 
Pernai gegužę duris atvė-

rė Švendubrės bendruomenės 
namai. Dabar iš visų dešimties 
Druskininkų savivaldybėje su-
burtų bendruomenių namų ne-
turi tik Kairiojo Nemuno kranto 
kraštiečiai.

Išvystyta švietimo, sveikatos ir 
socialinių paslaugų infrastruktū-
ra besididžiuojantiems Viečiū-
nams suteiktas miestelio statu-
sas. Po apklausos ir konsultacijų 
su vietos gyventojais dėl gyve-
namosios vietovės pavadinimo 
pakeitimo iš „Viečiūnų kaimas“ į 
„Viečiūnų miestelis“, Druskinin-
kų savivaldybės taryba nuspren-
dė pritarti gyvenamosios pavadi-
nimo keitimui ir siūlymą pateikė 
Vyriausybei. Nutarimas įsigalio-
jo lapkričio pabaigoje.

Palydint 2016-uosius ir pasiti-
kus 2017-uosius, visų akis džiugi-
na beveik trigubai daugiau, jei pa-
lygintume su pirmąja akcija prieš 
kelerius metus, eglučių. Tokia ak-
tyvi iniciatyva taip pat aiškiai bylo-
ja apie visos Druskininkų savival-
dybės gyventojų, bendruomenių 
šiltus jausmus savo miestui, apie 
norą bendrai veikti, gražinant ir 
populiarinant Druskininkus.

Parengė Ramunė Žilienė

Pernai gegužę duris atvėrė Švendubrės bendruomenės namai

Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus ir Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Kurortą reprezentuojantį medalį nukaldino Lietuvos monetų kalykla
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Parapijos namuose – Šeimos erdvė

Angelė Paulėkaitė 
Druskininku Parapijos namų ad-

ministratorė 

„Šeima“ – toks mielas ir šiltas 
žodis. Į jį telpa tiek daug: ma-
mos prieš miegą sekama pa-
saka, nerimas jos akyse, tėčio 
švelnus žvilgsnis, jo rūpestin-
gų rankų tvirtumas, močiutės 
pyragas ir senelio dovanotas 
saldainis, broliai ir sesės… 

Šiandien dažnam iš tėvų darbas 
atima didžiąją dalį dienos, ir lai-
ko savo vaikams mes skiriame la-
bai mažai. Anot apklausų, vos 7 
min. per dieną praleidžiame su vai-
kais. Juos nuvežame į mokyklą, 
būrelius, kartais taip apkrauname 
jų dienotvarkę, kad ji tampa pana-
ši į suaugusiųjų. Dėl to dažnai ne-
lieka laiko vienas kitam, nebūname 
drauge, nesimėgaujame šeima, 
pamirštame, ką reiškia džiaugtis ir 
matyti, kaip auga mūsų vaikai, kaip 
blizga iš laimės jų akys nuo buvimo 
kartu su tėvais. Todėl mūsų Para-
pijos namuose norime sukurti Šei-
mos erdvę. Kad tėvai ir vaikai at-
rastų vietą, kurioje gera pajausti 
buvimo šalia vienas kito džiaugs-
mą, kur gera mėgautis praleistomis 
akimirkomis visa šeima kartu.

Nuo rugsėjo mėnesio Parapi-
jos namuose buvo vykdomas So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos finansuojamas projektas 
„Šeimos erdvės kūrimas ir palai-
kymas parapijoje“, kuriuo buvo 
siekiama ugdyti parapijos ben-
druomenės šeimas, stiprinti kar-
tų ryšius, kartu auginti vaikus, 
spręsti iškilusias problemas, ska-
tinti turiningai leisti laisvalaikį. Pa-
rapijos namai yra atviri šeimai. 
Atsižvelgiant į šeimų narių porei-
kius ir interesus, organizavome 
daug įvairiapusės veiklos. Tėčiai 
ir mamos gilino savo žinias pozi-
tyvios tėvystės seminaruose, lan-

kė užsiėmimus „Mokykla tėvams 
ir auklėtojams“, kuriuos vedė psi-
chologė Jona Kirkauskienė. Vi-
sus druskininkiečius kvietėme į 
susitikimus su įdomiais žmonė-
mis: psichologe Aušra Kuriene, 
žurnaliste Juventa Mudėniene, 
tėvų saviugdos klubo moderato-
re Jolanta Lipkevičiene. 

Šeimos erdvės užsiėmimai 
buvo organizuoti, vadovaujan-
tis svarbiausia taisykle – kuo 

daugiau galimybių šeimai būti 
ir veikti drauge. Todėl vykome 
į ekskursijas, dalyvavome so-
cialinėse akcijose, šventėme 
šventes, darėme gerus darbus. 
Šeima yra dovana, padedan-
ti subrandinti žmonių santykius. 
Per santykį su mama, tėčiu, se-
neliais, broliais ar seserimis, su-
tuoktiniu, vaikais, vaikaičiais 
mes mokomės būti žmonėmis ir 
visokeriopai augame.

Atsižvelgus į šeimų narių poreikius ir interesus, Parapijos namuose organizuota daug įvairiapusės veiklos/Asmeninio archy-
vo nuotrauka

Nuoširdžiai dėkojame visiems bendradarbiams, draugams ir 
pažįstamiems už pagalbą bei paramą palydint į paskutinę ke-
lionę sūnų, vyrą ir tėvą Vaidą Kuzmicką. 

Dalė, Odeta ir Liucija
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Romos Pankevičienės įmonėje jau gaminami 
šimtalapiai! Kaina – tik 7.50 Eur už kilogramą!
Užsakymai priimami cukrainėje (Vytauto g. 15)

Romos Pankevičienės įmonės cukrainėje 
(Vytauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai 

kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Tęsiasi 2016-2017 m. Druski-
ninkų savivaldybės vyrų krep-
šinio čempionatas. Sausio 8 
d. (sekmadienį) Sporto cen-
tro salėje prasidės VI-ojo rato 

varžybos, kuriose 11 val. su-
sitiks „Klastūnynas“ ir„AQUA-
Raja“; 12:30 val. – „Techpro“ ir 
SK „Planas“; 14 val. – „Atgimi-
mo“ mokykla ir „D&D“; 15:30 
val. –„Ryto“ gimnazija ir „Alė-
jos Ąžuolas“; o 17 val. –„Rei-
das“ ir „Krantinė 3000“.

Folkloro ansambliui „Serbenta“ – 
jau 15 metų 

Žaneta Krivonienė

Labai gražiai praėjusius me-
tus užbaigė Leipalingio mies-
telio gyventojai. Gruodžio 
30 dieną folkloro ansamblis 
„Serbenta“ sukvietė visus į 15 
metų veiklos kūrybinį koncer-
tą bei kompaktinio disko „Už-
kukau gegulė“ pristatymą. 

„Serbenta“ kūrybinį kelią pra-
dėjo 2001-aiais, kai laisvalai-
kio salės vadovės Aleksandros 
Petravičienės suburtas kolek-
tyvas, padedant Onai  Tamu-
lienei, miestelio gyventojams 
parengė senovinių dzūkų kraš-
to vestuvių programą. Per 15 
metų ansamblis dalyvavo Dainų 
šventėse, įvairiuose festivaliuo-
se, Druskininkų savivaldybės ir 
kitų rajonų renginiuose, koncer-
tavo Baltarusijoje, Norvegijoje. 
Iš viso surengta apie 100 kon-
certų. Didžiausia vertybė, kad 
„Serbentos“  repertuare skam-
ba mūsų krašto dainų pateikė-
jų Onos Tamulionienės, Olgos 
Radžiukynienės, Aldonos Mari-
jonos Juškevičienės ir Dominy-
kos  Derliūnienės išdainuotos, 
kraštotyrininkų bei vietos žmo-
nių užrašytos senosios dainos. 
Ansamblis yra parengęs įvairių 
teminių programų: „Rugiapjūtės 
pabaigtuvės“, „Čystas vande-
nėlis“, „Rūta žalioji“, „Ant tėvu-
lio dvaro“, „Motulėms“, „Kaimo 
vakaruška“. 

Kolektyvo nariai ne tik dainuo-
ja – jie geba ir tarmiškai pasa-
koti, ir smagiai savo krašto šo-
kius šokti. Pasak vadovės A. 
Petravičienės, „Serbenta“ – tai 
žmonės, su tikru dzūkišku ūpu 
puoselėjantys savo krašto tra-
dicijas; jie noriai renkasi į re-
peticijas ir  įgyvendina visus 
kūrybinius sumanymus. Šiuo 
metu ansamblis dainuoja ir ro-
mansus. Užrašyta ir partizaniš-
kų dainų, todėl ateityje galbūt 
bus parengta ir tokia koncerti-
nė programa.

Šventiniame koncerte daly-
vavęs  Seimo narys Zenonas 
Streikus sakė: „Liaudies dainos 
ir šokiai pasižymi ypatingai sti-
priu dvasiniu poveikiu. Dainos ir 
šokiai leido iškęsti Sibiro spei-
gus, karo, pokario baisumus ir 
netektis, atlaikyti baudžiavos 
sunkmetį. Dainuojantys ir šo-
kantys žmonės, visų pirma, sti-
prina save, o drauge skleidžia ir 
šviesių jausmų bangą“. 

Druskininkų kultūros centro 
vadovė Rimutė Viniarskaitė an-
sambliui ne tik daug gražių žo-

džių išsakė, bet ir edukacinę iš-
vyką dovanojo. Daug skambių 
dainų ir darnaus bendradarbia-
vimo linkėjo Leipalingio seniū-
nijos seniūnas Antanas Kran-
cevičius. O bendruomenės 
pirmininkė Žaneta Krivonienė 
linkėjo būti „lietuviška citrina“ ir 
skleisti tą gerąją energiją, nebi-
joti ir pamaištauti, kaip tikriems 
paaugliams. Druskininkų kultū-
ros centro folkloro ansamblis 
„Stadalėlė“ pasveikino daina ir 
dovanų atvežtu dzūkišku pyra-
gu. Šmaikščiai „Serbentą“ pa-
sveikino humoro grupė „Pirtis“, 
gražius šokių pasirodymus do-
vanojo ir kolektyvas „Leipūnas“.  

Kompaktinėje plokštelėje „Už-
kukau gegulė“ skamba net 24 
gražia vietine šneka įdainuotos 
vestuvių, šeimos, karinės, dar-
bo ir meilės dainos. Kompaktą 
galima įsigyti Leipalingio laisva-
laikio salėje. 

Visada smagu prisiminti, kad 
dainavimas ypatingai veikia 
žmogaus jausmus – taurina sie-
lą, suteikia jėgų, naujų minčių ir 
džiugina. 

Pasak vadovės A. Petravičienės, „Serbenta“ – tai žmonės, su tikru dzūkišku ūpu puoselėjantys savo krašto tradicijas; jie no-
riai renkasi į repeticijas ir  įgyvendina visus kūrybinius sumanymus/Antano Ruginio nuotrauka

Sausio 6 d. atidaromas 
gėlių salonas Turgaus g. 
3 (prie didžiosios „Maxi-
mos“, veterinarijos poli-

klinikos patalpose). 
Atidarymo proga 

skintoms ir vazoninėms 
gėlėms  – 30 % nuolaida, 

parfumui  – 20 % nuolaida.

Sportas
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Palydėjome Bibliotekų metus 
Gruodžio 28 d. Druskinin-

kų savivaldybės viešojoje bi-
bliotekoje surengta padėkos 
popietė „Bibliotekų metus 
palydint“, kurią išradingai, su-
maniai ir profesionaliai  vedė 
Audronė Padegimaitė ir Jonas 
Subačius, koncertavo Druski-
ninkų „Bočių“ meno kolekty-
vai, veikė J. Klimienės karpinių 
paroda „Baltosios Kalėdos“.

2016-ieji Lietuvos Respublikos 
seimo sprendimu buvo paskelbti 
Bibliotekų metais. 

Tai pirmas ir išskirtinis atvejis 
pasaulio praktikoje, kai valsty-
bės mastu atkreiptas dėmesys 
į šias kultūros paveldo instituci-
jas. 

Bibliotekų metų globėja – Lie-
tuvos Respublikos prezidente 
Dalia Grybauskaitė.

Bibliotekos direktorė Laima Žė-
kienė papasakojo apie nuveik-
tus darbus, esminius įvykius, pa-
brėžė bibliotekų svarbą, ieškant 
mėgstamos knygos, žinių, isto-
rijos, naujovių, integruojantis į 
bendruomenę ir dalyvaujant vi-
suomenės gyvenime. 

Direktorė papasakojo apie Vie-
šosios bibliotekos bibliotekinin-
kų dalyvavimą pirmojoje nacio-
nalinėje „Bibliotekų olimpiadoje“, 
kuri buvo organizuota dviem eta-
pais: 1-asis, atrankinis, sureng-
tas balandžio 23-gegužės 15 d. 
visose Lietuvos bibliotekose, o 
2-asis – olimpinės žaidynės – or-
ganizuotas  birželio 18 dieną Vil-
niaus mokslinės komunikacijos ir 
informacijos centre.

Smagu, kad Druskininkų viešo-
sios bibliotekos komanda pavadi-
nimu „Druskelės“ pateko į finalą.

Finale olimpinėje rungtyje „Grei-
tasis skaitymas“ – kas greičiau, 
be gramatikos klaidų perskaitys 
nurodytą kūrinio ištrauką, rungėsi 
A. Lindgren vaikų literatūros sky-
riaus vedėja Lina Galinienė. 

Rungtyje „Skaitymas iš atmin-
ties“ – kas be klaidų atmintinai 
padeklamuos nurodytą tekstą, 

– rungėsi bibliotekininkė Virgini-
ja Karaliūnienė, deklamuodama 
S. Nėries eilėraštį „Kaip žydėji-
mas vyšnios“. Rungtyje „Miklie-
ji pirštai“ – kas greičiau sudėlios 
knygas į lentyną pagal abėcėlę, – 
23 knygas mikliai sudėjo skaity-
tojų aptarnavimo skyriaus vedėja 
Adelė Bolienė. 

„Labai džiaugiuosi ir dar kar-
tą  sveikinu  savo kūrybingąją ko-
mandą, sudalyvavusią pirmojoje 

nacionalinėje bibliotekų olimpi-
adoje! Dėkoju visam kolektyvui, 
visus metus ėjusiam kartu, šir-
dis į širdį, petys į petį, dėkoju už 
tai, kad mylite knygas ir jas skai-
tančius žmones. Lai ateinančiais 
metais Jus lydi sėkmė, energija ir 
gerovė“, – kalbėjo bibliotekos di-
rektorė L. Žėkienė. 

Popietės dalyviai negailėjo gra-
žių žodžių, padėkų ir aplodismen-
tų bibliotekos darbuotojams. 

Savo nuostabias dainas bibli-
otekininkams atliko J. Subačius, 
diktorės A. Padegimaitės skaito-
ma graži, jausminga R. M. Rilkės 
poezija virpino susirinkusiųjų šir-
dis, na, o Druskininkų „Bočių“ va-
dovė, išradingoji šmaikštuolė Z. 
Jančiauskienė uždėjo bibliotekos 
direktorei „karūną“. 

Dar ilgai bibliotekoje skambėjo 
muzika, eilės, padėkos, palinkėji-
mai, kad ir ateinantys metai būtų 
dosnūs prasmingų darbų, turtingi 
sėkmės ir kupini laimės.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Popietės dalyviai negailėjo gražių žodžių, padėkų  ir aplodismentų bibliotekos darbuotojams/Viešosios bibliotekos archyvo 
nuotrauka

„Ryto“ gimnazijoje – Respublikinė mokytojų metodinė 
konferencija 

Ramunė Karlonienė
„Ryto“ gimnazijos lietuvių kal-

bos ir litertatūros mokytoja me-
todininkė

Yra daug receptų, kaip 
skatinti vaiką mokytis, tai-
gi  kiekvienas mokytojas, at-
sižvelgdamas į dėstomą da-
lyką, nagrinėdamas sėkmes 
ir nesėkmes savo, kaip prak-
tiko, darbe, privalo rinktis 
tai, kas geriausia ir kas nau-
dinga.  Gruodžio 28 dieną į 
Druskininkų „Ryto“ gimnazi-
ją  sugužėjo  pedagogų ne tik 
iš apskrities, bet ir iš tolesnių 
vietų. Visą dieną trukusioje 
respublikinėje mokytojų me-
todinėje konferencijoje  „Pe-
dagogo vaidmuo skatinant 
mokinių mokymo(si) motyva-
ciją“ buvo skaitomi įvairiate-
miai pranešimai, vienaip ar 
kitaip susieti su mokytojo ir 
mokinio bendravimo, bendra-
darbiavimo modeliais, su pa-
mokose taikomais metodais, 
iš skirtingų perspektyvų pa-
žvelgta į laiko kaitos niuan-
sus, veikiančius ugdymo pro-

ceso kokybę ir mokytojo bei 
mokinio vietą nelengvame 
mokslo žinių kelyje.

Sveikinimo žodį taręs Druski-
ninkų savivaldybės švietimo sky-
riaus vedėjas Jevgrafijus Samu-
chovas pripažino, kad vyresniajai 
kartai sunkiau keistis, tačiau bet 
kokiu atveju motyvuotas mokyto-
jas – svarbus subjetas, veikian-
tis jauną žmogų. Gimnazijos di-
rektorė Egidija Vilkienė vylėsi, 
kad  konferencija bus naudinga, 
ir kiekvienas mokytojas išsineš 
kažkokią patirtį, permąstys savo 
metodų ar būdų, taikomų tiesio-
giniame darbe, tinkamumą. „Jei 
negalime pakeisti situacijos, pa-
keiskime požiūrį“, – sakė gim-
nazijos vadovė, optimistiškai iš-
reikšdama tikėjimą ateinančių 
metų sėkme.

Pagrindinį pranešimą skaičiu-
si Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos 
rusų kalbos mokytoja metodi-
ninkė Stasė Bingelienė akcenta-
vo mokyklos, kaip didelės ben-
druomenės, statuso svarbą: jei 
pavyksta į ją integruoti mokinį, 
tai jau galima laikyti pasiekimu. 
„Valstybė prasideda mokykloje, – 

kalbėjo viešnia lektorė S. Binge-
lienė. – O mokytojas turįs suvok-
ti ir atsakomybės naštą, ir gebėti 
išsaugoti orumą“. Pristatydama 
gerosios mokyklos modelį, peda-
gogė  tvirtino, kad mokinys į mo-
kyklą ateinąs gyventi, tad būtina 
užtikrinti saugią aplinką, gebėti 
palaikyti dialogą. Kaip teigiamą 
aspektą ugdymo procese ji įvar-
dijo kritinį mąstymą.

Leipalingio pagrindinės moky-
klos direktorė Asta Černiauskie-
nė prabilo apie vadovų sąmonin-
gumą, kolegiškumą, gebėjimą 
priimti kitus žmones. Jos prane-
šimas „(Ne)komforto zona – Y-
kai“ orientuotas į jaunų mokytojų 
darbo tempą, idėjas, norus, apie 
drąsą, priimant sprendimus.

„Ryto“ gimnazijos lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytoja me-
todininkė Ramutė Janulevičie-
nė skaitė psichologinės krypties 
pranešimą, kuriame pristatė logi-
nių pasekmių  metodą. Istorijos 
mokytoja metodininkė Eglė Aury-
lienė dalijosi puikia patirtimi, kaip 
galima motyvuoti mokinį moky-
tis, regint savo bendraamžį mo-
kytojo amplua. Pasak istorikės, 

šiuolaikiniam vaikui, turinčiam 
priklausomybę nuo mobiliojo te-
lefono, vis dėlto patinka klausytis 
mokytojos pasakojimo – vadina-
si, negalime pamiršti senųjų me-
todų, vaikai pripažįsta šiandien 
retai kur girdintys sklandų ir įdo-
mų gyvą pasakojimą.

Birutė Juodzevičienė, „Ryto“ 
gimnazijos anglų kalbos moky-
toja ekspertė, ieškodama sė-
kmės formulės, nepamiršta puo-
selėti pagarbos jausmo.Viečiūnų 
pagrindinės mokyklos mokyto-
ja Ieva Dovidauskienė, skaityda-
ma pranešimą, akcentavo, kad 
jos darbe svarbu leisti skleistis 
nepastebėtiems vaikams, per ti-
kybos mokytojus vaikas turi pa-
jausti pozityvųjį aspektą: kie-
kvienas vaikas yra vienintelis ir 
nepakartojamas.

Alytaus Adolfo Ramanausko-
Vanago gimnazijai atstovavo dvi 
lektorės: Janė Liutkienė, che-
mijos mokytoja ekspertė, dali-
josi mintimis apie motyvacijos 
skatinimą per chemijos pamo-
kas, o Loreta Mazėtytė, informa-
cinių technologijų mokytoja me-
todininkė, tvirtino: mokinį ypač 

įkvepia sėkmės istorijos,  norint 
pasiekti rezultato, svarbu nesku-
binti vaiko, leisti jam eiti (mokytis) 
savo tempu.

„Atgimimo“ mokyklos moky-
tojos kalbėjo apie tarptautinių 
projektų sėkmę: Loreta Šilans-
kienė, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, ir Rovena Kvaraciejū-
tė, anglų kalbos mokytoja meto-
dininkė, rėmėsi neseniai vykdy-
to tarptautinio projekto „Sportas 
ir sveikas gyvenimo būdas“ pri-
statymu, o Janina Jonušauskai-
tė, anglų kalbos vyresnioji moky-
toja, ir Vita Jasienė, technologijų 
mokytoja metodininkė, apžvelg-
damos ne vieną tarptautinį pro-
jektą, pastebėjo, kad, įdomesnės 
veiklos ieškant, keičiasi ir moky-
tojas, ir jo ugdytinis.

Apibendrinusi visos dienos dar-
bą,  Druskininkų švietimo centro 
padalinio, susijusio su mokymu, 
vedėja Snieguolė Stravinskienė 
mokytojams linkėjo kūrybiškumo 
ir per konferenciją išgirsta kinų 
patarle „Išgirdau – užmiršau, pa-
mačiau – įsiminiau, padariau – 
išmokau“  simboliškai pabaigė  
produktyvią metodinę dieną.

Konferencijoje  skaityti pranešimai, susieti su mokytojo ir mokinio bendravimo, bendradarbiavimo modeliais, su pamokose taikomais metodais, iš skirtingų perspektyvų pažvelgta į laiko kaitos niuansus, veikiančius 
ugdymo proceso kokybę ir mokytojo bei mokinio vietą nelengvame mokslo žinių kelyje/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka
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Užuojautos

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

Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.

Dėl sūnaus Nerijaus mirties nuoširdžiai užjaučiame tėvus 
Ireną ir Edvardą bei brolį Ernestą Paulauskus.

Kaimynai Eugenija, Darius, Antanas

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.

Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata. 

(J. Marcinkevičius)

Nusipelniusiai gydytojai Albinai Dalibogaitei mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.

Buvę bendradarbiai

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

O mirtis nelaukta ir staigi.
V. Mačernis

Nuoširdžiai užjaučiame Zinaidą Nakienę, broliui mirus.

R. Balčienė ir V. Kašėtienė

Jau žemelė pavasario laukė, 
Lyg ir saulė aukštyn palypėja
Tik mirtis šitą viltį nutraukė

Netektim ją šalta pažymėjus.

Nuoširdžiai užjaučiame Dalę Ambrasienę dėl tėčio mirties.

Kaimynai Šoliūnai ir Kašinskai

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

Ir atminty gyvi išlieka.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame Rimvydą Bložę, mirus Tėveliui.

Druskininkų Trečiojo amžiaus 
universiteto klausytojai

Susimąstai prie amžinybės slenksčio
Ji mums išlieka paslaptim gilia.

Atėjome, pabuvome, išėjome
Tokia jau Žemėje žmogaus dalia.

Nuoširdžiai užjaučiame Mantą Matulevičių dėl tėvelio mirties.

Asta ir Donatas Vienažindžiai

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

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

Nuoširdžiai užjaučiame Juozą Lipskį, mirus mylimam broliui.

Navickų šeima

Begalinė upė Dievo laiko 
Supa amžinų dienų gelmes... 

Jo ranka jos amžių srovę laiko 
Ir jo rankoj esam jūs ir mes. 

(Bernardas Brazdžionis)

Nuoširdžiai užjaučiame Danutę Stravinskienę, 
mylimai Mamai mirus.

D. Miliauskienė, V. ir J. Žūkai

Medicininės slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyriaus pacientams – 

bendruomenės dėmesys

Kristina Kašinskienė
VšĮ DPSPC Med. slaugos ir pa-

laikomojo gydymo skyriaus socia-
linė darbuotoja

Visą gruodžio mėnesį VšĮ 
Druskininkų PSPC Medicini-
nės slaugos ir palaikomojo gy-
dymo skyriaus pacientai buvo 
gausiai apdovanoti dovanomis 
bei koncertais. 

Gruodžio 6 d. skyriaus ligo-
nius aplankė „Atgimimo“ moky-
klos vaikai, kurie parengė pacien-
tams koncertą, visiems ligoniams 
padovanojo savo gamybos an-
geliukus, didelį advento vainiką, 
taip pat prisidėjo prie skyriaus 
papuošimo. Gruodžio 8 d. sve-
čiavosi Druskininkų amatų mo-
kyklos moksleiviai bei jaunie-
ji maltiečiai. Moksleiviai visiems 
skyriaus pacientams padovanojo 
savo gamybos sausainių bei gies-
mių knygas – „Katalikų giesmy-
nas“. Druskininkų girininkija pa-
dovanojo 2 eglutes, kad skyriaus 
pacientai galėtų jas pasipuošti ir 
jaustųsi lyg šventes švęstų na-
muose, savoje aplinkoje. Gruo-
džio 14 d. Med. slaugos ir palai-
komojo gydymo skyrių aplankė 
Maltiečių ordino studentės. Mer-
ginos surengė akciją „Džiaugs-
mo paštas“, dovanojo atvirukus, 
advento žvakutes. Gruodžio 20 
d. Druskininkų „Bočiai“ surengė 
advento vakaronę, dovanojo kon-
certą. Senoliai visi kartu prisiminė 
kalėdinius burtus, prietarus, gie-
dojo advento giesmes. Gruodžio 

21 d. skyrių aplankęs  Šv. apašta-
lo Baltramiejaus parapijos klebo-
nas Žydrius Kuzinas išklausė vi-
sus ligonius, palaimino, palinkėjo 
ramybės. Gruodžio 22 d. skyriaus 
pacientus aplankė „Saulės“ mo-
kyklos mokinukai, kurie surengė 
koncertą. Taip pat į skyrių atvyko 
iniciatyvi moksleivė Milda Česnu-

levičiūtė, kuri ligoniams padova-
nojo savo gamybos kepinių, iš-
klausė  bei kalbino ligonius.

Med. slaugos ir palaikomojo gy-
dymo skyriaus kolektyvas nori 
padėkoti bendruomenės nariams 
bei organizacijoms, pacientus 
taip gausiai apdovanojusiems do-
vanomis bei dėmesiu.

Šventiniu laikotarpiu Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientai  buvo apgaubti bendruomenės narių bei 
įvairių organizacijų dėmesiu, sulaukė nemažai dovanų/Kristino Kašinskienės nuotraukos

Dėl mylimos mamytės mirties, 
nuoširdžiai užjaučiame Audronę Gželevskienę.

Ateities g. 1-ojo namo 
1-osios laiptinės kaimynai
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2017.01.07 d.
Šeštadienis

2017.01.06 d.
Penktadienis

2017.01.08 d.
 Sekmadienis

2017.01.09 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:50 Specialus tyrimas (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 1.
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 Nikita.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk 

dainą“ (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Muzikinis žaidimas „Atspėk 

dainą“ (tęs., k.).
04:20 LRT 90-mečio gala koncertas 

iš Kauno „Žalgirio“ arenos (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 LRT 90-mečio gala koncertas 

iš Kauno „Žalgirio“ arenos (tęs., 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 Ledynmetis. 
21:05 Amerikietiškas pyragas. 
23:00 Kietas bičas. 
00:45 Tariamos sužadėtuvės. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 Yra, kaip yra (k). 
12:40 Nuo... Iki... (k). 
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 Pasaulinis karas Z.
23:05 PREMJERA Ryklys robotas.
00:45 Juodasis griaustinis (k).

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“. 
07.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
11.25 „Bitininkas“.
12.30 „Miestelio patruliai“.
13.35 Vandens žiurkės  3/29.
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 „Merginos iš Ukrainos“.
22.30 Reporteris. 
23.00 „Pilietis gangsteris“.
01.10 „Pragaro padaužos“.
02.40 „Gamtos magija“. 
02.55 „Pilietis gangsteris“.
04.35 „Pragaro padaužos“.
06.00 „Jaunikliai“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (k).

09:20 „Galvų medžiotojai“.
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Mirtinas ginklas.
23:30 „Dakaras 2017“. 
00:00 Džonas Q (k).
01:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:40 „Vampyro dienoraščiai“.
03:25 Mirtinas ginklas (k).
05:10 „Galvų medžiotojai“ (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
07:55 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2.
08:20 Tatonka ir mažieji draugai.
08:30 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
08:45 Džiunglių knyga 1.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:05 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Plėšrūnai. Medžiotojų medžioklė.
13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Deividas Atenborou. Gyvojo pa-
saulio šviesa.

13:55 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą.

15:45 Žinios.
16:00 Klausimėlis.lt. 
16:30 Sveikinimų koncertas.
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės.
18:30 Šiandien. 
18:55 Bėdų turgus.
19:40 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Eurovizija 2017. 
22:50 Trumposios žinios. 
22:55 Premjera. Laimingasis Gilmoras.
00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Pasaulio dokumentika. Plėš-

rūnai. Medžiotojų medžioklė (k.).
01:25 Pasaulio dokumentika. Dei-

vidas Atenborou. Gyvojo pasaulio 
šviesa (k.).

02:20 Prisiminimai apie Šerloką 
Holmsą (k.).

04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žur-
nalas (k.).

04:45 Lietuvos patriotai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt (k.).
06:35 Nacionalinė paieškų 

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

kaite.
09:00 Premjera. Nauji Piterio Peno 

nuotykiai 2.
09:25 Džiunglių knyga 1.
09:35 Premjera. Auklė  Mun.
09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas.
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Erdvės. Pasaulio žavesys.
13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Stebuklingi metų laikai. Naujoji-
Anglija.

14:00 Puaro.
15:45 Žinios. 
16:00 Laisvės vėliavnešiai. 
16:30 Karinės paslaptys.
17:15 Muzikinis žaidimas „Atspėk 

dainą“ (k.).
18:30 Šiandien. 
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama. 
21:00 Snieguolė ir medžiotojas.
23:05 Trumposios žinios. 
23:10 Kino žvaigždžių alėja. Titulinis 

puslapis (k.).
00:55 Trumposios žinios. 
01:00 Pasaulio dokumentika. Er-

dvės. Pasaulio žavesys (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Stebu-

klingi metų laikai. Naujoji Anglija (k.).
02:50 Puaro (k.).
04:30 Laisvės vėliavnešiai (k.).
05:00 Savaitė (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:45 Laisvės vėliavnešiai (k.).
11:15 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
11:45 Savaitė (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 1.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Premjera. „Laisvės kaina. Sa-

vanoriai“. 
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Premjera. Bernis Eklstonas, 

„Formulė-1“ ir milijardai užsienyje.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“. 
08.25 „Jaunikliai“. 
09.00 Šiandien kimba. 

09.30 „Nepaliesta planeta“. 
10.00 Pasaulis nuostabus.
10.30 „Ekovizija“.
10.40 „Moterų daktaras“.
12.45 „Kartą Rostove...“.
14.55 „Bekraštė Kanada“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
17.00 Tobulas meniu.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kalnų ežerai“. 
20.00 Žinios.
20.30 „Vera“.
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“. 
00.00 „Pėdsakas“.
01.50 „Vera“.
03.20 „Kalnų ežerai“. 
05.00 „Bekraštė Kanada“ . 
05.50 „Gamtos magija“. 

06:45 Teleparduotuvė. 
07:00 Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 

08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Grožio mėnuo. 
10:00 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Ledo princesė. 
13:00 Kaubojės ir angelai. 
14:50 Blondinės. 
16:45 Ekstrasensų mūšis. 
18:30 TV3 žinios. 
19:25 Eurojackpot. 
19:30 Princesės dienoraštis. 
21:50 Kito gyvenime. 
00:10 Biutiful. 

06:15 Teleparduotuvė. 
06:30 Ančiukų istorijos. 
07:00 Transformeriai. Mas-

kuotės meistrai. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Nykštukas Nosis. 

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 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Apie mus ir Kazlauskus. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Kazino apiplėšimas. 
00:20 Bibliotekininkai. 
02:10 Trapučio parkas. 

06:30 „Tomas ir Džeris“ (k). 
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Harvis Biksas“. 
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos ma-

šinėlės“. 
08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
08:35 „Madagaskaro pingvinai“ (k). 
09:00 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:30 „Ponas Bynas“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Nikis Tūzas.
11:10 Paskutinė mimzė.
12:55 Didysis pasivaikščiojimas.
15:15 „Gyvenimo šukės“.
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Meškiukas Jogis.
21:00 Žmogus-voras 3.
23:40 Išbadėjusių žaidynės.
01:10 Pasaulinis karas Z (k). 

06:30 „Tomas ir Džeris“ (k). 
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Harvis Biksas“. 
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos ma-

šinėlės“. 
08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“. 
08:35 „Tomo ir Džerio šou“. 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Skūbis Dū.
11:30 Žiedų valdovas. Žiedo brolija.
14:40 „Didingasis amžius. Jos dide-

nybė Kiosem“.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios. 
19:30 Žvaigždžių duetai. 
22:20 Operacija „Argo“.
00:30 Žmogus-voras 3 (k).

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Bus visko (k). 
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. 
20:25 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Slaptie-

ji agentai.
00:15 „Mentalistas“.
01:05 „Strėlė“.
01:55 „Detektyvė Džonson“. 

07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“ .
08.25 „Dykumos“.
09.30 Vantos lapas.

10.00 „Kalnų ežerai“. 
11.00 „Vera“.
13.00 „Šetlando žmogžudystės. 

Raudoni kaulai“.
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skubus iškvietimas. Dakta-

ras Mirtis“.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Skubus iškvietimas. Daktaras 

Mirtis“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Skubus iškvietimas. Dakta-

ras Mirtis“.
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „Kartą Rostove...“.
01.00 „Mafijos kronikos“. 
02.00 „Vera“.
03.30 „24/7“.
04.15 „Šetlando žmogžudystės. Rau-

doni kaulai“.
06.00 „Jaunikliai“. 

06.54 TV parduotuvė.
07.10 Vantos lapas.
07.40 Pasaulis nuostabus.
08.15 „Pėdsakas“.

09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
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.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Merginos iš Ukrainos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
06.05 „Miestai ir žmonės“.

06:30 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:00 „Amerikos mieliausieji“. 
10:55 Baltijos galiūnų čempionato III 

etapas. Telšiai. 2016 m. 
11:55 „Mistinės istorijos“. 
14:55 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
15:50 „Kas žudikas?“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Šuo“.
19:00 Savaitės kriminalai (k).  
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji. 
21:50 MANO HEROJUS Sergėtojas.
23:30 „Dakaras 2017“. 
00:00 AŠTRUS KINAS Bendrabutis.
01:25 „Vampyro dienoraščiai“ (k).
02:55 Muzikinė kaukė. Geriausie-

ji (k). 
04:55 „Mistinės istorijos“ (k). 

06:35 Baltijos galiūnų čem-
pionato III etapas. Telšiai (k). 
2016 m. 

07:30 Sveikatos kodas. 
08:30 Tauro ragas. 
09:00 „Viena už visus“.
10:30 „Amerikos mieliausieji“. 
11:25 „Gyvybės galia“. 
13:30 Sveikinimai. 
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „Šuo“.
19:00 Dievo šarvai.
20:40 „Karas ir taika“.
21:50 Nuodėminga aistra.
23:40 „Dakaras 2017“. 
00:10 Sergėtojas (k).
01:35 Bendrabutis (k).
02:55 Dievo šarvai (k).
04:20 „Gyvybės galia“ (k). 

06:15 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
09:20 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:15 „Kas žudikas?“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Norų vykdytojas. I 

dalis.

12:45 Kiaušingalviai. 
14:30 Evermoras. 
16:10 Ekstrasensų mūšis. 
18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 X Faktorius. 
22:30 Karo dievas. 
00:55 Svetimšalis. 

23:00 Trumposios žinios.
23:05 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:05 Savaitė (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės. (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).
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2017.01.11 d.
 Trečiadienis

2017.01.12 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:50 Emigrantai (k.).
11:45 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 1.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Šiandien. 
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 
22:45 Trumposios žinios.
22:50 Premjera. Auksinė taurė.
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 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. 
09:10 Lietuvos laisvės gynėjų die-

nai. Sausio 13-oji. Iš ciklo „Lietuvos 
valstybės atkūrimo kronika“. I dalis.

09:55 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. 
Skirmantas Valiulis. Laiko labirintuose.

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

08:25 Bruto ir Neto. 
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 meilė. 
16:30 TV Pagalba. 

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

08:25 Bruto ir Neto. 
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 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Krikštatėvis II. 
02:25 Trapučio parkas. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 Yra, kaip yra (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. 
20:25 Tik nesijuok. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Voratinklis.
00:05 „Mentalistas“.
00:55 „Strėlė“.
01:45 „Detektyvė Džonson“. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 Yra, kaip yra (k). 
12:45 KK2 (k). 

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“.
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.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.50 Gyvenk krepšiniu! 
19.00 Europos taurė 2016/17. Sankt 

Peterburgo „Zenit“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“.

21.00 Žinios.
21.30 „Merginos iš Ukrainos“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris. 
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
06.05 „Miestai ir žmonės“. 

06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Jaunikliai“.
07.10 „Moterų svajos apie 

tolimus kraštus“.
08.15 „Pėdsakas“.
09.15 „Miškinis“.
10.20 „Albanas“ 
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. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai. 
02.55 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
06.05 „Miestai ir žmonės“.

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Farų karai. Norų vyk-

dytojas. I dalis (k).
09:20 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:15 „Kas žudikas? Baudžiamosios 

bylos“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 „Muchtaro sugrįžimas“ (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Norų vykdytojas. II 

dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Ko laukti kai laukiesi.
23:25 „Dakaras 2017“. 
23:55 Apgaulė (k).
01:30 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:15 „Vampyro dienoraščiai“.
03:00 „Kalbame ir rodome“. 
03:45 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:10 „Kalbame ir rodome“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Farų karai. Norų vyk-

dytojas. II dalis (k).
09:20 „Šuo“ (k).
10:20 „Mistinės istorijos“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Norų vykdytojas. 

III dalis.
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 L.O.L.
23:15 „Dakaras 2017“. 
23:45 Ko laukti kai laukiesi (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Vampyro dienoraščiai“.
03:05 „Kalbame ir rodome“. 
03:50 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:15 „Kalbame ir rodome“ (k). 

06:40 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Farų karai. Norų vyk-

dytojas. III dalis (k).
09:20 „Šuo“ (k).
10:20 „Mistinės istorijos“ (k). 
11:15 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).
12:10 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
13:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
14:10 „Diagnozė - žmogžudystė“.
15:05 „Tokia tarnyba“.
15:55 „Prokurorų patikrinimas“.
17:00 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės“.
19:30 Farų karai. Norų vykdytojas. 

IV dalis.
20:30 Gyvenimiškos istorijos. 
21:30 Specialistas.
23:25 „Dakaras 2017“. 
23:55 L.O.L. (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Vampyro dienoraščiai“.
03:05 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).

2017.01.10 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:50 Stilius (k.).
11:35 Klausimėlis.lt (k.).
12:05 Bernis Eklstonas, „Formulė-1“ 

ir milijardai užsienyje (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Ten, kur namai 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. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Ne-

munu per Lietuvą“. 
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Da Vinčio demonai  2.
00:15 Gamtos inspektoriai (k.).
00:40 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
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 Rezidentai. 

08:25 Bruto ir Neto. 
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 meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Prieš srovę. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Australija. 
01:45 Naujokė. 
02:10 Trapučio parkas. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Tomas ir Džeris“. 
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bana-

nas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 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. 
20:25 „Juodosios našlės“.
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Antrinin-

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

20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Apgaulė.
23:10 „Dakaras 2017. Savaitės apž-

valga“. 
23:40 „Dakaras 2017“. 
00:10 Nuodėminga aistra (k).
02:00 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:45 „Karas ir taika“ (k).
03:45 „Kalbame ir rodome“. 
04:30 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:55 „Kalbame ir rodome“ (k). 

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.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Bitininkas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „Merginos iš Ukrainos“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
00.50 „Merginos iš Ukrainos“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Moterų svajos apie tolimus 

kraštus“.
06.05 „Miestai ir žmonės“.

18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Gero vakaro šou. 
21:00 Bruto ir Neto. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:25 Vikingų loto. 
22:30 Babaušis. 
00:00 Bibliotekininkai. 
01:50 Naujokė. 
02:15 Trapučio parkas. 

10:50 Lietuvos laisvės gynėjų die-
nai. Diena po rytojaus. 

11:37 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. 
Tie, kurie išdrįsta.

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:20 Klauskite daktaro.
17:10 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
17:40 Šiandien. 
18:00 Lietuvos laisvės gynėjų die-

nai. Sausio 13-osios memorialo iškil-
mingas

atidengimas ir atminimo laužų užde-
gimas prie Lietuvos nacionalinio ra-
dijo ir televizijos pastato. Tiesioginė 
transliacija.

19:00 Lietuvos laisvės gynėjų die-
nai. Atminimo laužų uždegimo cere-
monija Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje. Tiesioginė transliacija.

19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos patriotai.
22:45 Trumposios žinios. 
22:50 Lietuvos laisvės gynėjų die-

nai. Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom“. 

23:20 Premjera. Patriotas.
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Specialus tyrimas (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Lietuvos patriotai (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Lietuvos patriotai (tęs., k.).
05:25 Laisvės vėliavnešiai (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 Kartą 

Meksikoje.
00:05 „Mentalistas“.
00:55 „Strėlė“.
01:45 Sveikatos ABC televitrina (k). 
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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

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.

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!

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

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 

Tel. 8 686 55692

KONSULTACIJOS
TARO KORTOMIS
Visais Jums rūpimais 

klausimais. 
Ateities prognozės. 

Santykių, darbo, sveikatos 
problemų analizė.

SALONE DRUSKININKUOSE
M. K. Čiurlionio g. 54
Tel. 8 614 96329

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

Įmonei reikalinga (-as) buhalterė (-is) dirbti 
pilną darbo dieną. Tel. 8 (313) 40040

Viešbučiui reikalinga kambarinė pusei etato, darbas nuo 10-14 
val., (slenkančiu) labai patogiu grafiku („trumpa“ ir „ilga savaitė“). 

Tel. 8 620 15935

Šių metų sausio 19 d. 10 val. Liepiškų k., Leipalingio sen., Druskininkų sav. 
bus matuojamas žemės sklypas kadastrinis Nr. 5935/0004:357. Prašom at-
siliepti gretimo sklypo, kadastrinis Nr. 5935/0004:360 mirusios  bendrasa-
vininkės Aleksandros Janulevičienės turto paveldėtojus.  Su savimi turė-
ti paveldėjimo teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
Matavimus atliks UAB “Dzūkijos matininkai“ matininkas Vidas Tamulevičius.
Dėl informacijos kreiptis adresu: Savanorių g. 2, Varėna arba tel. 8 

686 36855, 8 615 63099.

Miesto centre esantiems svečių namams reikalinga kambarinė. 
Tel. 8 612 96558 arba el. paštu: info@dalijahotel.lt

Atliekame visus statybos-remonto darbus: šiltiname sienas iš 
vidaus ir išorės, įrengiame pastoges, sukame gipsą, kalame 
dailylentes, glaistome, dažome, klijuojame plyteles savo arba 
užsakovo medžiagomis. Sudarome sąmatas. Atliekame elek-
tros instaliacijos ir santechnikos darbus. Tel. 8 612 92239

UAB „Daiveža“ siūlo transporto ir 
perkraustymo paslaugas.

Pardavinėjame trinkeles, jas kloja-
me ir atliekame betonavimo, tvorų sta-

tymo, įvairius buto remonto ir apdailos darbus. Suteikiame 
garantijas. 

Mus rasite M. K.  Čiurlionio g. 85-2
Užsakymus priimame: +370 683 05922 ir +370 636 44910

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

Pigiai išparduodu namų valdos sklypus Gailiūnuose. 
Tel. 8 699 14705

Medienos ištraukimas. 
Parduodu pušines 

malkas. 
Tel. 8 612 49137



2017 m. sausio 5 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 8515

Asmeniniai skelbimai
benzinas, visa arba dalimis už 180 Eur. 
Tel. 8 621 94696 

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos 
produktus 

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

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

Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai

Pietų stalas, kėdės, servizas, komo-
da, sofa. Tel. 8 606 28422

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

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

Graži natūralaus avikailio odinė striu-
kė su kapišonu (M dydis). Kaina – 90 
Eur. Tel. 8 612 75453

Paveikslas, austas iš šilko.  
Tel. 8 699 82964

Mažai naudoti: pilkos spalvos univer-
salus vėžimėlis „Chicco“ už 50 Eur; 
alyvinės spalvos sportinis vėžimėlis 
už 60 Eur; pilkos spalvos automobilinė 
kėdutė už 20 Eur. Tel. 8 683 72224

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

Antikvarinė kojinė siuvimo mašina, 
senovinis šaldytuvas „Snaigė“ su 3 
kameromis, televizorius „Samsung“ 
(52 cm. įstrižainė), dujų balionas.  
Tel. 8 610 27961

Nauji juodi kailiniai (50-52 dydis).  
Tel. 8 617 90342

Virtuvinis staliukas, žurnalinis staliukas, 
pagalvės, arbatinukas, vonia, veidrodis, 
lova, 2 spintelės. Tel. 8 634 54310

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

Dujinė viryklė. Tel. 8 612 87339

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. m.), 
paauksuoti sportiniai medaliai, rankų 
darbo plytos ir kokliai krosniai, M. K. 
Čiurlionio baldai. Tel. 8 682 98506

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario butas Ateities g., 6 aukšte 
iš 9.  Yra liftas, balkonas, sandėliukas. 
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 35 kv. m. butas 5 aukšte 
iš 5 Gardino g. 36. Visiškai įrengtas. 
Kaina – 17000 Eur. Tel. 8 649 00003

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

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

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. Kaina – 16000 Eur. 
Galima derėtis. Tel. 8 610 49331

0,23 ha namų valdos sklypas netoli 
ežero Leipalingyje, yra geodeziniai 
matavimai; 0,21 ha namų valdos 
sklypas, yra geodeziniai matavimai, 
pamatai (30 m iki ežero, 30 m iki miš-
ko). Tel.: 8 680 23134, 8 694 24955

Garažas prie Ratnyčios sodų.  
Tel. 8 653 74282

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

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

„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

„Volvo V40“ 1997 m., 1,9 L dyzelinas, 
universalas, TA iki 2017.11 už 460 Eur; 
„Ford Escort“ 1994 m., 1,6 L benzi-
nas, universalas, padangos M+S už 
140 Eur; „Nissan Micro“ 2002 m., 1 L 

Dujų balionas. Tel. 8 611 70928

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 vonios praustu-
vas už 30 Eur. Tel. 8 675 18337

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

Kaimiški kiaušiniai. Tel. 8 620 37469

2 akordeonai „Weltmeister“ (80 ir 32 
bosų), foto didintuvas „Leningrad 4“ 
su visais priedais, vyriškas vokiškas 
dviratis (3 pavarų), naudotas šaldytu-
vas „Elektroliux“, rankų darbo vaikiška 
lovytė (1,45x0,7 m.). Tel. 8 698 29351

Elektriniai vargonai „Yamaha“ (2015 
m.). Tel. 8 676 67433

2 dalių sekcija už 50 Eur; keramikinis 
šviestuvas už 5 Eur; veidrodis su 
spintele ir stalčiais už 20 Eur; indų 
džiovyklė už 5 Eur; sieninės pakabos 
po 3 Eur; stalinė lempa už 5 Eur.  
Tel. 8 313 54555

Nebrangiai pilkos virtuvinės spintelės 
(9 vnt.), 3 rudos virtuvinės spintelės, 
sofa, siuvimo mašina „Kochler“, vien-
gulis fotelis. Tel. 8 673 03404

Skalbimo mašina „Zanussi“ su doku-
mentais. Kaina – 75 Eur.  
Tel. 8 621 94696

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

Nuoma

Tvarkinga, dirbanti pora išsinuomotų 
1-2 kambarių tvarkingą butą.  
Tel.: 8 623 42609, 8 695 30862

Išsinuomosiu dirbamą žemę (nuo 5 
ha ploto) Druskininkų, Varėnos, Laz-
dijų rajonuose geriausiomis sąlygo-
mis. Tel. 8 601 00292

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

Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Ateities g. (2 aukšte iš 9) su dali-
niais baldais ilgam laikui. Kaina – 1 
mėn./150 Eur + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 620 70300

Dirbanti tvarkinga pora išsinuomotų 
1-2 kambarių butą. Tel. 8 623 42609

Perka

Senovinius eglutes žaisliukus.  
Tel. 8 675 86875

Plokštelių grotuvą (patefoną) ir plokš-
teles. Tel. 8 673 56512

Automobilį „Žiguli“ arba motociklą 
„Jawa“. Tel. 8 623 08761

Keičia

Nenauja dirbtinės odos minkštą kam-
pą į sofą-lovą. Tel. 8 622 19208

Ieško darbo

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius. Tel. 8 644 84291

Statybininkas ieško darbo.  
Tel.: 8 656 38881, 8 623 53348

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

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 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). 

Renginiai
Sausio 6 d. 16 val.  Knygų pristatymas vaikams „Renkame geriausią 

metų knygą“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti
Sausio 12 d. 18 val. Krašto apsaugos ministerijos leidinio pilietinio pasi-

priešinimo tematika „Ką turime žinoti apie pasipriešinimą: aktyvių veiksmų 
gairės“ pristatymas. Dalyvaus  Lietuvos kariuomenės Strateginės komunika-
cijos departamento Informacinių operacijų skyriaus viršininkas majoras Li-
nas Idzelis (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Sausio 13 d.  
12 val. Tradicinis bėgimas aplink Druskonio ežerą, skirtas žuvusiems Lais-

vės gynėjams atminti (Druskonio ežero pakrantė)
16 val. Dokumentinis filmas „Nežinomi didvyriai”, režisierius Algis Kuzmic-

kas.
(Druskininkų jaunimo užimtumo centras, Veisiejų g. 17)
18 val. Šv. Mišios už žuvusius Laisvės gynėjus Druskininkų Švč. Mergelės 

Marijos Škaplierinės bažnyčioje
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, pilietiškumo pamokos, meninės 

kompozicijos, parodos ir kitos veiklos Druskininkų savivaldybės švietimo įs-
taigose.

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“ (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Druskininkiečių menininkų kūrybos darbų paroda „1“ (Druskininkų savival-
dybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)

Paroda „Druskininkų istorija dokumentuose“ (Druskininkų miesto muziejus, 
M. K. Čiurlionio g. 59)

Tautodailininkių D. Lukošiūnaitės ir L. Kabelkaitės kūrybos darbų paroda 
„Vasaros aidas“ (Viešosios bibliotekos Leipalingio padalinys, Alėjos g. 30, 
Leipalingis)

Šeimos paramos centro sveikųjų ir neįgaliųjų klubo ERZON kūrybos dar-
bų paroda „Sugrąžinta svajonė“ ir Mandaros Žgutės fotografijų paroda „Sa-
vanorystė Afrikoje: kelionė į save“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras, 
Veisiejų g. 17)

Kviečiame įsigyti mūsų įmonėje sukurtų ir pa-
gamintų sidabro gaminių su 15 proc. nuolaida 
visą sausio mėnesį adresu M. K. Čiurlionio g. 65, 
Druskininkai.
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Gruodžio 29 d. Viečiūnų ben-
druomenės centras buvo pil-
nas žmonių ir geros nuotai-
kos. Atvykusieji į  Naujametinį 
žiburėlį buvo pakviesti įsiam-
žinti prie specialaus stendo, 
kurį puošė šiais metais sukur-
tas Viečiūnų seniūnijos her-
bas ir Viečiūnų bendruome-
nės logotipai. 

Renginio, kuriame dalyvavo be-
veik 200 žmonių, metu už nuolatinį 
bendradarbiavimą, kuriant spalvin-
gus pasirodymus ir vietos žmonių 
įtraukimą, Viečiūnų seniūnas Al-
vydas Varanis įteikė padėkas. Jos 
įteiktos Druskininkų teatro „Niša“ 
vadovei Astai Žiurinskienei, Šokių 
studijos „Dosado“ vadovui Povi-

lui Lapinskui, dainininkei Simonai 
Karauskaitei, Viečiūnų laisvalaikio 
salės darbuotojui Linui Savulio-
niui. Taip pat padėkota ir kitiems, 
aktyviai prisidėjusiems prie rengi-
nio organizavimo. 

Renginio dalyvius sveikino ir LR 
Seimo narys Zenonas Streikus, 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
toja Violeta Grigorienė. Druskinin-
kų kultūros centro direktorė Rima 
Viniarskaitė už aktyvų dalyvavimą 
ir pagalbą įteikė padėką Viečiūnų 
tautinių šokių kolektyvo „Avilys“ 
šokėjui Mantui Micevičiui. Buvo 
apdovanoti Kalėdinių puokščių 
konkurso nugalėtojai. Originaliau-
sios puokštės savininkė paskelbta 

Marytė Matusevičienė.
Specialaus vakaro šou metu pa-

sirodė per 50 vietos bendruome-
nės narių, kurie pristatė 6 komiš-
kus teatro etiudus (vadovė Asta 
Žiurinskienė), svečiai grožėjosi 
tango šokiu (vadovas Povilas La-
pinskas), Viečiūnų tautinių šokių 
kolektyvo „Avilys“ nuotaikingais 
šokiais (Vadovė Indrė Čaplikie-
nė), klausėsi Simonos Karauskai-
tės dainos ir naujametinių svei-
kinimų.  Vakaro nuotaiką kūrė 
grupė „Kurortas“.

Viečiūnų bendruomenės 
„Versmė“ informacija,  

Roberto Kisieliaus 
nuotraukos 

Viečiūnų bendruomenė senuosius 
metus palydėjo drauge

Į tradicinės parodos „1“ pri-
statymą susirinkusius sve-
čius renginio vedėja Ingri-
da Griniūtė pasitiko eiliuotais 
sveikinimo žodžiais, parašy-
tais druskininkiečio gydytojo 
ir poeto Jono Tertelio. Ji pasi-
džiaugė gražia, daugiau kaip 
dešimtį gyvuojančia tradicija 
metų sandūroje menininkams 
susirinkti, pabendrauti, papa-
sakoti, kokie buvo praeinan-
tys metai, pasveikinti vienas 
kitą su artėjančiais ir, žinoma,  
parodyti po vieną savo kūry-
bos darbą – dailės, muzikos, 
literatūros ar kitos meno sri-
ties kūrinį. 

Druskininkų menininkus paro-
dos atidarymo proga pasveikino 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Linas Urmanavičius, Viešosios 
bibliotekos direktorė Laima Žė-
kienė, Kultūros centro direktorė 
Rimutė Viniarskaitė. 

Renginiui žaismės suteikė pačių 
menininkų ir svečių mėginimas 
atspėti, kurį darbą  kuris autorius 
sukūrė – iš pradžių visi kūriniai 
buvo eksponuojami be kortelių su 
autorių pavardėmis. Spėjantysis, 
išsitraukęs iš krepšelio kortelę su 
autoriaus, kurio darbą turi surasti, 
pavarde, turėjo rasti jo kūrinį ir už-
kabinti kortelę. 

Kolegos ir į parodos atidarymą 
susirinkę svečiai puikiai pažįsta 
menininkų braižą, todėl nesunkiai 
atspėjo visus kūrinių autorius. 

Šiemet parodoje „1“ galima ap-
žiūrėti Gintauto Akstino „Prakar-
tėlę“, Gedimino Mažinto „Kurmio 
vazonėlį“, Raimondos Bolienės 
„Šokėją“, Romualdo Povilansko 
„Druskininkus žiemą“, Alės Ka-
lėdienės „Žiemą“, Dianos Lu-
košiūnaitės „Gyvybės medį“, 
Adelberto Nedzelskio „Darže-
lį“, Alfonso Šuliausko „Seną pušį 
prie „Druskonio“, Deivido Sinke-
vičiaus „Iriną“, Juozo Kavaliaus-
ko „BUM“, Monikos Lukaševi-
čienės „Šeimos medį”, Gulnaros 
Kupčinskienės „Vasaros prisimi-
nimus”, Antano Česnulio „Nusi-
pelniusį miškininką”, Silvos Ja-
kavonienės „Daugiau-mažiau”, 
Neringos Akstinienės „Laumės 
juostą”, Liucijos Vrubliauskienės 
„Šilko kelią. Laukiančiąsias“, Li-
nos Kabelkaitės ,,Pievų melodi-
ją”, Onutės Zakarienės „Rude-
nį miške” ir Natalijos Bulotienės 
„Sodybą”.

Parodos atidarymo dieną vi-
siems jos dalyviams ir svečiams 
linkėta, kad šventinė nuotaika, pri-
pildžiusi širdis šviesos ir džiaugs-
mo, jų neapleistų visus metus. 
„Telydi Jus sveikata, neblėstanti 
energija ir gerovė. Tebus tai nau-
jų galimybių, drąsių idėjų, svajo-
nių išsipildymo, prasmingų darbų 
ir sėkmės metai“, – menininkams 
linkėjo renginio vedėja I. Griniūtė.

Laimos Rekevičienės tekstas 
ir nuotraukos

Bibliotekoje – druskininkiečių 
menininkų paroda „1“

Druskininkuose daugiau kaip dešimtį gyvuoja tradicija metų sandūroje meninin-
kams susirinkti, pabendrauti, papasakoti, kokie buvo praeinantys metai, pasvei-
kinti vienas kitą su artėjančiais ir, žinoma,  parodyti po vieną savo kūrybos darbą 
– dailės, muzikos, literatūros ar kitos meno srities kūrinį parodoje „1“/Laimos Re-
kevičienės nuotraukos


