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Didėja parama šeimoms, auginančioms
(globojančioms) vaikus
Nuo šių metų išsiplėtė ratas
šeimų, galinčių gauti išmokas
vaikams. Anksčiau auginantys
(globojantys) vieną ar du vaikus
periodinę išmoką vaikui (vadinamuosius „vaiko pinigus“) gavo
iki vaikui sukaks 7 metai. Dabar
šios išmokos mokėjimas pratęstas iki 18 metų.
Iki 2017 m. buvęs pajamų vertinimas išliko - išmoka skiriama,
jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam
asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų
pajamų dydžio (153 Eur).
Šeimoms, auginančioms (globojančioms) tris ir daugiau vaikų, išmoka vaikui skiriama nebevertinant šeimos gaunamų
pajamų. Valstybė šiais pakeitimais siekia paremti šeimas, auginančias vaikus, ir išmokos vaikui mokėjimą laipsniškai grąžinti
į prieškrizinį lygį.
Šiuo metu išmokos vaikui dydis
nuo gimimo iki 2 metų yra 28,50
Eur, nuo 2 iki 18 metų 15,20 Eur.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. atsirado ir dvi naujos išmokos: išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir
išmoka gimus vienu metu dau-

giau kaip vienam vaikui.
Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (152 Eur) mokama vaiko
tėvams iki 26 metų, besimokantiems pagal formaliojo profesinio
mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje
pagal nuolatinę studijų formą,
arba iki 30 metų studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, ir kurie neturi
teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės
socialinio draudimo įstatymą. Ši
išmoka bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks
vieneri metai.
Kai vienu metu gimsta du ar
daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip
vienam vaikui. Ji mokama nuo
vaikų gimimo dienos iki jiems
sukaks 2 metai. Gimus dvynukams, skiriama 152 Eur dydžio
išmoka per mėnesį. Jei gims
trynukai ar daugiau vaikų, išmokos dydis didinamas 152 Eur
už kiekvieną vaiką. Išmoka skiriama už vaikus, gimusius nuo
2017 m. sausio 1 d.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. didesnė pagalba ir globojantiems vaikus šeimose: vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa
(rūpyba) nustatyta šeimoje, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas padidėjo nuo 38 Eur
iki 152 Eur per mėnesį. Nuo šių
metų kaip ir globos (rūpybos) išmoką, taip ir priedą moka ta savivaldybė, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu buvo
nustatyta globa (rūpyba).
Dėl išmokų gyventojai turi
kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Druskininkų savivaldybėje prašymus priima Socialinės paramos
skyrius, Vasario 16-osios g. 7,
Druskininkai, arba seniūnijose
dirbantys šio skyriaus išmokų
specialistai, tel. (8 313) 55 744,
el. p. parama@druskininkai.lt.
Jeigu globėjui globos (rūpybos)
išmokos tikslinis priedas jau
buvo paskirtas, pakartotinai kreiptis nereikia – išmoka bus perskaičiuota be asmens prašymo.
Prašymą dėl išmokos vaikui
gyventojai gali pateikti ir elektroniniu būdu www.spis.lt arba
www.druskininkai.lt skydelyje
„Elektroninės paslaugos“.

Savivaldybių atstovai LSA diskutavo apie
profesionalių globėjų statusą

Pristatytas projektas
„Liekna Vyriausybė“

Savivaldybėje vadovams ir darbuotojams buvo pristatytas projektas „Liekna Vyriausybė“ („Lean“)/Dovilės Ciūnienės nuotrauka

Savivaldybėje vadovams ir
darbuotojams buvo pristatytas
projektas „Liekna Vyriausybė“
(„Lean“). „Lieknosios vadybos“
principas jau kurį laiką efektyviai taikomas verslo įmonėse,
sėkmingai diegiamas ir viešajame sektoriuje.
„Lieknoji vyriausybė“ – tai
LEAN principų ir metodų taikymas, siekiant identifikuoti ir suteikti viešojo sektoriaus
paslaugas klientams pačiu efektyviausiu ir daugiausiai vertės
kuriančiu būdu. Kodėl ši sistema reikalinga viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose,
aiškino dr. Modestas Gelbūda,
atstovaujantis Lietuvos jaunųjų
mokslininkų sąjungai. 13 metų
Danijoje, JAV, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje mokslų ir pa-

tirties siekęs mokslininkas savo
įgūdžius sėkmingai skleidžia koordinuodamas „Lieknosios Vyriausybės“ projektą. Anot jo,
viešajame sektoriuje dar daug
yra galimybių efektyvinti veiklą.
Daug laiko sugaištama veiksmams, kurie nekuria vertės ir
neduoda naudos paslaugos gavėjui. „Lean“ sistemos principų
diegimas padeda to išvengti.
Druskininkų savivaldybė domisi
galimybėmis taikyti minėtą sistemą, nes labai svarbus yra nuolatinis tobulėjimas, įtraukiant visus
organizacijos darbuotojus, siekiant didžiausios vertės klientui,
išnaudojant mažiausius išteklius.
Lietuvos viešajame sektoriuje
„Lieknosios Vyriausybės“ sistema taikoma „Sodroje“ ir Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Kvietimas teikti NVŠ
programas
Savivaldybių atstovai diskutavo ir apie galimybes sutaupytas lėšas piniginei paramai skirti naujų minėtų socialinių paslaugų plėtrai –
vaikų globai/LSA nuotrauka

Sausio 10 d. Lietuvos savivaldybių asociacija organizavo savivaldybių atstovų – socialinės srities
specialistų ekspertų pasitarimą,
kurio pagrindinis tikslas buvo, vadovaujantis septynioliktosios LR
Vyriausybės programos nuostatomis, aptarti savivaldybėms rūpimus socialinės srities klausimus
– Globos įstaigų pertvarką, Vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčius, savivaldybių vaidmenį mažinant nedarbą – ir jų pagrindu
parengti siūlymus planuojamam
susitikimui su Socialinės apsaugos ir darbo ministru. Druskininkų savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja Violeta
Grigorienė diskusijai pristatė temą
„Savivaldybių vaidmuo, mažinant
nedarbą ir didinant užimtumą“.
Nuo sausio 1-osios įsigaliojo Civilinio kodekso pataisa, pagal kurią iš šeimos paimti vaikai

iki trejų metų į globos namus galės patekti tik išimtiniais atvejais,
o būti juose ne ilgiau kaip tris mėnesius. Daugiausiai pasitarime
buvo diskutuojama apie profesionalius globėjus, kurie bet kuriuo
metu galėtų paimti vaiką ir globoti
jį tam tikrą laiką. Savivaldybių atstovai pažymėjo, jog, nors Institucinės globos pertvarka patvirtina
dar 2014 metais, iki šiol nėra įteisintas tokio globėjo statusas, pareigos, atsakomybė, apmokėjimas
už darbą ir kiti dalykai, o profesionalių globėjų institutas yra pagrindinė alternatyva vaikų namams,
kurių turėtų nebelikti.
Susitikime pažymėta, jog savivaldybės buvo gavusios oficialią
informaciją apie tai, kad profesionalių globėjų darbas iki 2020 bus
finansuojamas ES fondų lėšomis,
vėliau tai darys valstybė, tačiau
iki šiol nei iš vieno minėto šaltinio

lėšos neskiriamos.
Iki šiol nesukūrus naujų paslaugų ir neskyrus joms finansavimo, šiuo metu ne viena savivaldybė pati sprendžia profesionalių
globėjų problemą savo iniciatyva
ieškodama jų ir pagal galimybes
mokėdama jiems papildomus pinigus. Tačiau visi pasitarime dalyvavę specialistai teigė susiduriantys su daugybe teisinių bei
finansinių kliūčių.
Specialistai pabrėžė, jog šis
procesas turėtų vykti pagal vieną
valstybės lygiu įteisintą modelį.
Savivaldybių atstovai taip pat
diskutavo apie galimybes sutaupytas lėšas piniginei paramai
skirti naujų minėtų socialinių paslaugų plėtrai – vaikų globai.
Artimiausiu metu šį klausimą
su konkrečiais siūlymais ketinama teikti svarstyti LSA valdybos
nariams.

Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas.
Numatoma lėšų suma vienam
neformaliojo vaikų švietimo
(toliau NVŠ) programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų
per mėnesį.
Reikalavimai NVŠ teikėjui ir
NVŠ programai yra apibrėžti
Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų
švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (201601-05 įsakymas Nr. V-1).
Bendrojo ugdymo mokyklos
NVŠ krepšelio gauti negalės –
jose neformalus švietimas vyks
kaip ir anksčiau pagal ugdymo
planus.
NVŠ krepšelio lėšomis galės
būti finansuojama viena vaiko
pasirinkta programa.
Visi NVŠ teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios
įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai ir kt., pageidaujantys užim-

ti mokinius įdomia ir prasminga
veikla ir ketinantys pretenduoti į
valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, Savivaldybei iki 2016
m. sausio 26 d. pateikia šiuos dokumentus:
1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus - registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją,
laisvieji mokytojai- individualios
veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo kopiją (pateikti po
programos patvirtinimo), dokumentus patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju.
2. Pridedamą NVŠ programos
atitikties reikalavimams paraiškos formą;
3. Laisvos formos NVŠ programos aprašymą;
4. Sutartis dėl patalpų nuomos
(jeigu patalpos nuomojamos).
5. Prireikus, komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Pasirūpinkime silpniausiais savo bendruomenės nariais
Dažnai girdime ir matome,
kaip už sienos kaimyno šeimoje smurtaujama, piktnaudžiaujama alkoholiu, vaikai likę be
priežiūros, šalia gyvenančiam
senoliui trūksta maisto ar laiptinėje glaudžiasi benamis. Šie

žmonės pagalbos neprašo, tačiau ir mes nieko nedarome,
galvodami, kad jais turi pasirūpinti kiti.
Nelikite abejingi ir praneškite
apie tai socialinėms tarnyboms,
kurios pagal individualų porei-

kį parūpins maisto ir drabužių,
apnakvindins, motyvuos gydytis nuo priklausomybių, darbintis ir suteiks kitą visą reikiamą
socialinę pagalbą.
•
Druskininkų
savivaldybės administracijos Sociali-

nės paramos skyrius tel. (8 313
55744), el. p. parama@druskininkai.lt
• Vaiko teisių apsaugos skyrius tel. (8 313 51645), el. p.:
vtat@druskininkai.lt
• Druskininkų savivaldybės

Socialinių paslaugų centras tel.
(8 313 58072), el. p.: druskininkuspc@gmail.com
Būkime pilietiški – visi kartu pasirūpinkime silpniausiais
savo bendruomenės nariais.

Puslapis parengtas pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Kineziterapeutė savo svajones įgyvendina Druskininkuose
atkelta iš 1 psl.

Ramunė Žilienė
„Mamyte, užaugusi aš noriu
vesti mankštas, taip, kaip Tu“,
– tokia šiandieninė kineziterapeutės Ingos Kostinos penkiametės dukrytės Izabelės svajonė. Daugelis druskininkiečių
Ingą žino kaip veiklią, aktyvią
įvairių sveikatinimo renginių,
sveikatinimo mankštų bendruomenei organizatorę, sveiko gyvenimo būdo skleidėją.
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro laikinai einančioji
direktorės pareigas I. Kostina
įsitikinusi, kad sveikatinimo
sritis ir kineziterapija yra jos
pašaukimas, o Druskininkai –
kaip tik tas miestas, kuriame ji
jaučiasi geriausiai. Savęs, gyvenančios ir dirbančios kitur,
jauna moteris nė neįsivaizduoja.
„Mano gimtinė yra Rokiškio
krašte, ten gyvenau iki aštuoniolikos metų. Baigusi vidurinę mokyklą, nedvejojau – turiu užsidirbti, tapti savarankiška. Todėl
nusprendžiau išvažiuoti į užsienį. Ieškojau auklės darbo. Užpildžiau savo anketą, prašymą. Kai
galiausiai darbdaviai Vokietijoje
man surado šeimą, kuriai reikėjo
auklės, „išlindo“ visos mano baimės: vokiečių kalbos nemoku,
kelionei pinigų irgi ne per daugiausia... Bet svarsčiau: juk nebegaliu trauktis, juo labiau, kad
buvau jau ir aplinkiniams paskelbusi – išvažiuoju! Dabar galiu
pasakyti, jau vertindama iš laiko
perspektyvos, kad išvyka mane
subrandino, padėjo suvokti, kokios yra suaugusio žmogaus atsakomybės. Aišku, naudinga
buvo ir šiek tiek pamatyti pasaulio, praplėsti akiratį – juk augau
provincijoje, nedideliame kaimelyje, ir galimybės studijuoti, mokytis, ir pažinti gyvenimą buvo
ribotos. Freiburge dirbau apie
pusantrų metų. Per tris mėnesius
išmokau kalbėti vokiškai, buvo
geros sąlygos dirbti, miela, tvarkinga, šeima. Gerai sutarėme su
auklėtine, ji ir buvo mano vokiečių kalbos mokytoja, sutarėme
ir bendravome kaip sesės. Supratau – žmonės gyvena įvairiai.
Gal gyvenime vieni turi ir geresnių, gražesnių daiktų nei kiti, tačiau ilgainiui, gyvendama svetur,
suvokiau, kad man jau pakanka
įspūdžių, ir reikia siekti kitų tikslų. Norėjau mokytis. Iš pradžių,
grįžusi į Lietuvą, išmokau vairuoti: eksterno tvarka išlaikiau vairavimo egzaminus, įgijau teises.
Vėliau, vienu ir tuo pat metu, padaviau stojimo dokumentus ir į
biologijos mokytojos specialybę tuomečiame Pedagoginiame
universitete, ir į kineziterapijos
studijas Vilniaus kolegijoje. Ir, kai
galiausiai reikėjo pasirinkti, supratau, kad vis tik noriu gilintis į
kineziterapijos paslaptis. Po trejų metų studijų pradėjau ieškoti
darbo pagal specialybę“, – prisiminimais dalijosi pašnekovė.
– Kokie keliai Jus atvedė į
Druskininkus?
– Rinktis Druskininkus po studijų man patarė mano profesinės praktikos vadovai. Atvykusi
2004-aisiais į šį kurortą, pradėjau dirbti „Draugystės“ sanatorijoje. Dešimt metų ten dirbau
kineziterapeute, kartu gilinau kineziterapijos žinias – baigiau kineziterapijos bakalauro studijas,

Visuomenės sveikatos biuro vadovei I. Kostinai kolektyvas yra labai svarbus, o darbe svarbiausia

netrukus Lietuvos sporto universitete ginsiuosi kineziterapijos
magistro diplomą. Manau, kad
radau savo pašaukimą, esu laiminga, kad turiu tokią profesiją.
Kitoje sferoje ar kitame mieste
savęs neįsivaizduoju. Džiaugiuosi Druskininkais, juolab, kad aš
niekada ir nebuvau sostinės
žmogumi – man patinka nedideli
atstumai, ramybė ir tai, kad nėra
didmiesčio šurmulio, spūsčių,
kad, eidama gatve, galiu sveikintis su dažnu praeiviu – esu pažįstama su daugeliu žmonių.
Nesu uždaro būdo, lengvai
bendrauju, todėl man patinka
žmonės ir gyvas, artimas kontaktas. Man norėjosi ramybės
ir jaukumo, visa tai radau čia.
Kai atvažiavau, Druskininkai –
su savo grožiu, gamta, – man
iš karto tapo artimi, nors tada,
prieš dvylika metų, matėsi, jog
kurortas dar tik kilo iš ekonominės, socialinės krizės. Miestas
nuo to laiko labai pasikeitė, išgražėjo. Dauguma žino, kad ne
tik svečiai, bet ir kurorto gyventojai gali džiaugtis sutvarkyta
dviračių takų infrastruktūra, gražiais parkais, savo pomėgį čia
gali realizuoti ir pamėgusieji bėgimą, ir šiaurietiškąjį ėjimą, ir slidinėjimo entuziastai. Jau vien K.
Dineikos sveikatingumo parke –
visos galimybės, kad ir naudotis treniruokliais, sportuoti įvairaus amžiaus žmonėms. Visur,
kur tik išvažiuoju, „vežu“ ir žinutę, jog didžiuojuosi, kad gyvenu
Druskininkuose. Čia daug žmonių, kurie bendruomeniški, nuoširdžiai įsilieję į įvairias veiklas.
Labai svarbu, jog asmeninės žinios, potencialas būtų panaudojamas savo bendruomenės
labui, kad savo gimtosiomis vietomis galėtų didžiuotis mūsų vaikai, anūkai.
Kai tenka susidurti su kritika ir
bambekliais, neverta to imti giliai
į širdį: juk kritikuoti – lengviausia, o žmonių, kuriems rūpi kaišioti pagalius į ratus, visada visur

– tarpusavio sutarimas ir bendradarbiavimas/Laimos Rekevičienės nuotrauka

buvo. Kita vertus, manau, kad
tas „bambėjimas“ gal net priešingai suveikia: veiklius žmones savotiškai užgrūdina, iš naujo paakina naujoms idėjoms, darbams.
– Pastaruoju metu prie sveikos gyvensenos populiarinimo neretai priskiriamas ir
vadinamasis pozityvus mąstymas. Kokią, Jūsų nuomone,
įtaką sveikatai turi mūsų pačių
mintys?
– Labai didelę. Mąstydami pozityviai, labiau pasitikime savimi,
todėl gebame adekvačiau, realiau įvertinti situaciją: įsivardinti
jos pliusus ir minusus bei atitinkamai kontroliuoti ją ir savo elgesį. Manau, nesuklysiu, pasakydama, kad gera nuotaika kasdien
yra neišvengiama pozityvumo
pasekmė. Tyrimų duomenimis,
pozityviai mąstantys žmonės gali
džiaugtis sveikatos privalumais.
Greičiausiai kaip tik todėl, kad
jie patiria mažiau streso, o tai teigiamai veikia mūsų sveikatą. Manoma, kad optimistai dažniausiai
renkasi ir sveiką gyvenimo būdą.

I. Kostina veda sveikatinimo mankštas įvairioms druskininkiečių grupėms/Druskininkų
VSB nuotrauka

–
Vedate
sveikatinimo
mankštas įvairioms druskininkiečių grupėms. Ar ši veikla Jums patinka?
– Labai patinka. Ne tik todėl,
kad ji tiesiogiai susijusi su kineziterapija, bet ir todėl, kad
nuolat esu tarp žmonių, kurie
džiaugiasi, gaudami mano žinias, kaip tausoti sveikatą, judėti, būti aktyviems. Aišku, būna,
kad ir pavargstu. Juk per kiekvieną mankštą ne tik judu fiziškai, bet ir atiduodu šypseną,
jausmus, emociją – išsikraunu.
Aš stengiuosi neparodyti savo
nuovargio, nes žmonės ateina
aktyviai praleisti laiką, ir aš noriu pateisinti jų lūkesčius. Kalbant apie visas biuro veiklas,
norisi, kad kuo daugiau žmonių jomis naudotųsi, patirtų visus Druskininkų, kaip sveikatos
miesto, privalumus.

– Ar turite ypatingą svajonę?
– Kol kas nenoriu atskleisti. Ji
susijusi su vienu pomėgiu: apie
tokias svajones žmonės paprastai kalba taip: „Kaip aš norėčiau tai sugebėti...“ Atrodo,
ta mano svajonė yra ranka pasiekiama, tačiau dar reikės įdėti nemažai pastangų, kad išsipildytų. Galbūt aš negalėsiu to
pomėgio labai plačiai realizuoti,
bet tai patenkins mano didžiulį
troškimą, norą įgyti būtent tokių
gebėjimų. Laukiu atostogų, kai
galėsiu skirti laiko ir savo svajonei. Žmogui svarbu svajoti: man
patiko mintis, kad svajonės yra
kaip inkarai, kurie mus saugo
nuo dreifavimo į nebūtį, chaosą
– tokį, kai atrodo, kad viską darai tuščiai... Svajonės suteikia
žmogui ne tik viltį, bet ir tikslą,
kyptį tiek daug galimybių šiandien siūlančiame pasaulyje.

– Kaip Jums pavyksta visur
suspėti?
– Labai svarbu suplanuoti savo laiką ir darbus. Nuo veiklos manes neapima nuovargis,
priešingai, gyja siela – juk jautiesi žmonėms reikalinga, įvertinta. Kaip aš ilsiuosi? Be televizoriaus. Darbe nemažai laiko
tenka praleisti prie kompiuterio,
todėl visiškai nežiūriu televizoriaus. Mano poilsis ir yra mano
darbas, kai esu renginiuose,
vedu mankštas, kai drauge su
kolegomis ieškome naujų idėjų, naujos veiklos, brandiname
naujas iniciatyvas.
– Kokia Jūsų šeima, kas
Jums yra artimiausi žmonės?
– Šeima yra mano pamatas,
gyvenimo pagrindas, ant kurio
viskas formuojasi. Juk šeimoje įgyjame tai, kas svarbiausia
ir gražiausia mūsų gyvenime.
Mūsų dukrytei Izabelei yra penkeri metukai, sūnus Adrijus jau
ketvirtokas. Smagu, kad vaikai
brangina, vertina namus. Prie
brangių, svarbių žmonių priskirčiau ir savo darbo kolektyvą.
Man kolegos, bendradarbiai yra
labai svarbūs, o darbe svarbiausias pagrindas yra gera, sveika
kolektyvo tarpusavio sutarimo
ir bendradarbiavimo atmosfera.

Kitaip nieko gero nenuveiksi.
Juk darbe praleidžiame didžiąją dalį savo dienos, taigi labai
svarbu, kad įtampos būtų kuo
mažiau. Visuomenės sveikatos
biuro veiklose nuolat reikia naujų minčių, idėjų, kiekvienas turi
savo iniciatyvų, jas nori įtvirtinti. Savo kolektyvui galiu skirti pačius gražiausius žodžius.
Mes – komanda.
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Sausio 13-ąją Lietuva minės
Ramunė Žilienė
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė
šventė. 1991 metais šią dieną
įvyko masinis taikus Lietuvos
piliečių pasipriešinimas Sovietų sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas
Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui
reikšmingus objektus.
Juos užimti atvyko specialiai
parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto Vilniu-

je buvo sužeisti ir net žuvo taikūs
ir neginkluoti žmonės.
Nors ir buvo užgrobti kai kurie
objektai, tačiau užimti Parlamentą, išprovokuoti nesantaiką tarp
įvairių tautybių Lietuvos gyventojų Sovietų vadovybei nepavyko,
armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.
1991 metų sausį ginti tuometės Aukščiausios Tarybos rūmų,
Vilniaus televizijos bokšto ir kitų
svarbių pastatų rinkosi daugiatūkstantinės žmonių minios. Sausio 13-osios naktį žuvo Loreta
Asanavičiūtė, Virginijus Druskis,
Darius Gerbutavičius, Rolandas
Jankauskas, Rimantas Juknevi-

čius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas
Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis,
Vytautas Vaitkus, vėliau (vasario
ir balandžio mėnesiais) nuo sužeidimų mirė Vytautas Koncevičius ir Stasys Mačiulskas.
Pasiteiravome, kokiomis mintimis, prisiminimais Laisvės gynėjų dieną pasitinka druskininkiečiai, kurie atmintiną dieną ar jos
išvakarėse buvo tarp daugelio susikibusiųjų rankomis ir visų kitų
beginklių Lietuvos žmonių, vien
gyva grandine pasiryžusių ginti
laisvą Tėvynės ateitį?

Benjaminas Čepas: „Aš labai laimingas, kad paklausiau savo širdies ir išvažiavau prie Seimo drauge su kitais druskininkiečiais. Atminyje išlikęs vaizdas: rytas, Druskininkų gatvės tuščios, važiuoja tuomečių pareigūnų mašina ir balsas per garsiakalbį ragina vykti
ginti Seimą, nes planuojamas Seimo šturmas. Kvietė per valandą susirinkti prie tuometinio univermago. Ir iki šiol pamenu tą vidinį balsą, jausmą, – reikia važiuoti. Aišku, žmona, dukros – į ašaras... Buvo
toks jausmas, kad, jei nenuvažiuosiu, man bus sunku gyventi, jausiuos nevisavertis, lyg kažko nepadaręs, neatlikęs pareigos. Nieko
mes ten ypatinga nenuveikėme, tačiau buvo gera žinoti, kad esi ten,
kur ir turi būti. Įsiminė žmonių rimtis. Visi būreliais, vaikšto susikaupę. Vietiniai žmonės nešė arbatą, šildėmės prie laužų. Tvyrojo ne
baimė ar nerimas, o rimtis, jautėmės vieningi, ir tuo visi susieti, artimi. Šiandien esame laisvi. Tai svarbiausia. Niekada nepamiršiu to užplūdusio orumo jausmo, pasididžiavimo, kai, jau atėjus Nepriklausomybei, su žmona pirmą kartą važiavome į Vokietiją ir, važiuojant
per sieną, mūsų niekas nesustabdė, netikrino. O juk buvo laikai, kai tris paras prie sienos Lazdijuose
tekdavo pralaukti, kad išvažiuotume į užsienį. Linkėčiau, kad Sausio 13-osios prasmė ir atmintis būtų
puoselėjama, kad apie tai žmonės daugiau kalbėtų savo šeimose, su savo vaikais, pasakodami, prisimindami ir vyresnių kartų gyvenimą, ir Sibiro trėmimus, ir laisvės gynėjus.“

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų dieną prisimenant

Dragūnų bataliono karių suformuoti gyvi Gediminaičių stulpai/Lauros Skiezgilienės nuotrauka

Šalta žiemos naktis. Su savo
šeima ir draugais šildydamiesi
prie laužų ir dainuodami laisvės
kupinas dainas svajojate apie
ateitį. Su klasiokais jau planuoji
atostogas. Tavo sesuo atskuba
iš šalimais esančio jūsų namo
su šilta arbata ir sumuštiniais.
Senelis pasakoja prisiminimus
apie tarnybą nepriklausomos
Lietuvos kariuomenėje. Susižavėję klausotės, kadangi, gyvendami okupanto priespaudoje, pasakojimų apie laisvę nei
tu, nei tavo draugai negirdėjote.
Pakylėti, pasižadate tęsti šeimos istoriją ir ginti savo namus.
Staiga nuotaika prie laužo pasikeičia. Po kojomis sudreba
žemė ir iš tamsos išnyra grėsmė. Kaip jaustumeisi, jei staiga
tiesiai į būrį tavo draugų ir šeimos imtų riedėti tankas? Ir jis
nesustoja. Važiuoja lėtai. Iki tavęs lieka 5 metrai. Tačiau jūs
nesiskirstote. Lieka 3 metrai.
Niekas nesiryžta trauktis. Netiki, kad tankas ims traiškyti tavo

draugus. Jūs visi stovite, susikibę už rankų ir laukiate. 1 metras. Visi sulaikę kvėpavimą –
negi jis tikrai nesustos? Tačiau
tai įvyksta.
1991 m. sausio 13-oji – tai diena, nusinešusi 14 drąsių žmonių,
kovojusių už savo vaikus ir tėvus, už savo draugus ir giminaičius, gyvybių. Tačiau ši diena –
tai ir naujos, laisvės spalvomis
nušviestos, nepriklausomos Lietuvos atgimimo simbolis. Tai, ką
sukūrė mūsų tėvai ir seneliai, tai,
už ką jie kovojo, susikibę rankomis, stovėdami prieš tankus, turime saugoti, tausoti ir niekada nepamiršti. Ši tragiška, tačiau kartu
viltį suteikusi diena mums primena, kad tik būdami vieningi galime apginti savo namus.
Jeigu tau artimos šios vertybės, jei esi pasiryžęs ginti savo
kraštą, savo šeimą ir savo Tėvynę – nedvejok! Ateik į artimiausią
regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį ir
pasiryžk kilniausiam savo gyve-

nimo iššūkiui – tarnybai Lietuvos
kariuomenėje.
Visą informaciją apie tarnybą
gali gauti nemokama konsultavimo linija 8 800 12 340 arba svetainėje www.karys.lt.
Alytaus regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyrius, Naujoji g. 2-214, tel. 8 315
74 139, el. p.: RKPKSalytus@
mil.lt
Marijampolės karo prievolės
ir komplektavimo poskyris,
Vilkaviškio g. 2/ Kauno g. 3, tel. 8
343 54 628, 8 343 53 581, el. p.:
RKPKPmarijampole@mil.lt
Savo regione gali tarnauti Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje arba
Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos
logistikos batalione Marijampolėje. Šiuose daliniuose gali atlikti ir 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.
Taip pat gali rinktis kario savanorio tarnybą Druskininkų pėstininkų kuopoje.

Jūratė Šišlienė: „Išgirdau per radiją kvietimą. Tai mane, kaip tikriausiai ir kiekvieną lietuvį, už širdies griebė, negalėjau ramiai klausytis.
Išvažiavome autobusu, nuo dabartinės maximos, su bendradarbe ir
kitais prie televizijos bokšto tų baisių įvykių išvakarėse. Jaudino tai,
kad ten žmonės, kuo galėdami, padėjo vieni kitiems, iš kaimyninių
namų nešė karštus gėrimus. Žmonės rinkosi, degė laužai; nebuvo
nuojautos, kad gresia tokie baisūs įvykiai... Sausio 13-osios rytą aš
jau buvau darbe, o popietę nuėjau prie senojo pašto, ten būriavosi kiti
druskininkiečiai.
Šiandien Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose nesimato
daug jaunimo, ten dažniau ateina vyresni žmonės. Galbūt šių dienų
jaunimui sudėtinga suvokti šios datos esmę – to patiems nemačius,
nepatyrus? Tačiau būtina puoselėti istorinį atminimą. Manau, kad ne
tik visuomeniniai, vieši renginiai ar patriotinis auklėjimas mokyklose,
bet, visų pirma, šeima, artmi žmonės gali padėti vaikams, jaunajai
kartai puoselėti tokį atminimą. Todėl bent jau šiomis dienomis linkėčiau prisiminti savo šeimose, ką mums reiškia Sausio 13-oji.“
Jonas Bilinskas: „Buvo sudarinėjami sąrašai, kas važiuos į Vilnių, kas liks Druskininkuose – aš likau budėti prie senojo pašto. Tada
jau buvo įkurta Druskininkų televizijos grupė, studijos dar neturėjome, viskas vyko namuose. Išeidamas, žmonai palikau magnetofoną
– kad įrašinėtų, jei bus kas iš Vilniaus transliuojama. Prie pašto
susirinko gal trisdešimties žmonų
grupė, kiti rinkosi prie Vykdomojo komiteto. Buvo organizuota tokia lyg ir žvalgyba – laukėme, jog
kariškiai gali atvažiuoti nuo Pariečės arba nuo Gardino... Naktį kažkokia kolona per tiltą į Leipalingio
pusę pravažiavo: užsuks, neužsuks, – buvo kilęs šioks toks nerimas. Tačiau bendrai vyravo rimtis,
susikaupimas.
Tarp susirinkusiųjų buvo toks tarsi išankstinis, bežodis susitarimas:
jei kas puls, priešinsimės bent pastovėdami, susikibę už rankų; kad
būtų fiksuotas pats pasipriešinimo faktas. Kaip žinote, prie Pariečės
buvo tankų daliniai. Niekas nieko negalėjo prognozuoti – ar laukti tankų, ar kariškių su kitokiomis mašinomis, šarvuočiais. Kas ten ką galėjo žinoti – juk tokių žiaurių, kruvinų įvykių Vilniuje irgi niekas neprognozavo, nesitikėjo...
Vėliau, Druskininkų televizijos grupei įsigijus kamerą, stengiausi fiksuoti visus kitus, vėlesnius, su Nepriklausomybės atėjimu susijusius
įvykius, esu išsaugojęs tuos archyvus.
Šiandien mane džiugina guvus jaunimas: man iš bendravimo su jaunais žmonėmis susidaro įspūdis, kad tai išprusę, branginantys istorinę atmintį žmonės, kuriems ne vis vien, kas buvo ir kokia jų šalies,
Tėvynės ateitis. Jau vien tas faktas, kiek daug savanorių pareiškė tarnauti krašto apsaugoje, rodo, kad ir auganti karta vertina iškovotą ir
apgintą Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, kad tai jiems yra vertybė.“
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Laisvės gynėjų dieną
Ramūnas
Šerpatauskas:
„Sausio 13-oji man reiškia labai daug – tai mūsų pergalės diena. Pergalės, kurios laukėme 50
metų. Tą naktį Lietuva nusimetė okupacijos jungą. Tos nakties
įvykių pasekmė ir yra tai, jog mes
esame laisvi, gyvename demokratiškoje valstybėje. Kuo ši diena svarbi tautai ir žmonėms? Manau, ji svarbi tuo, jog tada, 1991
metais, sugebėjome sustabdyti
gerokai didesnio priešo agresiją,
kai susivienijusi tauta ir visi kiti, nesvarbu, kokios tautybės žmonės,
tuomet stovėjo prie televizijos bokšto ar Parlamento ir be ginklo sugebėjo iškovoti laisvę. Tai įrodymas, kad mūsų neįmanoma pavergti nei jėga, nei ginklu. Manau, jaunimas tikrai žino, kokia tai diena,
ir ją vertina: mokyklos kiekvienas metais mini sukaktį. Pastebiu, jog
daug dėmesio yra skiriama tų dienų įvykiams, organizuojami susitikimai su įvykių liudininkais. Tikiu, kad jaunimas tikrai žino ir vertina
Sausio 13-ąją iškovotą laisvę, jos prasmę.“
Miglė Krancevičiūtė: „Sausio
13-osios niekada nevadinau švente. Man tai atmintina diena, kai lietuviams reikia atsiminti, kaip svarbu būti vieningiems ir vėl, iš naujo
tą vienybę pajausti. Svetimšaliams, imigrantams ir svečiams
ši diena turėtų sukelti susižavėjimą karta, kuriai priklauso žmonės, aukoję savo gyvybes, tikėję,
kad jų auka nebus bevertė. Gerai,
kad vis dar minime šią dieną, nes bent vieną dieną didžiuma Lietuvos
tampa patriotais, o jautresni, kaip aš, ir ašarą nubraukia, žiūrėdami
autentišką dokumentinę medžiagą. Mokykloje visada patikdavo klausytis istorikų ir liudininkų pasakojimų, žiūrėti filmuotą medžiagą, minint šią dieną. Tuomet net didžiausi išsišokėliai nutildavo ir surimtėdavo. Tai rodo, kad jaunimas supranta, girdi, mato ir jaučia. Manau,
mūsų karta dar suvokia, kokie didvyriai yra jų tėvai ir seneliai.“

Algirdas Valavičius, Druskininkų garbės pilietis: „Tomis atmintinomis dienomis daug
druskininkiečių rinkdavosi prie
„Girios aido“, mes buvome pranešę, kad važiuosime ginti
Aukščiausiąją Tarybą ir televizijos bokštą. Teko būti prie bokšto. Mes su žmona, vaikais buvome atvažiavę. Aš atsiskyriau nuo
jų ir ėjau į apsuptį, ten su kitais
žmonėmis susikabinome rankomis, gal septynios eilės žmonių stovėjome. Kiti žmonės nešė iš namų karštą maistą, arbatą, kavą, ragino sušilti, pasistiprinti. Atvažiavę tankai kelis šūvius iššovė, pradėjo
daužyti automato buožėmis, susirinkusieji pakriko. Pamenu klykinčias dvi moteris, per šaudymą mačiau, kaip netoliese, gal už šešių
metrų, jaunuolis, parkrito... Pradėjo važiuoti viena mašina, vežanti
sužeistuosius, kita. Tankai atsistojo skersai gatvės, pabūklus sukioja, ir neleidžia greitosios pagalbos mašinoms pravažiuoti. Susirinkome vėl į būrelį gal šeši ar septyni, dainuojame „Ant kalno mūrai“,
o jie tą patrankos vamzdį sukinėja...“

Informuojame, kad pratęsiamas Butų savivaldybės
socialinio būsto fondo plėtrai pirkimo paraiškų
pateikimo terminas iki 2017 m. sausio 19 d. 10.00 val.

Druskininkų savivaldybės administracija perka vieno ir dviejų kambarių butus Druskininkų savivaldybės teritorijoje:
1) vieno kambario buto bendras naudingas plotas turi būti ne mažesnis kaip
28 kv. m ir ne didesnis kaip 40 kv. m ;
2) dviejų kambarių buto bendras 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., Gardino g., Baravykų g., M. K. Čiurlionio g. (atkarpoje nuo M.K. Čiurlionio g. 75 iki M. K. Čiurlionio g. 114).
2) Ateities g., Liškiavos g., Merkinės 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 sanitariniais mazgais, taip pat butai bendrabučio tipo, mediniuose ar karkasiniuose pastatuose, nebus perkami.
Pirkimo dokumentus, susijusius socialinio būsto pirkimu, galima gauti iki
2017 m. sausio 19 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Druskininkų savivaldybės administracijoje 216 kab. Vasario 16-osios g. 7, LT- 66118
Druskininkai, taip pat pirkimo dokumentai skelbiami Druskininkų savivaldybės
tinklapyje adresu www.druskininkai.lt.
Pirkimo dokumentai kandidatui paprašius jam pateikiami ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo
dienos.
Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo terminas ir laikas: iki 2017 m. sausio
19 d. 10.00 val., adresu: Druskininkų savivaldybės administracija 216 kab. Vasario 16-osios g. 7,
LT- 66118 Druskininkai. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos.
Skelbimas apie pirkimą paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai
pranešimai“ 2016 m. gruodžio 21 d. Nr. 99.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel.: (8 313) 52 242, 52 866.
Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją
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Pianistė Guoda Gedvilaitė kviečia į XIX a. Klaros Šuman saloną

Klaros Šuman personažą įkūnija pati G.
Gedvilaitė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pianistė ir režisierė Guoda Gedvilaitė nori pakviesti
jus į savo naujausią, jos įsitikinimu, labai įdomią ir intriguojančią klasikinės muzikos
koncertų seriją „XIX a. Klaros
Šuman salonas“. Ji neabejoja, jog publika bus ne tik pamaloninta nuostabiais profesionalios muzikos garsais,
bet ir nustebinta XIX a. salono atmosfera. Smagu, kad
naujasis G. Gedvilaitės projektas pirmiausia bus pristatomas jos gimtajame mieste,
Druskininkuose, sausio 18 d.
19.30 val. „Eglė+“ konferencijų salėje.
Apie įspūdingą 10-ies koncertų
ciklą skirtingose Lietuvos koncertų salėse, kurį 2019 metais rugsėjo 13 d. karūnuos Klaros Šuman
200 metų jubiliejus, kalbėjomės
su originalių idėjų nestokojančia
pianiste G. Gedvilaite.
XIX a. Claros Schumann salonas – kas tai?
Tai naujų muzikos išraiškos
formų koncertų ciklas, kuriame
XIX amžiaus genijai Johanesas
Bramsas, Klara ir Robertas Šumanai, Feliksas Mendelsonas,
Ferensas Listas, Frederikas Šopenas, Nikolas Paganinis taip
pat rašytojai Žorž Sand, Onorė
de Balzakas, Aleksandras Diuma, Hansas Kristianas Andersenas, dailininkas Eženas Delakrua, aktorė Marie Dorval ir
kitos istorinės asmenybės tarsi atgyja ir susitinka su publika.
Istorinius personažus įkūnysime mes, profesionalūs muzikai
ir jaunieji talentai, salone bus
skaitoma poezija, vyks gyvas
bendravimas tarp salono svečių ir atlikėjų, muzikos bei atlikimo meno aptarinėjimas. Tokiu būdu klausytojas ir žiūrovas
taps svarbia, salone vykstančio
veiksmo dalimi. Mes būsim taip
įsijautę į savo roles – mūsų pasirinktus personažus, kad klausytojas patikės, jog „pateko“ į XIX

Pianistė ir režisierė G. Gedvilaitė kviečia į intriguojančią klasikinės muzikos koncertų seriją „XIX a. Klaros Šuman salonas“/Asmeninio archyvo nuotrauka

amžių. Taip atgis tikras salonas,
lyg teatras, užpildytas didžiąja
klasikine muzika.
Kaip gimė mintis imtis tokio
netradicinio projekto?
Prieš keletą metų aš susižavėjau viena asmenybe, kuri gyveno
XIX amžiuje Vokietijoje – Leipcige, Diuseldorfe ir Frankfurte. Ji
buvo didi pianistė ir kompozitorė, gabi „menedžerė“ ir muzikos
kūrinių redaktorė, romantiška rašytoja, visiškai atsidavusi muzikai ir savo vyrui, genealiam kompozitoriui. Tuo pat metu ji buvo
ir mylinti žmona, ir 7 vaikų moti-

na. Klara Šuman – ypatingai poetiška ir subtili savo vidumi, savo
esybe – tapo mano vidiniu pavyzdžiu gyvenime ir muzikoje:
kaip stipriai ir besąlygiškai mylėti
žmogų, kaip džiaugtis kiekviena
akimirka gyvenime ir muzikoje,
kaip nepalūžti sunkiausiose, beveik nepakeliamose gyvenimo situacijose. Ir, žinoma, ji tarsi moko
mylėti muziką – giliai ir nepaviršutiniškai. Taigi visos šios stiprios emocijos įkvėpė mane dalintis didžiąja muzika būtent per
jos, Klaros Šuman personažą.
XIX amžiaus Klaros Šuman salono idėja puoselėjau ilgai – vi-

sus praėjusius metus, ir štai 2017
metai prasideda mano sodintų ir
ilgai brandintų vaisių derliumi.
Kuo, pačios manymu, Klaros
Šuman salonas bus įdomus
žiūrovams?
Kartu su savo kolegomis
stengsimės atskleisti to laikmečio muzikos salono žavesį. Mes
norėtumėme, kad jūs pajustu-

mėte tą XIX amžiaus dvasią,
ramesnę laiko tėkmę ir pasigėrėtumėte didžiąja klasikine muzika.
Paprašiau dar vieno beveik
druskininkiečio – Jorio Sodeikos – pabūti tuo pianistu-vunderkindu, kompozitoriumi Feliksu
Mendelsonu, o M. K. Čiurlionio
kvarteto stygininkus – to meto
muzikantais. Mes „žaisime“ XIX
amžiaus saloną, kuriame mus
aplankys F. Mendelsono mecenatas Prūsijos karalius Fridrichas Vilhelmas IV-asis su sutuoktine Bavarijos princese
Elizabeta. Jei galės, nepraleis
šio koncerto iš Kopenhagos atvyksiantis pasakų karalius Hansas Kristianas Andersenas, kuris dievina Klaros grojimą. H.
Kristianas Andersenas skaitys
savo pasakas, o su pasakų karaliumi ir visais kitais atlikėjais
gerbiamoji publika galės susitikti bei pabendrauti pertraukos
metu ir po koncerto. Žinoma, gal
bus neatitikimų kostiumuose ar
mūsų su istorinėmis asmenybėmis panašumuose, bet juk mes
– ne aktoriai ir ne istoriniai „stilistai“. Mes – muzikantai, kurie
kviečia jus į teatralizuotą istorinį kamerinės muzikos koncertą.
Salonas nukels į 1843 metus,
tad siūlome mobiliuosius telefonus palikti namuose, pajausti XIX-ojo amžiaus neskubančią
laiko tėkmę, atvykti karietomis,
pasipuošus prašmatniais apdarais ir praleisti magijos pilną vakarą su muzika ir istorija.
Kalbino Laima Rekevičienė
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„Ryto“ gimnazija – tarptautiniame
projekte Slovakijoje

„Ryto“ gimnazijos mokinių grupė su dviem lydinčiais mokytojais dalyvavo tarptautinio projekto „Mes – ne informacinių technologijų vergai!” veiklos programoje Aukštuosiuose Tatruose, Slovakijoje/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Gitana Stukienė
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Gruodžio 10-17 dienomis
„Ryto“ gimnazijos mokinių
grupė su dviem lydinčiais mokytojais dalyvavo tarptautinio
projekto „Mes – ne informacinių technologijų vergai!” (ang.
„We are not slaves of modern
technologies!“) veiklos programoje Aukštuosiuose Tatruose,
Slovakijoje. Projekto partneriai
– 14-18 metų mokiniai iš Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos – susibūrė bendrai veiklai. ERASMUS+ finansuojamo
Europos Sąjungos „Veiklus
jaunimas“ programos projekto
tikslas – ugdyti jaunuolių bendravimo bei bendradarbiavimo
įgūdžius, lavinti asmenines savybes, skatinti jaunų žmonių
sveiką gyvenseną, kūrybingumą, puoselėti kultūrų įvairovę.
„Ryto“ gimnazijai, mūsų miestui
ir Lietuvai Slovakijoje atstovavo
dešimt antrų – trečių klasių gimnazistų, kuriuos lydėjo anglų kalbos
mokytojai Gitana Stukienė ir Nerijus Plūkys. Projekto rengėjai, slovakai iš Sninos miesto, neabejojo:
lietuvaičiai būsią šaunūs partneriai
naujame projekte, nes tai – ne pirmoji jų veikla su druskininkiečiais.
Nepamirštama savaitė prasidėjo, kai po ilgos kelionės autobusu pasiekėme tikslą – kalnų miestelį Ždiar. 48-ių projekto dalyvių
grupė buvo apgyvendinta nedideliame viešbutyje su nuostabiu vaizdu į kalnų sniego kepures. Mus, pavargusius po nemigo
nakties kelyje, ypač pradžiugino
viešbučio šeimininkų svetingumas – laukė jaukūs kambariai ir
skanūs pietūs. Kiek pailsėję, rinkomės susipažinimo žaidimams.
Nors anglų kalba ir buvo pagrindinė projekto veiklos kalba, jaunimas taip pat mokė vieni kitus
savo gimtųjų kalbų. Dalyvių rytai
prasidėdavo „smegenų mankšta“
ar žaismingais fizinės mankštos
žaidimais. Kiekvienos šalies at-

stovai paeiliui kvietė į rytinę veiklą
ir žadino net didžiausius miegalius. Užduotys, skirtos mišrioms
dalyvių grupėms, reikalavo ypatingo dėmesio ir susiklausymo.
Reikia pripažinti, kad lietuvaičiai
buvo geriausiai mokantys anglų
kalbą, todėl jie ir ėmėsi iniciatyvos įvairiataučių komandų veikloje. Įdomu buvo stebėti, kaip keturių šalių atstovų grupelės piešė
bendrus logotipus, kūrė pantomimas, vaidino mini siužetus aktualiomis temomis: „Žiniasklaidos
priemonių įtaka mūsų kasdienybei“, „Patyčios, smurtas, netolerancija interneto erdvėje ir kaip
išvengti pavojų“. Trumpam tapę
mimais mokiniai įtikino, kad akys
ir kūno kalba ne mažiau iškalbingi už žodžius.
Dar viena veikla, pareikalavusi
projekto dalyvių kruopštumo, kūrybingumo ir fantazijos, buvo kiekvienos šalies komandos videofilmo kūrimas tema „Mes – ne
informacinių technologijų vergai!“.
Keturi skirtingi požiūriai, skirtingos išraiškos priemonės, o tikslas bendras – mes norime ir galime daugiau bendrauti „gyvai“, be
šiuolaikinių technologijų.
Projekto koordinatoriai pasirūpino ir mūsų laisvalaikiu. Spaudžiant šaltukui, pasivaikščiojome
po Štrbske Pleso kalnų slidinėjimo
kurortą, įsikūrusį ant to paties pavadinimo ežero kranto 1355 metrų
aukštyje. Grožėjomės snieguotomis kalnų kepurėmis, jautėme artėjančių Kalėdų dvasią, taip pat ieškojome kalėdinių dovanų šeimoms
ir draugams. Slovakijos Poprado
miestas, garsėjantis šiuolaikiniu
„Aqua City“ kompleksu, buvo čia
pat, todėl visi pasinaudojome galimybe smagiai praleisti laiką ten.
Kuo ypatingas Poprado kompleksas? Lauko baseinai visus metus
siūlo krištolinio tyrumo terminį vandenį, kurio temperatūra nekrinta
žemiau nei 30-38 laipsnių šilumos.
Vanduo, kilęs iš požeminio ežero,
esančio 1300 metrų žemiau žemės
paviršiaus, turi daugiau nei 20 skirtingų mineralinių medžiagų. Sie-

kiant sumažinti chloro poveikį, baseinai yra sukonstruoti, naudojant
nerūdijančio plieno paviršių.
Ilgi žiemos vakarai Slovakijoje
taip pat neprailgo. Projekte dalyvavę keturių šalių mokiniai parengė tautinius vakarus, per kuriuos
pristatė savo miestą ir šalį. Žaidėme linksmus žaidimus, dainavome dainas, šokome, skanavome lietuvių, lenkų, čekų ir slovakų
gardumynų. Mes vaišinome lietuviškais saldėsiais. Dėkojame 3A
klasės mokinio Dovydo Kalėdos
mamytei, kuri mums iškepė skanų ir Kalėdomis kvepiantį „Šimtalapį“. Projektą vainikavo atsisveikinimui skirtas madų ir muzikos
šou „Sugrįžkime į 90-uosius!”.
Šis projektas baigėsi. Laukia
nauji, ne mažiau įdomūs. Tikime,
kad projektinė savaitės išvyka neatėmė iš mūsų mokinių galimybės
mokytis, tobulėti ir pažinti pasaulį, suteikė jiems pasitikėjimo savimi, ugdė žmogiškąsias vertybes.
Į klausimą „Kodėl buvo verta dalyvauti tarptautiniame projekte?“
atsako projekto dalyviai – mūsų
gimnazistai: Rokas Navickas,
3A klasė: „Dalyvavimas tarptautiniame projekte man suteikė galimybę pažinti naujus žmones,
naujas kultūras, išbandyti savo
jėgas dirbant komandoje, mokė
mąstyti kritiškai ir kūrybingai. Neabejoju, kad šie dalykai yra būtini kiekvieno iš mūsų sėkmingai ateičiai“; Vaida Cerebiejūtė,
2A klasė: „Projektas paskatino
mane susimąstyti apie savo požiūrį į daugelį gyvenimo aspektų,
mokė tolerancijos kitoms kultūroms. Taip pat galėjau pasitikrinti
savo anglų kalbos gebėjimus neformalioje aplinkoje“.
Dėkojame visiems, padėjusiems pasiruošti projektinei išvykai į Slovakiją.
Šis projektas finansuojamas
remiant Europos Komisijai. Ši
informacija atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija
negali būti laikoma atsakinga
už bet kokį jame pateikiamos
informacijos naudojimą.

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).

8

2017 m. sausio 12 d.

Savaitraščio Nr. 86

Lazdijų žurnalistės V. Danauskienės turizmo verslo
ypatumai, arba „Nekask duobės kitam, pats įkrisi“
Savaitraštis „Mano Druskininkai“ jau rašė, jog žurnalistė iš Papalazdijų kaimo Vilma Danauskienė, kartkartėmis bandanti įvesti „tvarką“ Druskininkų įvaizdžio srityje,
turi bėdų, pradėjusi neteisėtas statybas savo kieme (publikacijose: „Viešojo intereso „gynėja“ V. Danauskienė pati pasiklydo įstatymų džiunglėse?“, Nr. 48, 2016-04-14;
„Krištolinio statybų skaidrumo Papalazdijuose vis nesimato“, Nr. 78, 2016-11-10; „Dėl V. Danauskienės statybų – į teismą“, Nr. 80, 2016-11-24).
Vienos jai palankios žurnalistų organizacijos už savo rašinius pamaloninta apdovanojimu, V. Danauskienė, gali sudaryti energingos kovotojos „su neteisybe“ įspūdį.
Jos žodžiais, rašantysis apie įstatymų nesilaikančius valdininkus pats turi būti kone krištolinio skaidrumo.
Tad ar galėtų būti, kad taip entuziastingai valdžios padorumo ir moralės klausimais pasisakanti, o kai kam gal net lyg įkūnyta „gryniausioji sąžinė“ atrodanti V. Danauskienė galimai piktnaudžiavo valstybės pinigais?

Po aukštosios mokyklos stogu dalijamasi valstybės pinigais?

Rasuolė Bauraitė,
Asta Martišiūtė
Edukologijos
universitete
įrengta lesyklėlė. Tačiau lesa
iš jos ne paukščiukai, o universiteto personalui ir profesūrai
artimi žmonės. Tik lesalas čia
– pinigai, kurie kai kam atrodo maži, o kai kam – dideli. Jei
skaičiuotume universiteto parengtų mokytojų atlyginimais,
už tokius pinigus pradinių klasių mokytojas turėtų dirbti kelis mėnesius, o universiteto
personalui artimi asmenys prisilesa per porą savaičių. Situacija Edukologijos universitete
domėjosi „Lietuvos ryto“ televizijos laidos „24/7“ žurnalistė
Asta Martišiūtė.
Edukologijos universitetas praėjusiais metais atvykstamojo turizmo paslaugų nupirko už beveik
30 tūkst. eurų. Koks sutapimas –
vieną konkursą laimėjo bendrabutyje gyvenanti to paties universiteto antrakursė.
„Visos universiteto sutartys sudaromos, atliekamos pagal įstatymą. Kadangi mažos vertės pirkimai neviršija įstatyme nustatytos
ribos, buvo atlikta potencialių tiekėjų apklausa. Su tuo, kas pasiūlė mažiausią kainą, nes buvo pasirinkta pagal mažiausios kainos
kriterijų, ir buvo sudaryta sutartis“,
– teigė universiteto viešųjų pirkimų vadovas Vaidotas Jakštas.
Taip sutapo, kad, ieškant tiekėjo už patraukliausią kainą, vieną
pirkimą už 16 tūkst. eurų laimėjo universiteto dėstytojos duktė
Austėja Andziulytė. O trečioji panašios vertės konkurso laimėtoja
– vieno profesoriaus draugė, Lazdijų rajone gyvenanti žurnalistė
Vilma Danauskienė.
Visas šias konkurso laimėtojas
sieja vienas ir tas pats bruožas –
jos neturi licencijos teikti atvykstamojo turizmo paslaugų.
„Senajame kodekse yra spraga,
atsakomybė numatyta kelionių
organizatoriams. Įstatymo leidėjas nepagalvojo platesniame kontekste, nes didesnė žala būna, kai
V. Danauskienei, dar visai
neseniai savaitraštį „Mano
Druskininkai“ įspėjusiai sulauksiant teismų už tai, kad
domisi jos pačios neteisėtų
statybų istorija, dabar pačiai
tenka būti atsakove teisme.

V. Danauskienė teikė turizmo paslaugas,
neturėdama licencijos

nelicencijuotas paslaugų tiekėjas
padaro pažeidimus. Jei kažkas
atsitinka, yra tam tikra apsaugos
schema, kaip licencijuoti kelionių organizatoriai turi elgtis kažkam atsitikus – draudimo fondas
ir t. t.“, – pasakojo Turizmo departamento atstovas Aidas Žentelis.
O štai universitetas dirba tokiu
principu: rizika mūsų, o pelnas –
jūsų. Universiteto viešųjų pirkimų
vadovas V. Jakštas tikina, kad jei
kas atsitiktų, turistai nebūtų palikti likimo valiai, net jei tiekėjai
ir nebūtų jų apdraudę – lėšomis
pasirūpintų universitetas. Universitetui turizmo organizatores surado studijų prorektorės, buvusios kandidatės net į švietimo ir
mokslo ministres Vilijos Salienės padėjėja Lijana Janušaitienė,
kuri, pradėjus domėtis viešaisiais
pirkimais, išskubėjo atostogų.
Universiteto kvietimu, į Lietuvą
buvo atvykę lietuvių kalbos pramokę studentai iš Gruzijos, kurie lankėsi keliuose rajonuose. Tačiau
dabar paaiškėjo, kad už visus gruzinus buvo sumokėta po du kartus.
Rajono amatų centre buvo suorganizuota edukacinė lipdymo programa, o paskui – vaišės. Išlaidos
savivaldybės, o pelnas – universiteto parinktos organizatorės.
Gruzinų viešnagė Lietuvoje universitetui kainavo daugiau nei 10
tūkst. eurų. Pinigai pervesti žurKaip antradienį „Mano Druskininkus“ informavo Valstybinės teritorijų planavimo
ir statybos inspekcijos prie
Aplinkos ministerijos atstovė Vida Aliukonienė, jau pateiktas ieškinys Lazdijų rajo-

V. Danauskienės kaimynai pastebėjo, kad jos kiemas ėmė gražėti, o apsidairę sklypo bendraturčiai bendrose valdose pamatė naują pirtelę, kurios statyboms leidimų nebuvo prašyta

nalistei V. Danauskienei, kuri turėjo pasirūpinti maitinimu, edukacinėmis programomis, kaip
gruzinus nuvežti ir parvežti. Tačiau juos vežiojo rajono mokyklos
autobusiukas, už kurį sumokėjo
Lazdijų savivaldybė. Tą patvirtino
ir Veisiejų S. Gedos gimnazijos
direktorė Angelė Mizerienė.
V. Danauskienei už gruzinų vežimą į Lazdijus ir iš jų sumokėta daugiau nei 300 eurų, panaši
suma sumokėta ir už maitinimą,
dar keli šimtai už savivaldybės
organizuotas edukacines programas. Susidaro apie 800 eurų
suma, o gruzinai Lietuvoje buvo
apie dvi savaites.
Lazdijų meras Arūnas Margelis
prisimena, kad V. Danauskienė
pasirodydavo gruzinų viešnagės
metu, tačiau suprato, kad ji buvo
kaip žiniasklaidos atstovė, mattaip dažnai sukiojasi šalia.
Paradoksas, kad universitetas
pinigų gruzinų viešnagei gavo iš
Švietimo ir mokslo ministerijos, kuriai pavaldžios Veisiejų technologijų ir verslo mokyklos darbuotojos
už savo pinigėlius direktorės paragintos ruošė gruzinams vaišes.
„Mes žinojom, kad atvažiuos
gruzinai. Atvažiuoja, įdomu, kyla
mintis po minties. Čia ne Vilnius,

čia kaimas, žmonės nuoširdūs,
su savo iniciatyvomis. Mes juos
vaišinome patys iš namų atsinešę ką turėjome“, – teigė Veisiejų
technologijos ir verslo mokyklos
direktorė Laimutė Vaitiekūnienė.
Universitetas sumokėjo, kad
svečiai iš Gruzijos po švenčių
mieste būtų vežami į kaimo turizmo sodybą, o juos nuveždavo į Veisiejų technologijų ir verslo
mokyklos bendrabutį. Universitetas sumokėjo, kad studentai būtų
pamaitinti nacionaliniais valgiais,
tačiau jie valgė tai, ką paruošė mokyklos virėjos. Universitetas sumokėjo, kad V. Danauskienė studentus iš Gruzijos nuvežtų į
oro uostą, bet nuvežė Lazdijų savivaldybės skirtas autobusas, o
pinigai liko universiteto samdytos
kelionių organizatorės kišenėje.
Universitetas taip pat mokėjo,
kad studentai Lazdijuose vakarotų prie laužo, bet niekas tokių vakaronių Lazdijuose neatsimena.
Dėl gruzinų viešnagės universitete pradėtas patikrinimas, o pati V.
Danauskienė komentuoti atsisakė.
„Niekas nebus nuslėpta. Jei
buvo padaryti nusižengimai, jų
atžvilgiu bus pritaikyti atitinkami
veiksmai. Be abejonės, jei nors
vienas euras buvo įdėtas į kišenę,

no apylinkės teismui. Teismo
prašoma įpareigoti atsakovę per tris mėnesius nuo
sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti kaimo plėtros
žemėtvarkos projektą, o to
nepadarius, savo lėšomis li-

kviduoti neteisėtos statybos
padarinius – nugriauti pagalbinio ūkio paskirties pastatą
ir sutvarkyti statybvietę. Jei
įpareigojimas per nustatytą terminą nebus įvykdytas,
Inspekcijai gali būti suteikta

iš tos kišenės pinigus paimsime“,
– tikino Edukologijos universiteto prorektorius Aivas Ragauskas.
Kol universitetas tikrina, ar teisėtai išmokėti pinigai, žurnalistės
V. Danauskienės kaimynai pastebėjo, kad jos kiemas ėmė gražėti,
o apsidairę sklypo bendraturčiai
bendrose valdose pamatė naują
pirtelę, kurios statyboms leidimų
nebuvo prašyta.
„Neprašė, niekada nesikreipė ir
neteikė jokio projekto, pagal kurį
būtų galima išduoti leidimą statinio
projektui. Kad būtų galima statyti,
turėtų būti du reikalavimai – plotas
ir reikia būti registravus ūkininko
ūkį. Jei nesi ūkininkas, negali daryti kaimo plėtros projekto“, – teigė
Lazdijų architektūros skyriaus vedėja Audra Kimbirauskienė.
Žurnalistei, kuri kitus tarkuoja už
nelegalias statybas, duota laiko
įteisinti be leidimų pradėtą statyti pirtį. Tačiau laiko praėjo jau nemažai, o dokumentų susitvarkyti
taip ir nepajėgta. Jei statybas moteris būtų pradėjusi savo namų
valdoje, dokumentų tokiai pirtelei
prie balos net nereikėtų, tačiau šį
kartą koja įkelta į bendrą žemę.
„Ji pastatyta neteisėtai. Ji gali
būti įteisinta, bet jei nepavyks susitarti su bendraturčiais, bus prašoma nugriauti. Visi terminai jau
suėję. Patikrinus nustatyta, kad
privalomasis nurodymas neįvykdytas ir yra suformuluota užduotis teisininkams parengti ieškinį.
Teismo prašysime įpareigoti pilietę V. Danauskienę nugriauti pirtį“,
– aiškino Statybos inspekcijos departamento vadovas Raimondas
Dargis.
Jeigu pirtelės nenusigriaus pati,
ją nuo žemės paviršiaus nušluoti gali valstybės samdytas buldozeris. Turizmo departamentas informaciją apie piktnaudžiavimą
teikiant turizmo paslaugas perdavė prokuratūrai. Patikrinus kitas šalies aukštąsias mokyklas,
piktnaudžiavimo organizuojant
turizmą neaptikta.
„Lietuvos ryto“ TV, „24/7“,
2017 01 07
teisė atlikti šiuos veiksmus,
išieškant patirtas išlaidas iš
atsakovės.
„Mano Druskininkai“
informacija
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Gyvename – mokomės

Užuojautos
... Be galo baisu žmogų, tartum saulę danguje prarasti.
(J. Marcinkevičius)
Nuoširdžiai užjaučiame Julių Petrulevičių, mirus Mamai.
Druskininkų „Ryto“
gimnazijos bendruomenė
Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka.
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.
Nuoširdžiai užjaučiame gydytoją Zinaidą Nakienę,
mirus broliui.
Druskininkų ligoninės Vidaus
ligų skyriaus kolektyvas

Gausus TAU klausytojų būrys iš tiesų gyvena A. Enšteino šūkiu: „Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime laiko“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Dalia Vekterienė
Įsiminė Druskininkuose organizuota suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi
spalvos“. Buvo daugybė edukacinių renginių: ir bibliotekoje, ir muziejuose, ir kūrybinėse dirbtuvėse, ir sporto salėse.
Apie vieną jų, Trečiojo amžiaus
universiteto (TAU), – išsamiau.
Gausus TAU klausytojų būrys
iš tiesų gyvena A. Enšteino šūkiu: „Tiek daug yra ko mokytis
ir tiek mažai turime laiko“, todėl stengiasi daugiau sužinoti, patirti, yra nuolatiniai įvairių
kultūrinių renginių dalyviai.
„Bočiai“ ir Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai organizavo
popietę „Fizinio aktyvumo ele-

mentai, išsaugojant žmogaus ilgaamžiškumą“, kurioje dalyvavo
ne tik druskininkiečiai, bet ir svečiai iš Lazdijų TAU. „Kaip rūpintis savo sveikata?“ – tokia bene
pagrindinė universiteto paskaitų
tema. Sveikai maitintis, mankštintis, bendrauti mus moko įvairių sričių autoritetingi lektoriai.
Vienas iš tokių – TAU rektorius J.
Valskys, kurio klausėmės ir šįkart.
Jo paskaitos tema – „Kvėpavimo
reikšmė sveikatos stiprinimui“. Atrodytų, kokia čia problema – kvėpuojame ir to net nejaučiame.
Pasirodo, dauguma mūsų nemokame taisyklingai kvėpuoti, todėl
neaprūpiname organizmo deguonimi. Iš šalies būtų buvę juokinga stebėti, kaip garbaus amžiaus
senjorai pagal lektoriaus nurody-

mus atliko įvairiais šūksniais lydimus pratimus, lenktyniavo, kas
ilgiau sulaikys kvapą įkvėpus ir
iškvėpus – tokį pratimą patartina
atlikti nuolat. Trumpų, bet efektyvių sportinių pratimų parodė ir
nuolatinis mankštos organizatorius G. Grigelis.
O vėliau koncerte klausėmės
Lazdijų dainininkių (vadovė Birutė Gražulienė) atliekamų dainų.
Ne tik populiarių, bet ir unikalių,
dainuojamų Lazdijų apylinkėse.
Nuoširdžiai plojome mūsų moterims, grakščiai sušokusioms kelis linijinius šokius (vadovė Z. Jančiauskienė). Renginys baigėsi
smagiais pokalbiais ir net planais
kurti Dainavos krašto universitetų
sąjungą, keistis lektoriais, organizuoti bendras šventes.

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą. Nuoširdžiausia užuojauta Aldonai Dailidienei,
mirus mylimai Mamai.
Bendrijos „Nemunas“ gyventojai

Būtis – kaip sapnas, buvo ir nėra
Praeina viskas, gęsta netgi žvaigždės.
Žmogus tik dulkė, vėjo atnešta
Bet skausmas jo gilus, kaip visata... (J. Marcinkevičius)
Daivą Gegužienę nuoširdžiai užjaučiame
dėl mylimos Mamytės mirties.
Druskininkų ligoninės Chirurgijos
skyriaus bendradarbiai
Nuoširdžiai užjaučiame Julių Petrulevičių ir jo
artimuosius, mirus mylimai Mamai.
Tegul Jus lydi paguoda ir dvasios ramybė.
Merkinės g. 9 namo gyventojai

Informacija gyventojams priešgaisrinės saugos
klausimais
Atšalus orams, Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros pareigūnai rekomenduoja gyventojams kaip elgtis, kad šalti orai,
sniegas ir pūgos kuo mažiau pakenktų normaliai veiklai. Lietuvoje besitęsiant šaltiems orams,
reikėtų atsakingiau žiūrėti į
savo, savo kaimynų bei augintinių gyvybes.
Šaltyje reikėtų vengti didelio fizinio krūvio, nedirbti sunkių darbų. Jei šaltyje tenka ko nors
laukti, negalima stovėti vietoje
ar sėdėti ramiai, reikia kuo daugiau judėti.
Esant dideliems šalčiams, kyla
pavojus nušalti drabužiais nepridengtas kūno vietas − ausis, nosį, skruostus. Nuo šalčio
dažnai nukenčia kojų ar rankų
pirštai, pėdos. Lauke stenkitės
nesuprakaituoti ir nesušlapti, atėjus iš šalčio, nerekomenduojama iš karto pulti šildytis prie

šildytuvo arba gerti karštus gėrimus, geriau šiek tiek palaukti − kokį pusvalandį. Pučiant
stipriam vėjui, nestovėkite po
aukštais medžiais, prie elektros
linijų, nestatykite automobilių po
medžiais.
Atšalus orams, nesinaudokite
savo gamybos elektros šildymo
prietaisais, nejunkite kelių į vieną elektros lizdą bei nepalikite
jų įjungtų į tinklą be priežiūros.
Taip pat nepamirškite atsakingai
elgtis su krosnimis, židiniais, jais
šildydami savo namus.
Kasmet, prasidėjus poledinei
žūklei, gelbėjimo tarnyboms tenka gelbėti įlūžusius neatsargius
žvejus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas primena, kad žvejojantieji
ant ledo privalo laikytis saugumo reikalavimų, pasitikrinti, ar
ledas yra pakankamai tvirtas,
kad išlaikytų žmogų − storesnis

kaip 7 cm laikomas tvirtu. Tam,
kad ledas išlaikytų grupę žmonių, jis turi būti ne plonesnis kaip
12 cm. Tvirtas ledas būna mėlyno arba žalio atspalvio. Jeigu jis
yra matinės baltos spalvos arba
geltono atspalvio – netvirtas,
toks susidaro arti krūmų, medžių, nendrių ir tose vietose, kur
įteka upeliukai, vanduo iš gamyklų, yra šaltinių.
Visi žvejojantieji ant ledo, nepriklausomai nuo jo storio ar kitų
aplinkybių, privalo turėti smaigus − taip nustato Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės.
Smaigus reikia nešiotis taip, kad
netikėtai įlūžus būtų galima jais
greitai pasinaudoti. Nesilaikantiems reikalavimo turėti smaigus, gresia administracinė atsakomybė.
Druskininkų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos informacija

Už parodytą pagarbą, pagalbą, užuojautą nuoširdžiai dėkojame giminėms, kaimynams, draugams, pažįstamiems, visiems,
kurie buvote šalia, kai į amžinojo poilsio vietą palydėjome mylimą Tėvelį, Vyrą, Senelį Valerijoną Utaravičių.
Žmona Janina ir dukra Elvyra Gvozdiovienė su šeima
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Ką turi žinoti dujas vartojantys druskininkiečiai?
Elektros ir dujų skirstymo
bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)
nuo 2016 m. lapkričio 1 d.
Druskininkų savivaldybėje užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų tiekimą,
kai kurorto teritorijoje dujų
tiekimo veiklą nutraukė
„Druskininkų dujos“.
ESO pateikia atsakymus į
penkis dažniausiai užduodamus druskininkiečių klausimus, susijusius su dujų
vartojimu, deklaravimu ir atsiskaitymu. Bendrovė taip
pat skelbia naujas gamtinių
dujų kainas, kurios galios
2017 m. sausio ir vasario
mėnesiais.
1. Iš ESO gavau sąskaitą už suvartotas dujas. Kokiu būdu galima sumokėti ir
kaip deklaruoti rodmenis?
Už suvartotas gamtines dujas ESO galima atsiskaityti
mokėjimo pavedimu į bendrovės banko sąskaitą, nurodant
šiuos duomenis:
- AB „Energijos skirstymo
operatorius“
- LT354010051002157337
- AB DNB bankas
- Mokėjimo paskirtyje nurodomas Kliento kodas
Už suvartotas gamtines dujas ESO taip pat galite atsiskaityti Lietuvos pašto skyriuje ir „Perlo“ terminale,
atliekant piniginę perlaidą.
Norintys deklaruoti rodmenis
už suvartotas gamtines dujas,
greitai ir patogiai gali tai padaryti ESO tinklalapyje, spe-

Sportas
Druskininkų savivaldybės vyrų
krepšinio čempionato V-ojo rato
varžybose „AQUA-Rajos“ komanda rezultatu 79:58 įveikė
„Klastūnyno“ ekipą. Rezultatyviai
„AQUA-Rajos“ komandoje rungtyniavo: M. Balkus – 20, I. Tamulevičius – 19, T. Raškauskas – 13;
„Klastūnyno“ komandoje: E. Priesienis – 22, E. Kraunelis – 11, L.
Radzvilavičius – 11. „Krantinės
3000“ komanda rezultatu 76:55
įveikė „Reido“ komandą. Rezultatyviausi „Krantinės 3000“ komandoje: R. Milius – 16, K. Tula-

cialiai tam sukurtoje formoje,
kurią rasite www.eso.lt/druskininkai-deklaravimas arba
tiesiog atsiųsti rodmenis el.
paštu: info@eso.lt.
Deklaruoti rodmenis taip pat
galima paskambinus trumpuoju numeriu 1802 (arba
+37061121802, šiuo numeriu
netaikomas papildomas mokestis).
Šiuo metu ieškome galimybių pasiūlyti klientams įprastą
duomenų deklaravimo sprendimą.
2. Paaiškinkite, kaip apmokėti sąskaitas? Kiek kainuoja pavedimas?
Šiuo metu klientai už paslaugas gali apmokėti, atlikdami paprastą pinigų perlaidą.
Šią paslaugą teikia Lietuvos
paštas ir „Perlo paslaugos“,
kur ši paslauga atitinkamai
kainuoja 1,55 Eur ir 0,6 Eur.
Taip pat klientai gali atlikti
mokėjimo pavedimą interneto
banke ar banko padaliniuose,
kuriuose įmokos kaina yra dar
mažesnė.
Šiuo metu ESO ieško galimybių pasiūlyti klientams
įprastą deklaravimo sprendimą, atsiskaitant už paslaugas, ir patogiau deklaruojant
suvartojimo rodmenis.

metu nurašytas rodmuo, galima sužinoti, susisiekus su
ESO specialistais. Nuo užfiksuoto rodmens dujas tiekia
ESO, tad už dujas reikėtų mokėti naujajam tiekėjui – ESO.
4. Ar galima apmokėti už
suvartotas dujas, patiems
apsiskaičiavus
mokėjimo
dydį pagal faktiškai sunaudotą kiekį, ar vis dėlto privaloma vadovautis gautomis
sąskaitomis? Kas ir kokiu
būdu ištaisys sąskaitas, jei
jos buvo neteisingos?
Taip, galima mokėti ir nesulaukus mokėjimo pranešimo
– tereikia savarankiškai pasiskaičiuoti mokėtiną sumą pagal faktinį suvartojimą ir galiojančias kainas.

Dėl didelio deklaravimų
srauto kai kuriems klientams
galėjo būti pateikti netikslūs
mokėjimo pranešimai. Apgailestaujame, jei gavote netikslų pranešimą ir atsiprašome
dėl šios klaidos.
Netikslius mokėjimo pranešimus gavusiems klientams
iki sausio 15 d. atsiųsime patikslintas sąskaitas kartu su
mokėtina suma už gruodį.
5. Gal galite paaiškinti, iš
ko susideda galutinė mokėtina suma?
Galutinė ESO mokama
gamtinių dujų kaina susideda iš gamtinių dujų įsigijimo
kainos, garantinio tiekimo paslaugos kainos, skirstymo paslaugos kainos (ESO dalis) ir

UAB „Intergas“ skirstymo paslaugos kainos.
Pavyzdžiui, klientai, dujas
naudojantys maistui ruošti ir
per mėnesį vidutiniškai suvartojantys 5 kubinius metrus
dujų, už dujas sausio ir vasario mėnesiais mokės apie 5,9
Eur. Iš šios sumos ESO teikiamų paslaugų dalis sudaro
– 28 proc.
Būstą gamtinėmis dujomis
šildantys ir vidutiniškai 100
kubinių metrų dujų per mėnesį suvartojantys antros grupės klientai už dujas sausio ir
vasario mėnesiais ESO mokės po 46,88 Eur – 60 proc.
mažiau nei 2016 metų spalio
mėn. Iš šios sumos ESO teikiamų paslaugų dalis sudaro
– 26 proc.

Pateikiame gamtinių dujų kainas, kurios galios 2017 m.
sausio ir vasario mėnesiais

3. Ką daryti, jei už lapkričio mėnesį suvartotas
gamtines dujas sumokėta
buvusiam tiekėjui – „Druskininkų dujoms“?
Lapkričio pradžioje ESO inžinieriai užfiksavo skaitiklių
rodmenis. Koks apsilankymo

ba – 14, L. Bankieta – 11; „Reido“
komandoje: R. Jazukevičius – 15,
A. Dailydė – 13, M. Maskeliūnas
– 11. SK „Planas“ komanda 51:89
pralaimėjo „Techpro“ komandai.
Rezultatyviai SK „Planas“ komandoje rungtyniavo: K. Urbonas –
13, R. Šidlauskas – 11, T. Smaliukas – 8; „Techpro“ komandoje:
M. Kibildis – 25, G. Goberis – 13,
D. Lenkauskas – 8, Š. Kvaraciejus – 8. „D&D“ komanda 68:53
įveikė „Atgimimo“ mokyklos komandą. Rezultatyviai rungtyniavo
„D&D“ komandoje: R. Mickevičius
– 19, G. Sušinskas – 16, P. Dakinevičius – 15, V. Alminas – 11;
„Atgimimo“ mokyklos komandoje:
D. Dzenkus – 15, D. Jasaitis – 9,

D. Vailionis – 8. „Alėjos Ąžuolo“
komanda 78:46 įveikė „Ryto“ gimnazijos komandą. Rezultatyviausi „Alėjos Ąžuolo“ komandoje: R.
Bitinas – 16, K. Savonis – 16, R.
Lukoševičius – 10; „Ryto“ gimnazijos komandoje: M. Rinkevičius –
11, E. Benevičius – 10, D. Balionis – 10.
Artimiausios Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato rungtynės vyks sausio15 d.,
sekmadienį, Sporto centro salėje: 11 val. „Reidas“ – „Ryto“ gimnazija; 12.30 val. „AQUA-Raja“
– „Techpro“; 14 val. SK „Planas“
– „D&D“; 15.30 val. „Klastūnynas“
–„Krantinė 3000“; 17 val. „Atgimimo“ mokykla – „Alėjos Ąžuolas“.

Druskininkų savivaldybės vyrų krepšinio čempionato V-ojo rato varžybų akimirka/Gintaro Grigo nuotrauka

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas LietuvaČekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682
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„Atgimimo“ mokykloje – svečiai iš
Gardino Kvasovkos vidurinės mokyklos

Gimnazistai dalinosi
gerumu
Ieva Sutkutė

„ Atgimimo“ mokykloje lankėsi 40 Gardino Kvasovkos vidurinės mokyklos mokinių ir pedagogų/„ Atgimimo“ mokyklos archyvo
nuotrauka

Povilas Žarnauskas, Audronė
Dreinienė
kūno kultūros ir anglų kalbos
mokytojai
Prieš pat Naujuosius metus
mūsų mokykloje lankėsi 40
Gardino Kvasovkos vidurinės
mokyklos mokinių ir pedagogų. Kadangi ši mokykla taip
pat yra sporto ir sveikatinimo idėjų propaguotoja, pagrindinis tikslas buvo abiejų
mokyklų mokinių draugiškos
sportinės varžybos ir pasidalinimas informacija apie sveikos gyvensenos ugdymą. Pasveikinusi svečius, direktorė
Danutė Časienė pristatė mūsų
įstaigos veiklą, papasakojo
apie mokyklą, kuri prieš keletą metų atšventė savo veiklos 70-metį. Svečiai aplankė keletą mokomųjų kabinetų,
sporto salę, technologijų kabinetus, pradines klases. Jie
džiaugėsi
mokinių darbais
skoningai išpuoštomis ugdomosiomis erdvėmis, domėjosi naudojama IT įranga, naudojama pamokose.

Gardino rajono Kvasovkos vidurinė mokykla garsėja futbolo pasiekimais ir žymiais išugdytais futbolininkais. Treneriai pradeda mokyti
šio žaidimo nuo pirmosios klasės,
o jau ketvirtoje klasėje būna ir respublikinės futbolo rinktinės žaidėjų. Todėl, svečių siūlymu, buvo
surengtos draugiškos futbolo varžybos tarp „Atgimimo“ mokyklos ir
Kvasovkos mokyklų bendraamžių.
Žaidė ir mūsų mokyklos merginų komanda. Nors mūsų mokykla
neturi futbolo būrelio, taigi ir jėgos
nebuvo lygios, tačiau rungtynės
buvo labai įtemtos, atkaklios. O
nugalėjo, žinoma, draugystė.
Po varžybų dalyvius žaismingais prizais apdovanojo mokyklos direktorė. Šiek tiek pailsėję,
svečiai sugūžėjo į Druskininkų
sporto centrą, apžiūrėjo sporto ir treniruoklių sales, kuriose
vyksta mūsų mokyklos pradinukų bei vyresniųjų moksleivių
kūno kultūros pamokos. Svečiams parodėme ir gražiausią pastatą mūsų mieste – vilą
„Linksma“. Apžiūrėję šventiškai
išpuoštą Vilniaus alėją, pasigrožėjome kalėdinių eglučių parku,

puošnia Kalėdų egle – Gardine
nieko panašaus nėra. Nors buvo
žvarbu ir lynojo, svečiai kantriai
išklausė mūsų kurorto mineralinių vandenų istoriją gydyklų
parke, ragavo paties sūriausiojo „Grožio šaltinio“ ir kitokios mineralizacijos vandens.   Gydykloje domėjosi čia atliekamomis
procedūromis bei jų nauda žmogui. Sušilti užsukome į prabangųjį „Flores“ viešbutį, kurio egzotiška aplinka nustebino mūsų
svečius. Jie negalėjo atsigrožėti žiemos sodu su gyvų augalų
siena. Na, o įdomiausia ekskursijos atkarpa – Lynų kelias. Lyg
pušų viršūnėmis prabėgome –
keltuvais persikėlėme į „Snow
Areną“. Dėl laiko stokos nepavyko apsilankyti viduje, bet mus
svečiai patikino, kad kitą kartą
kelionę pradės nuo apsilankymo slidinėjimo arenoje.
Jėgų atgauti po įtemptos dienos sugužėjome į mūsų svečių
išsvajotą Vandens parką. Pailsėję pirtyse ir paplaukioję baseinuose, mūsų svečiai išvyko, pakvietę mus kovo mėnesį apsilankyti jų
mokykloje.

Druskininkų
„Ryto“
gimnazijoje visą gruodžio mėnesį aktyviai ruošėmės kalėdinei
„Gerumo
akcijai“,
norėdami praskaidrinti šventes
vienišiems seneliams ir juos
materialiai paremti. Gimnazistai kepė meduolius, su meile
juos puošė ir pakavo, darė atvirukus, suprasdami, kokią svarbią reikšmę turi šis kilnus tikslas. Mums, mokiniams, padėjo
mokytojai.
Šios prasmingos akcijos sumanytojos – šviesios atminties technologijų mokytoja Rytė Bolienė ir mokytoja Edita Nevulienė.
Taip pat prisidėjo mokytojos Nijolė Žūkienė ir Aušra Markevičiūtė, mokyklos aktyvistai: Kamilė
Launikonytė, Simona Jankauskaitė, Ieva Sutkutė, Viktorija Pravednaja, Sofija Vasiliauskaitė ir
kiti mokiniai.
Gruodžio 20-21 dienomis mokinės meduoliais prekiavo įvairiose Druskininkų miesto įstaigose:
Savivaldybėje, policijos komisariate, „Draugystės sanatorijoje“,
Deklaracijų centre, centre „Aqua“,

o likusius meduolius pardavėme,
vaikščiodamos Druskininkų gatvelėmis ir užeidamos į pavienes
įstaigas bei parduotuvėles.
Visur žmonės noriai, suprasdami akcijos reikšmę, aukojo seneliams. Pačios merginos teigė
pamačiusios, kiek gerų, empatiškų ir supratingų žmonių gyvena
mūsų mieste: „Likome patenkintos rezultatu, džiaugėmės kilniais
žmonėmis. Kiekviena auka ir moralinis palaikymas yra svarbus,
kiekvienas geras žodis ir darbas
yra prasmingas. Nesvarbu, ar aukoji eurą, du, ar šimtą, ar dirbi gerus darbus. Jei aukoji, vadinasi,
mąstai ne tik apie save.“
Pardavėme visus meduolius,
surinkome nemažą pinigų sumą,
kurią per Trijų Karalių šventę išdalinome aštuoniems vienišiems
seneliams. Juos aplankėme namuose, kuriuose buvome labai
nuoširdžiai ir šiltai priimti. Senoliai noriai bendravo. Kai kurie
net susigraudino, dėkojo, kvietė
pasilikti. „Ryto“ gimnazijos bendruomenės ir senelių vardu dėkojame visiems, kurie prisidėjo
prie akcijos, aukojo ar negailėjo
gražių žodžių.

Mokinės meduoliais prekiavo įvairiose Druskininkų miesto įstaigose/„Ryto“ gimnazijos
archyvo nuotrauka

DARBDAVIŲ DĖMESIUI!
LIETUVOS DARBO BIRŽA PASKELBĖ VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ
ATRANKĄ NAUJOMS DARBO VIETOMS STEIGTI 2017 METAIS
Alytaus teritorinė darbo birža priima Vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektų paraiškas
naujoms darbo vietoms steigti 2017 metais. Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas, įdarbinant teritorinėje darbo biržoje registruotus darbo ieškančius asmenis.

Per Trijų Karalių šventę moksleiviai aplankė vienišus senelius/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

Paraiškos dalyvauti VUI projektų atrankoje teikiamos iki 2017 m. vasario 8 d. 17 val. 00 min. Alytaus
teritorinės darbo biržos skyriuose, kurių aptarnaujamoje teritorijoje projekto teikėjas planuoja vykdyti
veiklą: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriuje, adresu Vilniaus g. 21, Alytus, 305 kab., Druskininkų skyriuje adresu Vilniaus al. 30, Druskininkai, 307 kab., Lazdijų skyriuje adresu Kauno g. 6A,
Lazdijai, 308 kab., Varėnos skyriuje adresu Dzūkų g. 16, Varėna, 204 kab.
Kviečiame darbdavius, planuojančius 2017 metais įgyvendinti VUI projektus, dalyvauti mokymuose „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai ir jų paraiškų rengimas“. Mokymai vyks: sausio 17 d. 10 val.
Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriuje, 202 kab., sausio 17 d. 14 val. Lazdijų skyriuje, 206
kab., sausio 18 d. 10 val. Druskininkų skyriuje, 308 kab., sausio 18 d. 14 val. Varėnos skyriuje, 210
kab.
Kontaktiniai asmenys: Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriuje Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo poskyrio vedėja Rasa Mazaliauskienė tel. (8 315) 55 557, el. paštas: rasa.
mazaliauskiene@ldb.lt; Druskininkų skyriuje vyriausioji specialistė Laima Vilkancienė tel. (8 313) 52
202 el. paštas: laima.vilkanciene@ldb.lt, Lazdijų skyriuje vyresnioji specialistė Aldona Ivoškienė tel.
(8 318) 51 660, el. paštas: aldona.ivoskiene@ldb.lt, Varėnos skyriuje vyriausioji specialistė Ona Klydzienė tel. (8 310) 31 626, el. paštas: ona.klydziene@ldb.lt, Užimtumo rėmimo skyriuje vedėjo pavaduotoja Vilija Maksimavičienė, tel. (8 315) 56 656, el. paštas: vilija.maksimaviciene@ldb.lt.

Kalėdinėje „Gerumo akcijoje“ noriai dalyvavo aktyviausios gimnazistės/„Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka
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2017.01.13 d.
Penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Sausio 13-oji. Iš ciklo
„Lietuvos valstybės atkūrimo kronika“. Dokumentinis filmas. Rež. D. Vildžiūnas. 2015 m. II dalis.
10:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Iškilmingas Laisvės gynėjų dienos
minėjimas ir Laisvės premijų įteikimo
ceremonija LR Seimo Kovo 11-osios
Akto salėje. Tiesioginė transliacija.
11:30 Laisvės dainos.
12:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje
Vilniuje. Tiesioginė transliacija.
12:20 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ (k.).
12:50 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Agresijos kronika.
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?“.
Finalas.
18:30 Šiandien.
19:05 Duokim garo!
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Labdaros koncertas ,,Kartu iki
pergalės“.
Tiesioginė transliacija.
23:10 Trumposios žinios.
23:15 1944.
00:55 Trumposios žinios.
01:00 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. Tie, kurie išdrįsta (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Stilius (k.).
03:45 Klausimėlis.lt (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Eurovizija 2017“ (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė
atranka (tęs., 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.
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 2. Eros pabaiga.
21:15 Amerikietiškas pyragas 2.
23:25 Stokeriai.
01:20 Rytai.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Tomas ir Džeris“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:40 Nuo... Iki... (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „PREMJERA Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 24 valandos.
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis.
21:00 Pagrobimas.
22:45 Sveiki atvykę į praeitį!
00:40 Kartą Meksikoje (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“.
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 „Chiromantas“.
22.30 Reporteris.
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Keisčiau nebūna“.
01.05 „Tamsios jėgos“.
02.55 „Keisčiau nebūna“.
04.25 „Tamsios jėgos“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 Farų karai. Norų vykdytojas. IV dalis (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 2.
23:30 „Dakaras 2017“.
00:00 Specialistas (k).
01:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:35 „Vampyro dienoraščiai“.
03:20 Mirtinas ginklas 2 (k).

2017.01.14 d.
Šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 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.
09:30 Žinios.
09:35 Labas rytas, Lietuva.
12:05 Pasaulio dokumentika. Premjera. Įdomiausios pasaulio keistenybės.
13:00 Pasaulio dokumentika. Laukinė Aliaskos gamta.
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“. Nacionalinė atranka.
22:50 Trumposios žinios.
22:55 Premjera. Susižadėję penkerius metus.
00:55 Trumposios žinios.
01:00 Pasaulio dokumentika. Įdomiausios pasaulio keistenybės (k.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Laukinė Aliaskos gamta. Pavasaris (k.).
02:50 Prisiminimai apie Šerloką
Holmsą (k.).
04:30 Klausimėlis.lt.
04:45 Lietuvos patriotai (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės 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 Skruzdėliukas Z.
12:40 Nimės sala.
14:25 Oskaras.
16:45 Ekstrasensų mūšis.
18:30 TV3 žinios.
19:25 Eurojackpot.
19:30 Princesės dienoraštis 2. Karališkosios sužadėtuvės.
21:50 Paguoda.
23:55 Bruklino geriausieji.
06:30 „Tomas ir Džeris“ (k).
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Harvis Biksas“.
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.

08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“.
08:35 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys“ (k).
09:00 „Tomo ir Džerio šou“.
09:30 „Ponas Bynas“.
10:00 KINO PUSRYČIAI Toras. Asgardo legendos.
11:25 Ir riteriai įsimyli.
13:30 Užšaldytas.
15:10 „Gyvenimo šukės“.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:30 SUPERKINAS Margi, pirmyn!
21:25 Nepaprastas Žmogus-Voras.
23:55 Ekstraktas.
01:35 Pagrobimas (k).
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. Juodas varnas“.
15.20 „Jaunikliai“.
16.00 Žinios.
16.20 „Skubus iškvietimas. Dingęs
pacientas“.
18.00 Žinios.
18.20 0 laipsnių.
18.25 „Skubus iškvietimas. Dingęs
pacientas“ (tęs.).
20.00 Žinios.
20.30 „Skubus iškvietimas. Dingęs
pacientas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Kartą Rostove...“.
01.00 „Mafijos kronikos“.
02.00 „Vera“.
03.30 „Jaunikliai“.
04.00 „Šetlando žmogžudystės. Juodas varnas“.
06.00 „Jaunikliai“.
06:30 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
09:00 Autopilotas.
09:30 Apie žūklę.
10:00 „Amerikos mieliausieji“.
10:55 Baltijos galiūnų čempionato IV
etapas. Rokiškis. 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.
21:55 MANO HEROJUS Nakties
sargyba.
23:40 „Dakaras 2017“.
00:10 AŠTRUS KINAS Vilkolakių
medžiotoja.
01:45 „Vampyro dienoraščiai“ (k).
03:15 Muzikinė kaukė. Geriausieji (k).

2017.01.15 d.
Sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 Kelmickaite.
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. Premjera. Erdvės. Pasaulio žavesys.
13:00
Pasaulio
dokumentika.
Premjera. Stebuklingi metų laikai.
Svalbardas.
14:00 Puaro.
15:45 Žinios.
16:00 Laisvės vėliavnešiai.
16:30 Karinės paslaptys.
17:15 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras (k.).
18:30 Šiandien.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama.
21:00 Premjera. Protas ir jausmai.
23:15 Trumposios žinios.
23:20 Kino žvaigždžių alėja. Dantonas (k.).
01:35 Trumposios žinios.
01:40 Pasaulio dokumentika. Erdvės. Pasaulio žavesys (k.).

02:30 Pasaulio dokumentika. Stebuklingi metų laikai. Svalbardas (k.).
03:25 Puaro (k.).
05:05 Savaitė (k.).
06:15 Teleparduotuvė.
06:30 Ančiukų istorijos.
07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai.
07:30 Vėžliukai nindzės.
08:00 Ančiukų istorijos.
08:30 Madagaskaro pingvinai.
09:00 Mamyčių klubas.
09:30 Penkių žvaigždučių būstas.
10:00 Svajonių sodai.
11:00 Septintasis nykštukas.
12:45 Nepaprasta kelionė namo.
14:20 Grįžimas namo 2. Pasiklydę
San Franciske.
16:10 Ekstrasensų mūšis.
18:00 Raudonas kilimas.
18:30 TV3 žinios.
19:30 X Faktorius.
22:30 Džonas Vikas.
00:35 Pašėlęs skrydis.
06:30 „Tomas ir Džeris“ (k).
06:55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ valanda. Harvis Biksas“.
07:45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.
08:10 „Sandžėjus ir Kreigas“.
08:35 „Tomo ir Džerio šou“.
09:00 Sveikatos ABC televitrina.
09:30 KINO PUSRYČIAI Pelenės istorija.
11:20 Žiedų valdovas. Dvi tvirtovės.
14:35 „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“.
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:30 Žvaigždžių duetai.
22:20 PREMJERA Dingusi.
01:00 Nepaprastas Žmogus-Voras (k).
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Bekraštė Kanada“.
08.25 „Jaunikliai“.
09.00 Šiandien kimba.
09.30 „Gyvenimo metodas“.
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. Mačiuliu.
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 „Jaunikliai“.
06.00 „Gamtos magija“.
06.05 „24/7“.
06:35 Baltijos galiūnų čempionato IV etapas. Rokiškis
(k). 2016 m.
07:30 Sveikatos kodas.
08:30 Tauro ragas.
09:00 „Viena už visus“.
10:30 „Amerikos mieliausieji“.
11:25 „Džekas Hana kviečia į gamtą“.
13:30 Sveikinimai.
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamosios
bylos“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
17:55 „PREMJERA Paskutinis faras“.
19:00 Dievo šarvai. Operacija „Kondoras“.
21:00 „Karas ir taika“.
22:35 „Dakaras 2017. Savaitės apžvalga“.
23:35 Pabėgėlė.
01:00 Nakties sargyba (k).
02:35 Vilkolakių medžiotoja (k).
04:00 Dievo šarvai. Operacija „Kondoras“ (k).

2017.01.16 d.
Pirmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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. Savanoriai“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Premjera. Juodoji naktis Paryžiuje.
23:25 Trumposios žinios.
23:30 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:35 Laisvės vėliavnešiai (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 tarnyba (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.).
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 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:25 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 Komandinis darbas.
00:20 Raitelis be galvos.
01:20 Naujokė.
02:15 Trapučio parkas.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Tomo ir Džerio pasakos“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 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 „Nakties karalienė“.
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 Gaudynės.
00:10 „Mentalistas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Detektyvė Džonson“.
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 „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.
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06:15 Sveikatos ABC televitrina.
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. Munduro garbė.
I dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys.
23:15 Pabėgėlė (k).
00:50 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:35 „Karas ir taika“ (k).
03:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:25 „Džekas Hana kviečia į gamtą“ (k).

2017.01.17 d.
Antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:50 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas (k.).
11:30 Klausimėlis.lt (k.).
11:45 Juodoji naktis Paryžiuje (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 „Nemunu per Lietuvą“.
22:25 Trumposios žinios.
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios.
23:25 Da Vinčio demonai 2.
00:20 Stilius (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 Emigrantai (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu 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 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:25 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 Romeo ir Džiuljeta.
00:55 Raitelis be galvos.
01:45 Naujokė.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Tomo ir Džerio pasakos“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 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 „Nakties karalienė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva.
17:35 Yra, kaip yra.

18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:25 PREMJERA Anapus nežinomybės.
21:30 Žinios.
22:15 VAKARO SEANSAS Laiko
įkaitai.
00:25 „Mentalistas“.
01:15 „Strėlė“.
02:05 „Detektyvė Džonson“.
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 Žinios.
18.20 Gyvenk krepšiniu!
18.30 Europos taurė 2016/17. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ - Vilniaus „Lietuvos rytas“.
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“ (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. Munduro garbė. II
dalis.
20:30 Farai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Trise valtimi arba be irklo.
23:25 SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys (k).
01:05 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:50 „Vampyro dienoraščiai“.
02:35 „Penktoji pavara“.
03:20 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k).
03:45 „Amerikos mieliausieji“ (k).

2017.01.18 d.
Trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos 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 „Nemunu 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. Pinigai ir galia.
00:25 Trumposios žinios.
00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. (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 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 Kelmickaite (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 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:25 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė.
16:30 TV Pagalba.
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 Darbo vakarėlis.
00:15 Raitelis be galvos.
01:15 Naujokė.
02:05 Trapučio parkas.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Tomo ir Džerio pasakos“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra.
12:45 KK2 (k).
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Nakties karalienė“.
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 Laikrodinis mechanizmas.
00:10 „Mentalistas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Detektyvė Džonson“.
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 „Chiromantas“.
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“ (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. Munduro garbė. III
dalis.
20:30 Savaitės kriminalai.
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Tėvukų skyrybos.
23:10 Trise valtimi arba be irklo (k).
00:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.

02:25 „Penktoji pavara“.
03:10 Visi vyrai - kiaulės... 2.
03:35 „Penktoji pavara“ (k).

2017.01.19 d.
Ketvirtadienis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Ten, kur namai 1 (k.).
10:50 Gyvenimas (k.).
11:45 Istorijos detektyvai (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 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 Sukti reikaliukai .
00:55 Trumposios žinios.
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 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.).
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 Kempiniukas Plačiakelnis.
13:30 Simpsonai.
14:25 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 III.
01:55 Naujokė.
06:35 „Visatos broliai“.
07:05 „Tomo ir Džerio pasakos“.
07:30 „Kiaulė, Ožka, Bananas 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 „Nakties karalienė“.
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 Pašalinti Karterį.
00:15 „Mentalistas“.
01:05 „Strėlė“.
01:55 Sveikatos ABC televitrina (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“.
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 „Miškinis“.
00.50 „Chiromantas“.
01.50 Reporteris.
02.40 Lietuva tiesiogiai.
02.55 „Griežtojo režimo atostogos“.
03.45 „Vandens žiurkės“.
04.30 „Miestelio patruliai“.
05.15 „Griežtojo režimo atostogos“.
06.05 Miestai ir žmonės.
06:40 „Džeikas, Storulis ir
šuo“.
07:35 „Tokia tarnyba“ (k).
08:25 „Farų karai“ (k).
09:20 „Paskutinis faras“ (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. Munduro garbė. IV
dalis.
20:30 Gyvenimiškos istorijos.
21:30 Logano karas. Susaistytas
garbės.
23:20 Tėvukų skyrybos (k).
00:55 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:40 „Vampyro dienoraščiai“.
02:25 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
03:55 Savaitės kriminalai (k).

Gerbiamas Enrikai
Žukauskai,

Tegul ši diena pasipuošia
pačiais gražiausiais
prisiminimais.
Tegul ateities dienos Jums
atneša daug laimės, stiprios
sveikatos ir ilgų gyvenimo
metų!
Jubiliejaus proga Jus
sveikina Gerdašių
papapijiečiai

Dėmesio!

Nauja paslauga – meistras į namus.
Gal jūs norite pakeisti duris? O gal sugedo elektros instaliacija
arba nemokate patys surinkti sekcijos?
Atvažiuosiu ir greitai viską suremontuosiu.
Dar atlieku visus būsto remonto darbus, parenku spalvas ir
medžiagas.

Tel. +370 618 61620

Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas LietuvaČekija, Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

Pirkčiau žemės ūkio paskirties žemę. Gali būti
apleista. Tel. 8 685 35335
Parduodame sausas pušines malkas. Atvežame.
Tel. 8 675 85497
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Reikalingas tolimųjų reisų vairuotojas. Darbas Lietuva-Čekija,
Slovakija. Savaitgaliai namuose. Tel. 8 616 23682

DNSB „Bitė“ parduoda 2000 m. laidos daugiabučio
namo naudotą šildymo mazgą (komplekte).

Teirautis telefonu 8 686 56925

Perku automobilius. Gali būti su defektais

Tel. 8 627 87576

Teikiame visas
buhalterinės apskaitos paslaugas,
konsultuojame su buhalterine veikla
susijusiais klausimais.
Tel. 8 686 55692

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti
DVIRAČIAI

Detalės ir aksesuarai.
Remontas ir priežiūra.
Dirbame be išeiginių.
Šv. Jokūbo g. 3,
Druskininkai

PA R D U O DA M E :
skaldytas malkas,
medžio briketus ir granules.

Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

KONSULTACIJOS
TARO KORTOMIS

Visais Jums rūpimais
klausimais.
Ateities prognozės.
Santykių, darbo, sveikatos
problemų analizė.
SALONE DRUSKININKUOSE
M. K. Čiurlionio g. 54

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje.

Tel. 8 608 33221

Tel. 8 614 96329

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 elektros instaliacijos ir santechnikos darbus. Tel. 8 612 92239

Anglų kalbos kursai
moksleiviams
Druskininkų švietimo centre.

PIGIAI parduodu:
beržines ir pušines
(žalias) malkas.

Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

Mokymas vyksta anglų kalba
pagal vadovėlius „Solutions“,
Targets“, Spark“ ir kitus.
Testavimas nemokamas.

Išsamiau tel. 8 672 53452

Medienos ištraukimas.
Parduodu pušines
malkas.

Tel. 8 612 49137

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

Informuojame, kad 2017 m. sausio 23 d. 10 val. bus atliekami Zitai Maksimavičienei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (kad. Nr.
5925/0004:99), esančio Vileikių k., Leipalingio sen., Druskininkų sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų savininkus: Jono Grabio turto paveldėtojus ir E. Ribinskienę (kad. Nr. 5925/0004:88); J. Derliūnaitę (Nr.
5925/0004:79); Juozo Gudaičio turto paveldėtojus (Nr. 5925/0004:162).
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel. Nr. 8-656 94485.

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.

Nestandartinių
BALDŲ gamyba:
www.baldai-druskininkai.lt
Šv. Jokūbo g. 3, Druskininkai

Tel. 8 682 10953
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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, mediena, malkos“ kainuoja 1,5 EUR savaitei (4 EUR mėnesiui), skiltyse „Automobiliai ir jų dalys“, gyvuliai, mėsa, pienas bei jų gaminiai – 1 EUR savaitei (3 EUR mėnesiui).

Asmeniniai skelbimai

Parduodamas nekilnojamas turtas
1 kambario 34 kv. m. butas Leipalingyje, 5 aukšte iš 5, renovuotame
name (renovacija išmokėta). Kaina –
14000 Eur. Tel. 8 611 52249

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

1 kambario 30 kv. m. šiltas, tvarkingas butas 4 aukšte iš 5, Veisiejų g.
su baldais. Kaina – 30000 Eur.
Tel. 8 679 12475

„Volvo V40“ 1997 m., 1,9 L dyzelinas,
universalas, TA iki 2017.11 už 460
Eur; „Ford Escort“ 1994 m., 1,6 L
benzinas, universalas, padangos
M+S už 140 Eur; „Nissan Micro“
2002 m., 1 L benzinas, visa arba dalimis už 180 Eur. Tel. 8 621 94696

2 vieno kambario butai Druskininkuose: 17 ir 24 kv. m, 2 aukšte su
baldais, buitine technika, po remonto.
Tel. 8 671 59773

„Mitsubishi Galant VIII“ 2001 m., dyzelinas, sedanas, rida – 168.103 km.,
be defektų, automobilis prižiūrėtas.
Kaina – 1600 Eur. Tel. 8 615 49585

2 kambarių 43 kv. m. butas Gardino
g. Kaina – 18500 Eur.
Tel. 8 624 15759
2 kambarių 31,74 kv. m. butas Gardino g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba,
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio.
Kaina – 26500 Eur. Tel. 8 687 37575
2 kambarių 50 kv. m. butas centre,
Vytauto gatvėje 7 aukšte iš 9, pilnai
šiuolaikiškai suremontuotas, šviesus,
šiltas. Kaina – 51900 Eur.
Tel. 8 618 61620
3 kambarių 70,4 kv. m. butas Ateities
g., 4 aukšte iš 5. Kaina – 47000 Eur.
Tel. 8 687 37575
0,623 ha namų valdos sklypas Lipliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, netoli elektra. Kaina – 10200 Eur.
Tel. 8 682 48474
6 a sodas su mediniu nameliu „Raigardo“ sodų b-joje (prie „Laimos“
viešbučio). Yra galimybė pirkti ir šalia
esantį 6 a sklypą. Kaina – 16000 Eur.
Galima derėtis. Tel. 8 610 49331

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos
produktus
Triušiai, triušiena. Tel. 8 611 45735

Parduodami įvairūs daiktai
Virtuvinis staliukas, žurnalinis staliukas, pagalvės, arbatinukas, vonia,
veidrodis, lova, 2 spintelės.
Tel. 8 634 54310
„Vineta“ veislės bulves: maistinės po
0,3 Eur/1 kg; sėklinės po 0,3 Eur/1
kg; pašarinės po 0,12 Eur/1 kg.
Tel. 8 686 13662 (prie Leipalingio)
Komoda, odinis svetainės komplektas, pietų stalas su kėdėm, bufetas,
indauja, kilimas, servizas.
Tel. 8 606 28422
Natūralaus avikailio pusilgė odinė
striukė su kapišonu (M dydis). Kaina
– 90 Eur. Tel. 8 612 75453

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 praustuvas už 30 Eur.
Tel. 8 675 18337
Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv.
m.), paauksuoti sportiniai medaliai,
rankų darbo plytos ir kokliai krosniai,
M. K. Čiurlionio baldai; šaldytuvas;
elektrinis šildytuvas. Tel. 8 682 98506
Sauskelnės suaugusiems (XXL dydis). Tel. 8 601 52590
Švelniavilnės avies išplauta vilna.
Kaina – 1 kg./2 Eur. Tel. 8 673 33314
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „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; televizorius „Sony“ (51 cm. įstrižainė) už 20
Eur; belaidis telefonas „Panasonic“
už 11 Eur. Tel. 8 686 43600
Kineskopinis televizorius „Samsung“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur;
akumuliatorių kroviklis už 25 Eur;
kalvio darbo metalinė (1 m) žvakidė
už 15 Eur; stiklinė vaza (77 cm) už 9
Eur; įvairių dydžių naudoti faneriniai
skydai ir DVP plokštės; televizorius
„Philips“ (36 cm įstrižainė) už 15 Eur .
Tel. 8 610 21333
2 dalių sekcija už 50 Eur; keramikinis
šviestuvas už 5 Eur; veidrodis su spintele ir stalčiais už 20 Eur; spinta su
antresolėmis už 80 Eur; 5 lempų šviestuvas už 20 Eur; indų džiovyklė už 5
Eur; sieninės pakabos po 3 Eur; stalinė
lempa už 5 Eur. Tel. 8 313 54555

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 miško). Tel.: 8 680 23134, 8 694 24955

Naudotas šaldytuvas „Beko“. Kaina –
60 Eur. Tel. 8 612 70213

Naujas planšetinis kompiuteris „Samsung Tab A7“ su 24 mėn. garantija.
Tel. 8 625 64488

Labai geros būklės išmanusis telefonas „LG L70“ su dėklu. Kaina – 70
Eur. Tel. 8 612 09648

Fikusai, agavos ir alijošiai.
Tel. 8 617 17886

Garažas prie Ratnyčios sodų.
Tel. 8 653 74282

Vežimėlis su lopšiu, apsaugom nuo
uodų ir lietaus. Tinka ir berniukui ir
mergaitei. Kaina – 35 Eur.
Tel. 8 616 10326

20,24 kv. m. garažas su duobe „Šilo“
garažų bendrijoje. Tel. 8 618 53916

Parduodami automobiliai ir jų
dalys
„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

Kėdės, sofa, pietų stalas, komodasekreteras, svetainės komplektas,
šviestuvas, servizas, kavos staliukas,
gelių staliukas. Tel. 8 612 09648
Šaldytuvas „Electrolux“ (A klasė) už
100 Eur; automatinė skalbimo mašina „Privileg-Electrolux“ (silent system
6 kg) už 150 Eur; „Beko“ už 80 Eur;
indaplovė „AEG-Electrolux“ už 120
Eur. Tel. 8 650 87433
Dviejų durų spinta už 86 Eur; medinis staliukas gėlei (83 cm); didelis
kelioninis lagaminas už 37 Eur; gėlė
Dracena (160 cm) už 10 Eur; vilnonis
kilimas 1,5 m x 2,4 m; vilnoniai pledai
nuo 10 Eur; užuolaidos; senovinės
austos lovatiesės); elektrinis troškintuvas; medžiaga (flanelė); šviestuvai.
Tel. 8 600 38695
Pianinas. Tel. 8 662 89816

Antikvarinė kojinė siuvimo mašina,
šaldytuvas „Snaigė“ su 3 kameromis,
senovinis radioimtuvas.
Tel. 8 610 27961
Kineskopinis plokščiaekranis televizorius „Sony“ (51 cm.). Kaina –17
Eur. Tel. 8 654 87148
2 dviračiai-treniruokliai.
Tel. 8 621 01723
2 lovatiesės, naudota skalbimo mašina, porcelianinės lėkštės, servizai,
pigiai vilnonis kilimas, 2 moteriški
kailiniai (dydis 48-50, kaina nuo 30
Eur) Tel.: 8 630 87652, 8 (313) 52512

Nuoma
Išnuomojamas 2 kambarių 36 kv. m.
butas Gardino g. Kaina – 50 Eur +
komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 633 52786
Išnuomojamas 2 kambarių butas
Ateities g. (2 aukšte iš 9) su daliniais baldais ilgam laikui. Kaina – 1
mėn./150 Eur + komunaliniai mokesčiai. Tel. 8 620 70300
Išnuomojamas 1 kambario 16 kv. m
butas su visais patogumais ir buitine
technika Šiltnamių g. Kaina – 1 mėn.
/80 Eur + komunaliniai mokesčiai.
Tel. 8 618 67244
Išsinuomočiau 2 kambarių butą Viečiūnuose. Tel. 8 662 08942

Perka
Rusišką veikiančią tarybinę vaflinę.
Tel. 8 686 14096
Mėsinės veislės telyčią ar veršelį
auginimui. Tel. 8 612 54947

Vasarines padangas.
Tel. 8 623 07215

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

Armoniką. Tel. 8 657 52514

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

Keičia
1 kambario butą Veisiejų g. į 1-2
kambarių butą M. K. Čiurlionio, Vytauto g. Tel. 8 616 31315

Moteris ieško darbo. Gali tvarkyti
kambarius, prižiūrėti senelius.
Tel. 8 605 70225

Kiti
Atiduodu 2 spinteles.
Tel. 8 623 73213

Ieško darbo
Ieškau elektriko, apsauginės, gaisro
signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemų aptarnaujančio darbo. Tel. 8 699
40735 (skambinti 19-22 val.)

Rasti „Mercedes Benz“ automobilio
rakteliai. Tel. 8 614 19057

Renginiai
Renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti
Sausio 12 d. 18 val. Krašto apsaugos ministerijos leidinio pilietinio pasipriešinimo tematika „Ką turime žinoti apie pasipriešinimą: aktyvių veiksmų
gairės“ pristatymas. Dalyvaus Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Informacinių operacijų skyriaus viršininkas majoras Linas Idzelis (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)
Sausio 13 d.
12 val. Tradicinis bėgimas aplink Druskonio ežerą, skirtas žuvusiems Laisvės gynėjams atminti (Druskonio ežero pakrantė)
16 val. Dokumentinis filmas „Nežinomi didvyriai”, režisierius Algis Kuzmickas.
(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 įstaigose.
Sausio 17 d. 19 val. „Draugystės sanatorijos“ „Raudonojoje“ salėje koncertuos „Bočių“ moterų vokalinis ansamblis „Druskelė“ ir linijinių šokių grupė
Sausio 20 d. 11 val. Socialinių paslaugų centre „Žodžio meno“ klubas
kviečia į garsinius skaitymus Ievos Simonaitytės metams paminėti. Garsiniai
skaitymai vyks kiekvieną penktadienį 11 val.
Sausio 21 dieną 14 val. Baltarusių kultūros draugija „Spadčyna“ kviečia
į baltarusių dailininko Eduardo Matiušonoko (Minsko sritis, Vilejkos m.) paveikslų parodos atidarymą SPA „Vilnius“ žiemos sode.
PARODOS
E. K. Kriaučiūnaitės kūrybos darbų paroda „Tarp sapno ir prabudimo“ (M.
K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35)
D. Lukošiūnaitės erdvinis pano „Ant angelo sparnų gerumas supas“ (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Druskininkiečių menininkų kūrybos darbų paroda ,,1“ (Druskininkų savivaldybės 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 darbų paroda „Sugrąžinta svajonė“ ir Mandaros Žgutės fotografijų paroda „Savanorystė Afrikoje: kelionė į save“ (Druskininkų jaunimo užimtumo centras,
Veisiejų g. 17)

Atliekame visus apdailos darbus.
Tel. 8 657 50460
Atliekame visus apdailos, elektros ir santechniko
darbus. Tel. 8 670 87679
Remonto darbai: gipsas, glaistymas, dažymas,
grindys, tapetavimas, plytelės ir kiti. Tel. 8 676 68549
UAB „Daiveža“ siūlo transporto ir
perkraustymo paslaugas.
Pardavinėjame trinkeles, jas klojame ir atliekame betonavimo, tvorų statymo, 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
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Geros valios žmones subūrė renginys „Po angelo sparnu“

Šiemet tradicinį renginį „Po angelo sparnu“ drauge organizavo Druskininkų „Lions“ moterų ir Druskininkų „Rotary“ klubai/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

Druskininkuose surengtas švento Kristoforo orkestro, vadovaujamo dirigento ir meno vadovo D. Katkaus, koncertas pralėkė tarsi viena nuostabi akimirka/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

Šeštadienio vakarą į „Grand
SPA Lietuva“ konferencijų
salėje „Nemunas“ surengtą
kasmetį labdaros renginį „Po
angelo sparnu 2017“ gausiai
susirinko druskininkiečiai ir
miesto svečiai. Šiemet tradicinis renginys kiek kitoks – jį
organizavo ne tik Druskininkų
„Lions“ moterų klubas, bet ir
Druskininkų „Rotary“ klubas.
Šį kartą geros valios žmonės
buvo pakviesti į Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertą.
Druskininkų „Lions“
moterų
klubo prezidentė Lina Vidūnienė
pasidžiaugė gausiu labdaros vakaro dalyvių skaičiumi, padėkojo broliams rotariečiams. Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas
Jurijus Melničenko kalbėjo apie
gaisrą Leipalingyje, pasiglemžusį šeimos namą. Jo žodžiais, ši
nelaimė palietė daugelio net tos
šeimos nepažįstančiųjų širdis ir
paakino padėti nuo gaisro nukentėjusiems leipalingiečiams.
„Darant gerus darbus, kartais visai netikėtai geriau pažįstame ir
savo artimus žmonės,“ – sakė J.
Melničenko.
Renginį pradėjo ir savo dainomis susirinkusiuosius nudžiugino jaunoji muzikos žvaigždutė
druskininkietė Karolina Rastenytė. Druskininkų „Rotary“ klubo
narių į renginį pakviestas ir ma-

loniai sutikęs jame dalyvauti Vilniaus senamiesčio „Rotary“ klubo narys Šv. Kristoforo kamerinio
orkestro vadovas Donatas Katkus
buvo sužavėtas druskininkiečių
publikos. „Esu pritrenktas. Pilnutėlė salė, gražūs žmonės, nuostabi publika. Labdaringa veikla tai
ir „Lions“, ir „Rotary“ klubų narių
prievolė. Jie turi būti tie neabejingi visuomenės judintojai. Žinoma,
reikia puoselėti bendravimo kultūrą. Tad duok, Dieve, Druskininkų
abiems klubams gyvuoti ilgus metus“, – linkėjo maestro.
Vilniaus miesto savivaldybės
švento Kristoforo orkestras, vadovaujamas dirigento ir meno vadovo D. Katkaus, garsėja universalumu, profesionalumu, menine
vaizduote. Šis Lietuvos muzikinio
elito kolektyvas laukiamas viso
pasaulio prestižinėse koncertų
salėse, tokiose kaip Paryžiaus
„Theatre des Champs-Elysees“,
Reikjaviko „Harpa“, Stoholmo
„Berwaldhallen“, Unesko būstinėje Paryžiuje, Varšuvos Karalių
rūmuose, St. Peterburgo M. Glinkos salėje, Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje.
Druskininkuose suengtas orkestro koncertas pralėkė tarsi
viena nuostabi akimirka. Abejingų salėje nebuvo. Renginio
metu surinktos lėšos (perkant
bilietus, suaukota 4500 eurų
suma) buvo paskirstytos ketu-

rioms druskininkiečių šeimoms.
Ketverių metukų Edvardui Sergeičik, sergančiam 1-ojo tipo
cukriniu diabetu, reikalingi sensoriai gliukozės kiekiui kraujyje
matuoti. Šešerių metukų Mantui Baranauskui, kenčiančiam
nuo sunkaus neįgalumo, reikalinga parama slaugai pagerinti ir naujai specialiai lovai įsigyti. Reikalinga papildoma parama
ir Gustukui Lukšiui gydymui po
operacijos Hamburge. Pagalbos
sulauks ir Erlando bei Audronės
Leonavičių šeima. 2016 spalio
22 d., įvykus nelaimei, sudegė
šeimos gyvenamasis namas su
visu jame buvusiu turtu. Sunkius
nudegimus patyrė ir pats Erlandas Leonavičius.
Renginyje dalyvavusi viena iš
sergančių vaikučių mama Dalė
Sergeičik džiaugėsi gražia renginio „Po angelo sparnu“ idėja: „Pirmiausia tai yra begalinė pagalba
žmonėms, kuriems tuo metu jos
labiausiai reikalinga. Kartais beldiesi į įvairias duris, ir kai nors vienos iš jų atsidaro, esi laimingas.
Puiku, kad yra tokie klubai, kurie imasi kilnios labdaringos veiklos. Renginys „Po angelo sparnu
– tikrai šauni idėja. Labai palaikau tokias akcijas ir esu labai dėkinga. Mano vaikeliui bus suteikta parama. Mūsų šeimai tai – lyg
Kalėdų stebuklas.“
Druskininkų „Rotary“ klubas pa-

Druskininkų „Lions“ moterų klubo prezidentė L. Vidūnienė ir Druskininkų „Rotary“ klubo prezidentas J. Melničenko pasidžiaugė, kad į D. Katkaus vadovaujamo Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertą susirinko daugybė žmonių/Viliaus Rekevičiaus nuotrauka

sidalino gerumu ir su Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklos
bendruomene – 25 šios mokyklos
moksleiviai ir 12 mokytojų turėjo galimybę Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncerte dalyvauti
nemokamai. „Esame labai dėkingi Druskininkų rotariečiams už
suteiktą galimybę mokytojams ir
mokiniams nemokamai pamatyti
profesionalų koncertą savo mieste, Druskininkuose. Į jį pakvietėme labiausiai motyvuotus, gerai
besimokančius ir labiausiai profesionalia muzikine kultūra besidominčius jaunuosius mūsų muzikantus. Labai graži „Rotary“ klubo
dovana mums“, – sakė Vytautas
Andruškevčius, Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokyklos di-

rektoriaus pavaduotojas ugdymui,
vykdantis direktoriaus funkcijas.
„Rotary“ klubo vyrai įsitikinę,
kad kiekvieno geros valios žmogaus nesavanaudiška ir nuoširdi
pagalba suteikia viltį nelaimės užkluptiesiems ir tiems, kas stengiasi jiems padėti.
„Teigiama, kad žmonės, kurie
prisideda prie kilnios idėjos, taip
pat yra savotiški angelai, nes išsaugoti ir puoselėti dėmesį ir pagalbą žmogui yra labai svarbu.
Būkite laimingi, darydami gerus
darbus,“ – linkėjo renginio „Po angelo sparnu“ organizatoriai, pradėdami naujus metus.
„Mano Druskininkai“
informacija

