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Bus atnaujintas 
istorinis 

M. K. Čiurlionio 
paminklo skveras

4 psl.

Dar viena 
druskininkietės 

sėkmė

10 psl.

Knygos „Smėlio 
pilys“ sutiktuvės 

viešojoje 
bibliotekoje

16 psl.

Edita Remeikienė: apie laimę padėti kitiems

Laima Rekevičienė

Druskininkietės Editos Re-
meikienės, regis, pilna visur. 
Ji ne tik nuoširdi ir atsidavusi 
savo darbui Druskininkų savi-
valdybės socialinių paslaugų 
centro darbuotoja, bet ir Mais-
to banko savanorė-koordina-
torė, Druskininkų šv. Apaštalo 
Baltramiejaus parapijos Carito 

vaikų dienos centro „Džiugu-
čiai“ vadovė, Raigardo seniū-
naitijos seniūnaitė. 

1997 metais Edita Buivydiš-
kių aukštesniojoje žemės ūkio 
mokykloje įgijo buhalterinės 
apskaitos, finansų ir ekonomi-
kos specialybę. 2015-aisiais, 
įgijusi socialinio darbuotojo 
padėjėjo kvalifikaciją, pradėjo 
dirbti Druskininkų savivaldy-

bės socialinių paslaugų cen-
tre. Bendradarbiai džiaugiasi, 
turėdami tokią mielą, draugiš-
ką, energingą, pareigingą kole-
gę. Ji sąžiningai, atsakingai ir 
su polėkiu atlieka savo tiesio-
ginį darbą, nuoširdžiai, betar-
piškai bendraudama su klien-
tais ir kolektyvo nariais pelno 
aplinkinių pasitikėjimą. 

Nenuilstanti, energinga ir 

noro padėti kitiems vedina Edi-
ta aktyviai dalyvauja bendruo-
menės gyvenime, įvairiose 
socialinėse iniciatyvose, sava-
noriškose veiklose. Jos nuošir-
dus darbas buvo įvertintas ir 
Druskininkų savivaldybės. Šie-
met surengto Padėkos vakaro 
metu už reikšmingą socialinę 
veiklą ir savanorystę jai įteik-
tas garbingas apdovanojimas 
– „Mineralinio vandens lašas“. 

– Edita, ar kada nors pagal-
vojote, kad dirbsite sociali-
nėje srityje ir dalinsite save 
žmonėms? Kada pradėjote sa-
vanoriauti? Kuo ši veikla Jus 
sužavėjo? 

– Visos ankstesnės mano sva-
jonės buvo susijusios su spor-
tu, nes daug sportavau, buvau 
rankininkė, lankiau krepšinio tre-
niruotes. Tiesa, niekada savęs 
netausojau – jei jau ką darau, 
stengiuosi daryti maksimaliai ge-
rai. Tik pamačiau, kad per daug 
sveikatos sportui atiduota – prasi-
dėjo ligoninės, operacijos... Tada 
planai pasikeitė. 

Rodyti dėmesį žmonėms išmo-
kau iš savo šeimos, kuria labai 
džiaugiuosi. Džiugina gražūs san-
tykiai su mama, seserimis ir bro-
liu. Jie man visada padeda, palai-
ko. Visuomet jaučiu jų paramą. 

Į socialinę veiklą įsitraukiau, kiek 
pamenu, 2008-aisiais, kai susi-
kūrė Švendubrės bendruomenė. 
O prieš 8 metus, kai į Ratnyčios 
bažnyčią atvykęs dirbti klebonas 
kun. Žydrius Kuzinas pakvietė 
mane į pastoracinę tarybą, labai 
aktyviai pradėjau dalyvauti para-
pijos gyvenime. 

Pirmiausia buvo „Caritas“, vėliau 
– „Maisto bankas“. Kai pamačiau, 
kiek yra žmonių, kuriems reikia 
pagalbos maisto produktais, su-
pratau, kad tikrai galiu jiems pa-
dėti. Juo labiau, kad tuo metu pati 
nedirbau, turėjau automobilį. Ne-
buvo lengva, bet tas jausmas, kad 
darau gerą darbą, viską atpirko.  

Aš nuo mažens myliu žmones. Ir 
didelius, ir mažus. Nepakalbinusi 
nepraeidavau nei pro vieną vaiką. 
Ir su seneliais visada bendrą kal-
bą rasdavau. Man nuo to bendra-
vimo gera. 

Tarkime, matau senutę, kuri ne-
paneša savo pirkinių, o pro šalį ei-
nantys jaunuoliai praeina visiškai 
abejingai ir nepasiūlo pagalbos, 
man tai suvirpina širdį ir skubu jai 
padėti. Juk nei vienas nežinome, 
kas mūsų pačių laukia. Gal pa-
tiems jau rytoj reikės pagalbos? 
O smagiausia man, grįžus namo, 
prisiminti, kad šiandien kažkam 
gerą darbą padariau, padėjau. 
Galbūt mano menkas darbelis 
kažkam suteikė laimės? 

– Kaip Jūsų savanorišką ir al-
truistinę veiklą vertina šeima?

– Dukra Greta nuolat būna su ma-
nimi, kai aš savanoriauju ar vykdau 
projektus. 7 psl.

Nuo balandžio 
1 dienos keisis 

rinkliava už 
komunalinių atliekų 

surinkimą ir 
tvarkymą

5 psl.

Tradicinės Druskininkų savivaldybės padėkos šventės „Druskininkai 2016“ metu meras R. Malinauskas už reikšmingą socialinę veiklą 
ir savanorystę E. Remeikienei įteikė garbingą apdovanojimą – „Mineralinio vandens lašą“/Laimos Rekevičienės nuotrauka
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Asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės 
viešosiose vietose, dėmesiui!

Druskininkų savivaldybės administracija skelbia Paraiškų pateikimo laiką dėl prekybos ar paslaugų teikimo Druskininkų savivaldy-
bės viešosiose vietose viso šių metų vasaros sezono laikotarpio metu – nuo 2016 m. kovo 1 d. iki kovo 20 d. 17.00 val. Primename, 
jog vasaros sezono laikotarpis balandžio 1 d. – spalio 31 d.

 Pasirašytos Paraiškos kartu su privalomais pateikti dokumentais teikiamos Druskininkų savivaldybės administracijai adresu Vil-
niaus al.18 arba el. paštu liudmila.s@druskininkai.lt  

Paraiškų atranka bus vykdoma, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. 
Prekiauti ar teikti paslaugas vasaros sezono laikotarpiui bus išduodami iki balandžio 1 d. atsižvelgiant į Atrankos rezultatus, vado-

vaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis, kurias galima rasti Druskininkų 
savivaldybės interneto svetainėje www.druskininkai.lt.

Kilus klausimams, galite kreiptis į Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiąją specialistę 
Liudmilą Šalnienę tel. (8 313) 40026, arba el. paštu: liudmila.s@druskininkai.lt

Moterys – tai ašis, aplink kurią viskas sukasi. 
L. Tolstojus 

Mielos moterys,
Pavasario saulė ir margaspalviai tulpių žiedai skelbia Jūsų šventę – Tarptautinę mo-

ters dieną. Tegul kovo 8-ąją ir visus metus Jus lydi padėkos žodžiai už skleidžiamą 
švelnumą bei kuriamą gyvenimo grožį. 

Sveikiname Tarptautinės moters dienos proga – ir toliau būkite  
žavios, laimingos, mylimos ir mylinčios!

Su gražia Jūsų švente!

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas 

Linas Urmanavičius

Dėmesio! Šylant orams 
ledas darosi pavojingas

Šylant orams, ledas vandens 
telkiniuose ima tirpti itin spar-
čiai. Esant pliusinei dienos tem-
peratūrai, ledo storis greitai ma-
žėja, ir šiuo metu ant jo lipti yra 
pavojinga. Prašome gyventojus 
įvertinti pavojų, lipant ant užšalu-
sių, bet jau netvirtu ledu padeng-
tų tvenkinių bei upių, ir elgtis sau-
giai. Druskininkų savivaldybės 
saugaus elgesio vandenyje ir ant 
ledo taisyklės numato, kad  ant 
vandens telkinių draudžiama lip-
ti, kai ledas plonesnis nei 7 cm, 
taip pat atlydžio metu. 

Kaip informavo Lietuvos hidro-
meteorologijos tarnyba, ežerų le-
das kovo 2 d. dar vis buvo storas 
ir stiprus, toks jis išliks per arti-
miausias dienas, tačiau jau įžvel-
giami pirmieji tirpimo požymiai 
– atitirpusios pakrantės, išplatė-
jusios upių įtekėjimo ir ištekėji-
mo zonos. Ties virš ledo kyšan-
čiomis žolėmis ledas suplonėjęs, 
skylėtas. Šiose vietose jis itin ne-
saugus. Dar pavojingesnis ledas 
mažuose tvenkiniuose, į kuriuos 
įteka upeliai, kadangi upeliai, ku-
rių vandens temperatūra yra 1–5 
laipsniai šilumos, prinešė į tvenki-
nius šiltesnio vandens. Tvenkinių 
ledas tirpsta ne tik iš viršaus, bet 
ir iš apačios.

Kaip informuoja Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentas, tvirtas ledas visada turi 
mėlyną arba žalią atspalvį, o ma-
tinės baltos spalvos arba geltono 
atspalvio ledas yra netvirtas. Tra-
pus, plonas ledas būna tose vie-
tose, kuriose jame įšąla medžių 
šakos, lentos ir kiti daiktai, o taip 
pat arti krūmų, medžių, nendrių. 
Netvirtas ledas susidaro ir tose 
vietose, kur įteka upeliukai, van-
duo iš gamyklų, yra šaltiniai. 

Prieš eidami ant ledo, apsidai-
rykite, ar arti nėra praminto take-
lio, paliktų pėdų. Jeigu yra, eiki-
te jomis, nes tai jau išbandytas 
kelias. Einant ledu, reikia turėti 
tvirtą lazdą ir ja tikrinti ledo sti-
prumą. Jeigu į ledą sudavus laz-
da, ant jo pasirodo vanduo, reikia 
nedelsiant grįžti į krantą. Eiti rei-
kia, čiuožiant, neatitraukiant kojų 
nuo ledo. Jeigu esate su slidė-
mis, tai atsisekite slidžių tvirtini-
mus, kad esant reikalui jas greitai 
galima būtų nusimesti nuo kojų. 
Slidžių lazdas laikykite rankose, 
plaštakų neprakiškite pro kilpas 
– lazdas galėsite greitai numes-
ti. Jeigu ledu eina grupė žmonių, 
reikia laikytis distancijos. Atstu-
mas tarp žmonių turi būti ne ma-

žesnis kaip 5 metrai. Einant ledu, 
reikia aplenkti vietas, kurios už-
neštos sniegu arba pripustytos 
pusnių, nes po sniegu ledas vi-
sada yra plonesnis. Ypač atsar-
giems reikia būti prie kranto, nes 
čia ledas silpnesnis ir jame gali 
būti įtrūkimų. Ledas labai pavo-
jingas ir atodrėkių metu. Ant ledo 
ypač mėgsta žaisti vaikai, nepali-
kite jų be priežiūros.

Jei vis tik įlūžote, nepasiduoki-
te panikai ir nepraraskite savitvar-
dos. Ropškitės ant ledo į tą pusę, 
iš kur atėjote, o ne plaukite pir-
myn. Nesikapanokite vandenyje ir 
visu kūno svoriu neužgulkite ledo 
krašto. Ant ledo užšliaužti reikia, 
plačiai ištiesus rankas, kad padi-
dėtų atramos plotas. Pasistenkite, 
kaip galima daugiau, krūtine už-
gulti ledą, paskui atsargiai ant jo 
iškelti vieną koją, po to – kitą. Už-
šliaužus ant ledo, negalima tuojau 
pat stotis. Reikia nusiridenti nuo 
eketės kuo toliau į tą pusę iš kur 
atėjote, nes ten ledas tvirtesnis. 
Tik išlipus ant kranto, reikia bėg-
ti, kad sušiltumėte ir kuo greičiau 
pasiektumėte šiltą vietą.

Jeigu pamatėte skęstantį žmo-
gų, tuoj pat šaukite jam, kad sku-
bate į pagalbą. Gelbėjant, rei-
kia veikti greitai ir ryžtingai, nes 
žiemą vandenyje žmogus greitai 
sušąla, o permirkę rūbai neleidžia 
jam ilgai išsilaikyti vandens pavir-
šiuje. Artintis prie eketės reikia la-
bai atsargiai, geriausia – šliauž-
te, plačiai ištiesus rankas. Jei yra 
galimybė, po savimi patieskite sli-
des ar lentą ir šliaužkite ant jos. 
Prišliaužti prie pat eketės krašto 
negalima, nes ledas įlūš, jeigu jūs 
mėginsite skęstančiajam paduo-
ti ranką ir jį ištraukti. Ledas išlai-
ko žmogų tik už 3-4 m nuo eke-
tės krašto, todėl skęstančiajam 
reikia ištiesti slidę, slidžių lazdą, 
lentą ar numesti virvę. Gelbėjimui 
galima panaudoti ir tvirtai suriš-
tus šalikus. Jeigu nelaimės vieto-
je yra keli gelbėtojai, jie gali paim-
ti vienas kitą už kojų ir atsigulę ant 
ledo sudaryti grandinę iki eketės.

Ištraukus žmogų ant ledo, rei-
kia su juo kuo toliau šliaužti nuo 
pavojingos vietos ir, kaip gali-
ma greičiau, skendusįjį pristaty-
ti į šiltą vietą. Čia nukentėjusį rei-
kia ištrinti, pagirdyti karšta arbata, 
perrengti sausais rūbais, suteikti 
pirmąją medicinos pagalbą.

Bet kuriuo atveju apie įvykį infor-
muokite bendrąjį pagalbos centrą 
telefonu 112 ir klausykitės toles-
nių nurodymų.

Esant pliusinei temperatūrai, ledas gretai plonėja, padidėja grėsmė įlūžti/Druskininkų 
savivaldybės archyvo nuotrauka

Valstybės dokumentų technologinės 
apsaugos tarnyba: Druskininkų savivaldybėje 

dokumentai tvarkomi tinkamai

Ketvirtadienį  Druskininkų savi-
valdybės vadovai ir skyrių vedėjai 
susitiko su Valstybės dokumen-
tų technologinės apsaugos tarny-
bos Teisės ir prevencijos skyriaus 
vyriausiąja specialiste Gražina 
Slavickiene ir aptarė praėjusią sa-
vaitę Druskininkų savivaldybėje 
atlikto patikrinimo rezultatus. Kaip 
posėdyje informavo G. Slavickie-
nė, atliekant patikrinimą pažei-
dimų nenustatyta – Druskininkų 
savivaldybėje dokumentai tvarko-

mi tinkamai. Valstybės dokumen-
tų technologinės apsaugos tar-
nybos atstovė susirinkusiesiems 
papasakojo apie minėtos tarny-
bos veiklą ir pagrindines funkci-
jas, akcentavo, kad tarnybos pa-
skirtis – įgyvendinti valstybės 
politiką dokumentų technologi-
nės apsaugos srityje ir aptarnau-
ti šios politikos formavimą ir įgy-
vendinimą.

Posėdyje dalyvavęs Druskinin-
kų savivaldybės meras Ričardas 

Malinauskas sakė, kad Druskinin-
kų savivaldybės administracijos 
specialistai visą dokumentaciją 
kompetentingai tvarko, atsižvelg-
dami į galiojančius teisės aktus: 
„Stengiamės dirbti kokybiškai ir 
iš tiesų smagu, kai tai patvirti-
na ir atliktų patikrinimų rezultatai. 
Susitikimo metu išgirdome daug 
naudingų patarimų. Džiaugiuosi, 
kad bendradarbiaudami su kito-
mis institucijomis galime dirbti dar 
efektyviau“. 

Posėdyje dalyvavęs meras R. Malinauskas sakė, kad administracijos specialistai dokumentaciją tvarko kompetentingai ir atsižvelgda-
mi į teisės aktus/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Ričardas Malinauskas. Suvalgyti dramblį, arba Ar tikrai 
situacija regionuose negrįžtama?

Skaitydamas žinomo eko-
nomisto pasisakymą apie ne-
grįžtamą situaciją šalies re-
gionuose ir jos lyginimą su 
pensionatais, niekaip nega-
liu sutikti su tokiu vertinimu. 
Taip, regionų atskirtis Lietu-
voje yra akivaizdi ir daug apie 
tai kalbame. Tačiau visiems 

būtų daug geriau, jei, užuot 
toliau mušę pavojaus būgną, 
sutelktume dėmesį į tai, ką 
galime padaryti čia ir dabar, 
kad situacija pasikeistų. Ji 
nėra beviltiška. Ir ją tikrai ga-
lime išspręsti.

Pabandykime šią komplek-
sišką užduotį spręsti taip, kaip 
pataria posakis apie dram-
blio valgymą – ne bandyti ap-
žioti visą iškart, bet padalyda-
mi jį mažomis dalimis. Žingsnis 
po žingsnio priimdami būtinus 
sprendimus, pajėgsime įveik-
ti ir didėjančią regionų atskir-
tį. Svarbiausia, kad šie sprendi-
mai nebebūtų toliau atidėliojami. 
Vienas pirmųjų sprendimų turė-
tų būti patikėjimo teisės valdyti 
valstybinę žemę perdavimas sa-
vivaldybėms.

Kodėl šis klausimas yra aktua-
lus? Regionų atskirties klausimas 
yra neatsiejamas nuo ekonominio 
augimo – kiek savivaldybėms pa-
vyksta pritraukti investicijų ir su-
kurti naujų darbo vietų. Tačiau 
privilioti daugiau investuotojų 

trukdo ne vien kvalifikuotas darbo 
jėgos trūkumas. Ne mažiau svar-
bus verslui yra ir įsikūrimo greitis. 
Pernai „Investuok Lietuvoje“ at-
likta gamybos įmonei tenkančių 
visų procedūrų Lietuvoje analizė 
parodė, kad, jei įmonė nuspręs-
tų nuomotis valstybinę žemę, ge-
riausiomis sąlygomis tai užtruktų 
55 darbo dienas, tektų derinti su 
dviem institucijomis ir sudaryti 8 
dokumentus. Tuo tarpu privačios 
žemės nuomos procedūros už-
truktų viso labo vieną dieną. Ilgos 
ir painios verslo įsikūrimo proce-
dūros (1–3 m.) yra ir viena svar-
biausių priežasčių, kodėl mums 
sudėtinga konkuruoti su kitomis 
regiono šalimis dėl tiesioginių už-
sienio investicijų.

Savivaldybės gali prisiminti ne 
vieną ir ne du atvejus, kai ilgai 
su Nacionaline žemės tarnyba 
derantis dėl valstybinės žemės 
panaudojimo verslo reikmėms, 
potencialūs privatūs investuo-
tojai nusprendžia nebelaukti. 
Dėl užsitęsusių procedūrų ne-
pradėta veikla įmonėms kainuo-

ja brangiai. Ilgos derinimo pro-
cedūros taip pat savivaldybėms 
trukdo gyventojams užtikrinti ko-
kybiškas viešąsias paslaugas. 
Vienas naujesnių pavyzdžių – 
Nacionalinė žemės tarnyba at-
sisakė derinti Vyriausybės nu-
tarimą, kuris numatė Vilniaus 
savivaldybei perduoti nuosa-
vybės teises į septynis visuo-
meninio naudojimo valstybinės 
žemės sklypus. Savivaldybė 
planavo juos aukciono būdu iš-
nuomoti privačių vaikų darželių 
statybai. Darželių trūkumas Vil-
niaus mieste yra ypač aktualus, 
tačiau pati savivaldybė neturi pi-
nigų juos steigti.

Nepalyginamai didesnės gali-
mybės savivaldai ir miestų biu-
džetams yra kitose ES šalyse. 
Pavyzdžiui, Londono savival-
dybė vystytojams, statantiems 
svarbius objektus, per trumpą 
laiką gali išnuomoti žemės skly-
pą 150 metų laikotarpiui. Lietu-
vos savivaldybės tokios galimy-
bės neturi. Nedisponuodamos 
savo teritorijoje esančia žeme, 

jos turi laukti mėnesius, o kartais 
ilgiau nei metus, kad gautų Na-
cionalinės žemės tarnybos leidi-
mus išnuomoti verslui žemę žy-
miai trumpesniam laikotarpiui.

Norint suteikti savivaldybėms 
daugiau galimybių gerinti inves-
ticinę aplinką ir geriau išnaudoti 
vietos ekonominį potencialą bei 
aktyviau varžytis dėl potencia-
lių investuotojų, joms turėtų būti 
perduotas valstybinės žemės 
valdymas patikėjimo teise. Teisė 
disponuoti žeme leistų optimi-
zuoti verslo įsikūrimo procedū-
ras bei pritraukti verslo investici-
jų į šalies regionus. Šį savivaldai 
aktualų klausimą Lietuvos savi-
valdybių asociacija jau aptarė ir 
su naujosios vyriausybės prem-
jeru Sauliumi Skverneliu. Išgir-
dome pažadą, kad klausimas 
bus išspręstas ir savivaldybėms 
bus perduotos teisės disponuo-
ti jų teritorijoje esančia valstybi-
ne žeme. Tikimės, kad perdavi-
mo procedūros neužtruks ilgai.

LSA informacija 

Druskininkai pasitinka pavasarį: 
aptarti svarbiausi tvarkymosi darbai 

mieste ir seniūnijose

Druskininkų savivaldybės va-
dovai, administracijos specialis-
tai, seniūnai ir už miesto tvarką 
atsakingų įmonių vadovai šian-
dien aptarė aktualiausius pavasa-
rinius miesto bei seniūnijų tvarky-
mo darbus.  Susitikime dalyvavęs 
meras Ričardas Malinauskas ak-
centavo, kad pavasarinio tvarky-
mosi darbai jau pradėti tam, kad 
šiltąjį sezoną Druskininkai pasi-
tiktų pilnai atsinaujinę: „Darbus 
pradedame daug anksčiau, nei 
ateina kalendorinis pavasaris – 
visi bendromis jėgomis turime pa-
sirūpinti švara ir tvarka iki tol, kol 
kurortas sužaliuos“. 

Susitikimo metu aptarti svar-
biausi darbai mieste ir seniūnijo-
se: po šaltojo sezono jau tvarko-
ma aplinka, šluojamos gatvės ir 
šaligatviai, tvarkomos po žiemos 

atsiradusios duobės, atnaujinama 
mažoji infrastruktūra, pavasari-
niam sodinimui ruošiami gėlynai. 
Artimiausiu metu bus tvarkomos 
pakelės, dviračių takai, šalia eže-
rų ir upių esančios poilsiavietės.

Susitikime diskutuota apie efek-
tyvų viešųjų darbų paskirstymą 
tarp seniūnijų ir įstaigų.

Dar vienas itin svarbus pavasa-
rio darbas – želdinių sodinimas. 
Kaip ir kasmet, planuojama at-
sodinti išdžiūvusius želdinius bei 
pasodinti naujų medelių mieste ir 
seniūnijose.

Susitikime akcentuota, kad 
mieste ir kaimiškosiose vietovė-
se daugiau dėmesio bus skiria-
ma gatvių ir perėjų apšvietimo 
gerinimui.

2017 metų savivaldybės biudže-
te Leipalingio ir Viečiūnų seniū-

nijoms skirta po 15 tūkst. eurų. 
Šiandien vykusio susitikimo metu 
seniūnai kalbėjo apie tai, kaip pla-
nuojama panaudoti gautas lėšas: 
tvarkys bendruomenių namus ir 
jų aplinką, prižiūrės gyvenviečių 
kelius, rūpinsis aplinka ir mažą-
ja infrastuktūra.  Susitikimo metu 
nutarta, kad seniūnai artimiausiu 
metu sudarys tikslų būtinų atlikti 
darbų sąrašą.

„Kaip ir kasmet, kviečiu vi-
sus savivaldybės gyventojus 
bei verslininkus pasirūpinti savo 
aplinka. Nelaukime pavasarinio 
tvarkymosi akcijų – pasirūpin-
kime mus supančia aplinka jau 
šiandien ir pavasaris tikrai bus 
gražesnis“,  – į visus druskinin-
kiečius po susitikimo kreipėsi sa-
vivaldybės administracijos direk-
torė Vilma Jurgelevičienė. 

Susitikime diskutuota apie efektyvų viešųjų darbų paskirstymą tarp seniūnijų ir įstaigų/ Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

„Atgimimo“ mokykloje Vilniaus 
dailės akademijos studentai 

kurs modernias erdves

Vilniaus dailės akademijos 
(VDA)  dėstytojai ir studentai „At-
gimimo“ mokykloje kurs mokinių 
ir mokytojų poreikius atitinkan-
čias modernias mokymosi erdves 
– šį klausimą praėjusį trečiadie-
nį organizuotame  susitikime ap-
tarė Druskininkų savivaldybės 
vadovai, administracijos specia-
listai, „Atgimimo“ mokyklos ir Vil-
niaus dailės akademijos atstovai. 
Vilniaus dailės akademijos stu-
dentai, padedami dėstytojų, savo 
baigiamuosius bakalauro darbus 
atliks „Atgimimo“ mokyklos tema-
tika. Studentės Ugnė ir Anastasija 
sukurs modernios edukacinės er-
dvės viziją – parengs projektinius 
pasiūlymus, kurių pagrindu vėliau 
bus galima rengti techninį projek-
tą ir atnaujinti mokyklos erdves.

Kaip susitikime akcenta-
vo VDA Interjero dizaino kate-
dros vedėjas doc. dr. Rokas Kil-
čiauskas, į modernios erdvės 
kūrimą bus įtraukta visa moky-
klos bendruomenė: vyks susiti-
kimai ir diskusijos su mokiniais, 
mokytojais ir tėvais. Įsiklausius 
į visų išsakytus norus, bus su-
kurtas priešprojektinis pasiū-

lymas su vizualizacijomis, kaip 
turėtų atrodyti atnaujinta moky-
klos erdvė.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pa-
brėžė, kad studentai, atlikdami 
šiuos darbus, pasisems jiems 
ateityje praversiančios praktikos 
bei prisidės prie Druskininkų er-
dvių kūrimo: „Džiaugiuosi, kad 
jauni druskininkiečiai sugrįžta į 
savo miestą, į savo mokyklą, tu-
rėdami kūrybinių idėjų. Neabejo-
ju, kad visa „Atgimimo“ mokyklos 
bendruomenė turi idėjų, kaip mo-
kyklos erdves padaryti dar pato-
gesnes, dar labiau skatinančias 
kūrybinį procesą“. 

„Atgimimo“ mokyklos direktorė 
Danutė Časienė sakė, kad moki-
niai ir mokytojai, keliaudami už-
sienio mokyklose, matė daug 
įdomių idėjų, kurias norėtų įgy-
vendinti savo mokyklos aplinkoje.

Planuojama, kad Vilniaus dailės 
akademijos komandos parengtas 
priešprojektinis pasiūlymas bus 
panaudotas, įgyvendinant projek-
tą „Modernių ir saugių erdvių su-
kūrimas bendrojo ugdymo moky-
klose Druskininkų savivaldybėje“.

Įsiklausius į visų išsakytus pasiūlymus ir norus, bus sukurtas priešprojektinis pasiūly-
mas su vizualizacijomis, kaip turėtų atrodyti atnaujinta „Atgimimo“ mokyklos erdvė/ Dia-
nos Sinkevičiūtės nuotrauka
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Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis 

specialistas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).

Pagrindinės veiklos sritys:
1. Organizuoti teminių žemėlapių, planų bei schemų atnaujinimo ir naujų rengi-

mo darbus arba šiuos darbus vykdyti.
2. Rengti grafinę medžiagą, reikalingą teikiant paraiškas Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų fi-
nansinių šaltinių paramai gauti, taip pat reikalingą rengiant savivaldybės investici-
nius bei teritorijų tvarkymo projektus.

3. Rengti pasiūlymus ir sprendimus viešųjų erdvių estetinės aplinkos, krašto-
tvarkos, vaizdinės informacijos klausimais; rengti prekybos, smulkaus verslo ir 
paslaugų teikimo viešosiose vietose schemas ir kt.

Reikalavimai:
1. Meno studijų srities architektūros krypties aukštasis universitetinis ar jam pri-

lygintas išsilavinimas.
2. Mokėti dirbti informacine sistema GIS ir projektavimo programa CAD.
3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybinių regis-
trų tvarkymą, statinio projektavimą, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo orga-
nizavimą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles.

Dalyvauti atrankoje (vyks individualus pokalbis) bus kviečiami pasirinkti preten-
dentai.

Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass formą, prašome siųsti Druski-
ninkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui iki 2017 m. 
kovo 24 d.  el. p.: vilius.m@druskininkai.lt

Pasiteirauti galima tel. (8 313) 53 757, el. p. vilius.m@druskininkai.lt

Bus atnaujintas istorinis M. K. Čiurlionio 
paminklo skveras

Kurorto centre esantis žy-
miausio Lietuvos dailininko ir 
kompozitoriaus M. K. Čiurlio-
nio atminimo skveras bus at-
naujintas iš pagrindų. Druski-
ninkų savivaldybei įgyvendinus 
skvero rekonstravimo projek-
tą, bus paklota nauja danga, iš-
spręsti apšvietimo, apželdinimo 
klausimai, atnaujinta mažoji inf-
rastuktūra – suoliukai, šiukšlia-
dėžės, šviestuvai. 

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas pažy-
mi, kad visi projekto sprendiniai 
skirti pabrėžti Druskininkams 
ypatingai svarbaus kultūros pa-
veldo objekto – M. K. Čiurlionio 
paminklo –  savitumą ir išskirti-
numą: „Vlado Vildžiūno sukurtas 
paminklas Mikalojui Konstantinui 
Čiurlioniui Druskininkuose pasta-
tytas 1975 metais, todėl atnau-
jinti keturis dešimtmečius skai-
čiuojančią aplinką yra būtina. 
Atnaujinus M. K. Čiurlionio pa-
minklo skverą, miesto centre tu-
rėsime reprezentatyvią kultūrinę 
erdvę, primenančią apie vieną iš-
kiliausių Lietuvos menininkų kū-
rybos reikšmę ir svarbą“. 

Prognozuojama, kad bendra 

projekto „M. K. Čiurlionio pamin-
klo skvero Druskininkuose re-
konstravimas“ vertė yra apie 420 
tūkst. eurų. Tiksli projekto ver-

tė paaiškės, parengus techni-
nį projektą. Tikimasi, kad techni-
nis projektas bus parengtas per 
2017 metus. 

Atnaujinus M. K. Čiurlionio paminklo skverą, bus sukurta reprezentatyvi kultūrinė erdvė/ 
Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Aptarti Druskininkų Kultūros centro 
techninio projekto sprendiniai

Šių metų sausio pabaigoje 
Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė pasirašė Druskinin-
kams ir visai Lietuvai ypatingai 
reikšmingo Druskininkų Kultū-
ros centro techninio projekto 
parengimo sutartį. Pirmadienį 
Druskininkų savivaldybės va-
dovai, administracijos specia-
listai ir kultūros srities darbuo-
tojai, susitikę su viešąjį atvirą 
pirkimo konkursą laimėjusios 
uždarosios akcinės bendrovės 
„Uostamiesčio projektas“ atsto-
vais, aptarė techninio projekto 
sprendinius.

Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas akcen-
tavo, kad techninio projekto pa-
rengimas yra labai svarbus viso 
projekto įgyvendinimo etapas, to-
dėl susitikimai su projektuotojais 
bus vykdomi ne rečiau, kaip kar-
tą per mėnesį. „Techninis projek-
tas – tai pirmasis, pagrindinis pro-
jekto rengimo etapas, nuo kurio iš 

esmės priklauso tolimesnių dar-
bų kokybė, todėl kartu  su atsa-
kingais specialistais ieškosime 
geriausių ir moderniausių spren-
dimų. Kaip ir visiems projektams, 
Kultūros centrui keliame maksi-
malius kokybės reikalavimus“,  – 
sakė R. Malinauskas.

Techninio projekto rengėjai į su-
sitikimą atsivežė ir akustikos spe-
cialistus, nes akustikos spren-
diniai – vieni iš svarbiausių,  
siekiant užtikrinti Kultūros centro 
erdvių funkcionalumą, universa-
lumą, galimybę erdves pritaikyti 
įvairių muzikos žanrų atlikėjams 
bei skirtingiems renginiams.

Kitas Druskininkų Kultūros cen-
tro techninio projekto rengėjų ir 
savivaldybės vadovų bei specia-
listų susitikimas suplanuotas po 
mėnesio. Jo metu bus tęsiami 
pradėti darbai, toliau analizuojami 
ir tikslinami techniniai sprendiniai.

Druskininkų kultūros centrą pla-
nuojama įrengti kurorto centre, 
buvusios „Nemuno“ sanatorijos 

koncertų salės vietoje. Sklypas 
užimta 2,5 ha. Apie 6 tūkst. kv. 
metrų pastate planuojama įreng-
ti daugiafunkcines didžiąją ir ma-
žąją sales, kino salę, erdves re-
peticijoms, galeriją, maitinimo 
paskirties, technines, adminis-
tracines ir kitas patalpas. Pagrin-
dinės Druskininkų kultūros cen-
tro funkcijos – koncertai, teatras, 
kinas, didelės apimties konferen-
cijos. Šalia Kultūros centro pla-
nuojama įrengti parką.

Projektavimo darbai bus vyk-
domi dviem etapais: pirmasis nu-
mato projektinių pasiūlymų pa-
rengimą, antrajame etape bus 
parengtas buvusios sanatorijos 
„Nemunas“ pastatų, esančių T. 
Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7 
rekonstravimo į Druskininkų kul-
tūros centrą techninis projektas, 
kurio pagrindu gaunamas staty-
bą leidžiantis dokumentas.  Pre-
liminariai planuojama, kad tech-
ninis projektas bus parengtas per 
2017 metus.

 „Kaip ir visiems projektams, Kultūros centrui keliame maksimalius kokybės reikalavimus“, – posėdyje sakė meras R. Malinauskas/ Di-
anos Sinkevičiūtės nuotrauka

Parengta pagal Druskininkų savivaldybės informaciją

Druskininkų savivaldybės administracijai reikalingas 
teisininkas.

Reikalavimai:
1. Socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštasis universi-

tetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2. Sugebėjimas ginti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos teisėtus rei-

kalavimus, rengiant procesinius bei kitokius dokumentus.
Privalumai:
1. Teisininko darbo patirtis.
2. Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Gyvenimo aprašymą (parengtą pagal Europass formą) prašome pateikti iki 

2017 m. kovo 22 d. el. p.: renaldas.v@druskininkai.lt.
Dėl dalyvavimo atrankoje bus informuojami tik pasirinkti pretendentai.
Papildoma informacija teikiama Druskininkų savivaldybės administraci-

jos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje tel. (8 313) 51 244 arba el. p.: 
renaldas.v@druskininkai.lt



2017 m. kovo 9 d.                                                        Savaitraščio  Nr. 945

Nuo balandžio 1 dienos keisis rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą 

Druskininkų savivaldybė 
yra viena iš septynių savival-
dybių, veikiančių Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo sis-
temoje. Todėl Druskininkų 
savivaldybės atliekų tvarkymo 
kainos priklauso nuo viso re-
giono atliekų tvarkymo kaštų, 
kuriems įtaką daro Europos 
Sąjungos ir nacionaliniai rei-
kalavimai, įgyvendinami pro-
jektai, atliktos investicijos ir 
daugybė kitų veiksnių.  

Nuo 2001 metų Druskininkų sa-
vivaldybė aktyviai įsitraukė į Aly-
taus regiono atliekų perdirbimo 
sistemos kūrimą. Džiugu, kad 
į permainas greitai sureagavo 
druskininkiečiai, aktyviai prisi-
jungę prie minėtos sistemos kū-
rimo ir atsakingo rūšiavimo. Tuo-
metis intensyvus darbas ir per 
daugiau kaip dešimt metų pada-
rytos investicijos į atliekų tvarky-
mą šiandien džiugina rezultatais: 
vietoje estetinį vaizdą praradusių 
metalinių atliekų surinkimo kon-
teinerių įrengtos pusiau pože-
minių konteinerių aikštelės, in-
dividualių namų savininkams 
išdalinti tvarkingi atliekų surinki-
mo konteineriai, pastebimai pa-
gerėjo ir pagreitėjo atliekų su-
rinkimas, įsigyta nauja atliekų 
surinkimo ir gabenimo įranga, 
atnaujinta atliekų tvarkymo inf-
rastruktūra mieste ir seniūnijose. 
Savivaldybės teritorijoje įreng-
tos organinių atliekų komposta-
vimo ir stambiųjų bei kitų atliekų 
surinkimo aikštelės gyventojams 
patogiose vietose.

2007 m. pabaigoje atidarytas 
Alytaus regiono atliekų sąvarty-
nas, kurį eksploatuoja visų regio-
no savivaldybių valdoma uždaroji 
akcinė bendrovė Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centras, ati-
tinkantis visus  Europos Sąjun-
gos aplinkosaugos reikalavimus 
ir yra pavyzdys kitiems Lietuvos 
regionams – atliekos čia tvarko-
mos efektyviausiai, o kainos – 
mažiausios. Druskininkų savival-
dybėje beveik dešimtmetį – nuo  
2008 metų – rinkliava už atliekų 
tvarkymą  nekito ir buvo viena iš 
mažiausių visoje šalyje.

Praėjusiais metais Vyriausy-
bė patvirtino visoms savivaldy-

bėms vienodas taisykles, ku-
riose numatytas pagrindinis 
reikalavimas –  nuo 2017 m. 
savivaldybės privalo patvirtin-
ti diferencijuotas rinkliavas už 
atliekų surinkimą ir tvarkymą, 
nustatant pastoviuosius bei kin-
tamuosius kaštus. Atsižvelgiant 
į minėtą Vyriausybės nutarimą,  
Alytaus regiono plėtros tary-
ba priėmė sprendimą dėl atlie-
kų tvarkymo sąnaudų paskirs-
tymo tarp regiono savivaldybių. 
Kiekviena regiono savivaldybė, 
šiais metais nustatydama naują 
diferencijuotą rinkliavą, įvertins 
konkrečiai savivaldybei tenkan-
čius būtinuosius atliekų tvarky-
mo kaštus. 

Druskininkų savivaldybės Tary-
ba šių metų vasario 28 dienos po-
sėdyje patvirtino naujus vietinės 

rinkliavos už komunalinių atlie-
kų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
atliekų tvarkymą nuostatus.

Atlikus išsamią analizę, įverti-
nus susikaupimo normas  ir pa-
tikrinus visus būtinuosius kaštus, 
nuo 2017 metų balandžio 1 die-
nos įsigaliosianti naujoji dvinarė 
rinkliava didės tik tiek, kiek bū-
tina, kad būtų padengti būtinieji 
atliekų surinkimo ir tvarkymo sis-
temos kaštai.

Druskininkų savivaldybės 
mero Ričardo Malinausko tei-
gimu,  Druskininkų savivaldybė 
atliekų tvarkymo srityje ir toliau 
sieks dirbti kokybiškai bei efekty-
viai, kuo mažiau keičiant sukur-
tą efektyvią ir puikiai veikiančią 
sistemą. „Dėl nuoseklių ben-
druomenės žmonių pastangų ir 
regiono bei Druskininkų savival-

dybės padarytų investicijų mūsų 
regiono atliekų tvarkymo siste-
ma yra viena sėkmingiausių ša-
lyje. Tikėjomės, kad atliekų su-
rinkimo kaštai nesikeis dar bent 
kelerius metus, tačiau, Vyriau-
sybei priėmus nutarimą, privalo-
me jį vykdyti. Kaip bebūtų gaila, 
bet rinkliavos dydį teko didinti, at-
sižvelgiant į išaugusius kaštus, 
kuriuos daugiausia lėmė valsty-
bės reikalavimai savivaldybėms 
dėl rinkliavų diferencijavimo. Vi-
sada siekėme ir sieksime padė-
ti mažas pajamas gaunantiems 
bendruomenės nariams – nagri-
nėsime lengvatų suteikimo gali-
mybes“,  – sakė R. Malinauskas. 

Keičiantis lengvatų teikimo 
tvarkai, socialinės kompensa-
cijos išliks 

Atlikus išsamius atliekų tvarky-
mo sąnaudų skaičiavimus, nuo 
2017 m. balandžio 1 dienos rin-
kliava už komunalinių atliekų su-
rinkimą ir tvarkymą Druskininkų 
savivaldybėje visiems nekilnoja-
mojo turto objektų savininkams 
arba jų įgaliotiems asmenims pa-
didės 16 proc. 

Druskininkų savivaldybės admi-
nistracijos direktorė Vilma Jur-
gelevičienė akcentuoja, kad, kei-
čiantis lengvatų teikimo tvarkai, 
jau aišku, kad atliekų rinkliavai 
taikomos socialinės kompensaci-
jos mažiausiai uždirbantiems as-
menims išliks, taip pat išliks ir len-
gvatos nekilnojamajam turtui, kai 
jis rekonstruojamas, remontuoja-
mas bei griaunamas (turint  sta-
tybą leidžiantį dokumentą) ir tuo 
metu atliekas tvarkant pagal su-
darytas sutartis su statybines 
atliekas tvarkančia įmone. „Sie-
kiame, kad atliekų tvarkymo sis-
temoje pasikeitimų būtų kaip ga-
lima mažiau, kad kokybiškos 
komunalinių atliekų tvarkymo pa-
slaugos būtų teikiamos už kuo 
palankesnę kainą. Druskininkai, 
kaip kurortinė savivaldybė, susi-
duria su vadinamojo antro būsto 
problema – turime daug atvyks-
tančių svečių, taip pat yra nema-
žai žmonių, įsigijusių antrą būstą 
kurorte, jų atliekų tvarkymo kaštų 
neturi dengti druskininkiečiai. To-
dėl pastoviąją rinkliavos dalį mo-

kės visi, o kintamosios galės ne-
mokėti tik tie, kurie įrodys, kad 
nuo 3 iki 12 mėn., kaip tai nustato 
Vyriausybės nutarimas, nesinau-
dojo nekilnojamojo turto objektu 
arba negyveno jiems priklausian-
čiame būste, nenaudojo vandens, 
elektros bei dėl to nesusidarė pa-
pildomos atliekų tvarkymo sąnau-
dos“,  – sakė V. Jurgelevičienė.

Rinkliavos nuostatuose taip 
pat numatyta galimybė nekil-
nojamojo turto savininkams de-
klaruoti faktinę, dominuojančią 
(daugiau kaip 80 proc.) nekilno-
jamojo turto veiklos paskirtį ir pa-
gal ją mokėti rinkliavą. Taip pat 
rinkliava nebus skaičiuojama tuo 
laikotarpiu, kai nekilnojamojo tur-
to objektų savininkai yra mirę iki 
paveldėtojų atsiradimo bei nekil-
nojamasis turtas bus išbraukia-
mas iš rinkliavos mokėtojų regis-
tro, kai jis yra fiziškai sunaikintas 
arba sugriuvęs. 

Naudojantiems el. aptarnavi-
mo savitarnos svetainę – nuo-
laidos 

Siekiant taupyti rinkliavos 
administravimo lėšas, visi rin-
kliavos mokėtojai skatinami 
naudotis el. aptarnavimo savi-
tarnos svetaine (nuoroda inter-
nete: http://www.aratc.lt/rinklia-
vos-el-aptarnavimo-svetaine/). 
Asmenims, minėtoje  svetainėje 
užsisakiusiems gauti mokėjimo 
pranešimus elektroniniu būdu ir 
rinkliavą už visą mokestinį laiko-
tarpį sumokėjusiems iki liepos 1 
d., kitų metų rinkliava bus suma-
žinta 3 procentais.  

Druskininkų savivaldybės 
atliekų turėtojai šių metų vasa-
rio mėnesį gavo sąskaitas tik už 
pirmą ketvirtį – t. y., už komu-
nalinių atliekų surinkimą ir tvar-
kymą iki balandžio 1 dienos. Už 
likusius metų mėnesius bus pa-
teikti atskiri mokėjimo praneši-
mai, kuriuose rinkliava jau bus 
diferencijuota. 

Bendruomenė rinkliavos ir 
kitais atliekų tvarkymo klau-
simais gali konsultuotis tel. 
(8 313) 52365.

Druskininkų savivaldybės 
informacija

Per daugiau nei dešimt metų padarytos investicijos į atliekų tvarkymą lėmė šiandien 
džiuginančius rezultatus/ Druskininkų savivaldybės archyvo nuotraukos

Savaitgalį baigėsi Druskininkų 
savivaldybės veteranų krepšinio 
čempionato (40+ grupė) varžy-
bos). „Druskininkų Lagūnos“ ko-
manda 56:43 įveikė SK „Leipą“ 
komandą. „Techpro“ komanda 
59:41 įveikė „AKK“. „Policijos“ 
komanda rezultatu 48:33 įveikė 
„Druskininkų Lagūną“.  SK „Lei-
pas“ komanda 21:57 pralaimė-
jo „Techpro“ komandai. Drus-
kininkų savivaldybės veteranų 
krepšinio čempionato varžybo-
se I-ąją vietą iškovojo „Techpro“ 
komanda, II –ąją „AKK“, III-ąją 
–„Policijos“ komandos. Varžy-
bų metu vyko krepšinio įgūdžių 
konkursas, kurį laimėjo „AKK“ 
komandos žaidėjas Virmantas 
Rinkevičius, o komandinį esta-
fetės mėtymo konkursą laimėjo 
„Techpro“ komanda.   

Pasibaigė Druskininkų savi-
valdybės vyrų krepšinio čem-
pionatas. Varžybose dėl III-IV 
vietos, „Alėjos Ąžuolo“ koman-
da rezultatu 92:63 įveikė „Kran-
tinės 3000“ komandą ir iškovojo 
III-ąją vietą. Finalo varžybo-

se dėl I-II vietos, „Techpro“ ko-
manda, rezultatu 93:79  įvei-
kusi „D&D“ komandą, tapo 
2016/2017 m. Druskininkų savi-
valdybės vyrų krepšinio čempi-
onato nugalėtoja. 

Finalinių varžybų metu vyko 
krepšinio įgūdžių rungties ir tri-
taškių metimo konkursai. Krep-

šinio įgūdžių rungties konkursą 
laimėjo „AQUA/Raja“ komandos 
žaidėjas Tautvydas Raškaus-
kas, o tritaškių metimo konkursą 
laimėjo „Alėjos Ąžuolo“ koman-
dos žaidėjas Robertas Bitinas. 
Komandoms prizininkėms ir 
konkursų nugalėtojams spor-
tines taures ir medalius įteikė 

Druskininkų sporto centro direk-
torius Vilmantas Matkevičius. 

Kovo 4 d. Druskininkų „Ryto“ 
gimnazijos sporto salėje vyko 
VII-asis Romo Zautros atmini-
mo vyrų tinklinio turnyras, ku-
riame dalyvavo „Belarus“, SK 
„Planas“ ir Druskininkų SC ko-
mandos. Prieš varžybas turnyro 
organizatoriai ir dalyviai padė-
jo gėles ant Romo Zautro kapo. 
Turnyro atidarymo metu prisi-
minti trenerio Romo Zautros 
sportiniai pasiekimai bei pami-
nėta, jog treneris savo sportinį 
darbą pradėjo, būdamas tinkli-
nio treneriu, o vėliau talkindavo, 
organizuojant įvairaus lygio tin-
klinio turnyrus ir varžybas. Tre-
nerio atminimas buvo pagerb-
tas tylos minute. VII-ąjį Romo 
Zautros atminimo vyrų tinkli-
nio turnyrą laimėjo ir pereina-
mąją taurę iškovojo Druskininkų 
SC komanda , 2:0 įveikusi „Be-
lorus“ bei rezultatu 2:0 įveikusi 
SK „Planas“ ekipą. Antrą vietą 
turnyre iškovojo „Belorus“ ko-
manda, rezultatu 2:1 įveikusi SK 
„Planas“ komandą. 

Kovo 5 d. Jr. NBA „Lietuva“ 
krepšinio čempionato varžybo-

se, Druskininkų SC berniukų ko-
manda (2006 m. g. ir jaunes-
nių, treneris A. Baranauskas), 
namuose rezultatu 41:25 įveikė 
Marijampolės ŽSM-2 ir 58:17 – 
Prienų KKSC bendraamžių ko-
mandas. Gerai druskininkiečių 
komandoje rungtyniavo: Š. Šim-
kevičius, M. Akstinas, D. Gla-
vinskas, B. Čepulis, D. Rukšte-
lis, E. Kisel, S. Damulevičius.  

Sportas

Druskininkų savivaldybės veteranų krepšinio čempionato (40+ grupė) varžybų nugalė-
tojai/Gintaro Grigo nuotrauka

Kovo 10-11 d. Druskininkų 
sporto centro salėje vyks XV 
Tarptautinis jaunojo šaulio Gie-
driaus Matulionio atminimo ran-
kinio turnyras, kuriame daly-
vaus Alytaus, Kauno, Vilniaus, 
Ukrainos, Utenos ir Druskinin-
kų komandos. 

Kovo 10 d. (penktadienį): 11 
val. Vilnius – Alytus;  12.10 val. 
Kaunas – Druskininkai; 13.20 
val. Alytus – Utena; 14.20 val. 
Turnyro atidarymas; 14.50 val. 
Druskininkai – Ukraina; 16 val. 
Utena – Vilnius; 17.10 val. Ukrai-
na – Kaunas. Kovo 11 d. (šešta-
dienį) finalai: 10 val. Rungtynės 
dėl 5-6 vietų; 11.20 val. Rung-
tynės dėl 3-4 vietų; 12.40 val. 
Rungtynės dėl 1-2 vietų; 14 val. 
Turnyro uždarymas.
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Vasario mėnesį – sveikatingumo renginių gausa
Vasaris paskelbtas sveikatin-

gumo mėnesiu. Šis mėnuo skir-
tas propaguoti sveiką gyvenimo 
būdą, skleisti sveikatos stipri-
nimo žinias, skatinti gyvento-
jus aktyviai praleisti laisvalaikį. 
Todėl visą mėnesį Druskininkų 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro (VSB) specialis-
tai gyventojus ir miesto svečius 
kvietė net į 42 įvairius sveikatin-
gumo renginius. 

Sveikatingumo mėnesį Druski-
ninkų savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras pradėjo slidžių 
žygiu „Slidukas‘17“. Mūsų ko-
lektyvas prisidėjo prie ,,LTeam“ 
olimpinio žiemos festivalio or-
ganizavimo,  druskininkiečius 
ir miesto svečius pakvietė ak-
tyviai praleisti pirmąjį vasario 
šeštadienį,  susipažinti su šiau-
rietiškojo ėjimo technika bei ją 
išbandyti praktiškai. 

Kiekvieną vasario antradienį 
vyko mankštos mamytėms, ku-
rių metu mamos atliko įvarius 
stiprinimo ir tempimo pratimus 
– smagu, kad šiose mankšto-
se sulaukiame ir naujai prisijun-
giančių narių.  

Skatindamas ugdymo įstaigų 
bendruomenių fizinį aktyvumą 
bei stiprindamas bendradarbiavi-
mą su švietimo įstaigomis, VSB 
specialistai organizavo renginį 
„Sveikos bendruomenės link“. 

Renginio pradžioje susirinku-
sieji atliko apšilimo mankštą, 
buvo supažindinti su šiaurietiš-
kojo ėjimo technika, lazdomis, 
jų ilgio pasirinkimo aspektais, 

dažniausiai pasitaikančiomis 
ėjimo klaidomis. Suteikta infor-
macijos apie šio ėjimo naudą 
sveikatai, o žygio dalyviai  šiau-
rietiško ėjimo techniką išbandė 
ir praktiškai. Po teorinės ir prak-
tinės šiaurietiškojo ėjimo dalies 
žygeiviai susirinko Druskinin-
kų turizmo ir verslo informacijos 
centre, kuriame ugdymo įstai-
gų bendruomenės varžėsi pro-
to mūšyje „Ne tik apie sveikatą“. 

Dėkojame Druskininkų sveikati-

nimo ir poilsio centrui ,,Aqua“ už 
suteiktą galimybę sveikatingumo 
mankštas organizuoti Vandens 
parke, kuriame miesto bendruo-
menės nariai aktyviai rinkosi an-
tradieniais,  smagiai sportavo, ba-
seine atlikdami įvairius pratimus 
nugarai, šlaunims, klubams, sė-
dmenims, kojoms bei rankoms. 
Vėliau mankštos dalyviai laiką lei-
do vandens pramogų zonoje.

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras, ska-
tindamas gyventojų fizinį aktyvu-
mą, Leipalingio bendruomenės 
narius  pakvietė į šiaurietiško ėji-
mo žygį „Judėk šiandien dėl ry-
tojaus“. Renginio metu susirin-
kusieji susipažino su šiaurietiško 
ėjimo technika, atliko apšilimo 
mankštą, šiaurietiško ėjimo tech-
niką išbandė praktiškai. 

Vasario mėnesį pradėtos or-
ganizuoti rytinės mankštos Vie-
čiūnų bendruomenei. Jų metu 
susirinkusieji atlieka įvairius 
tempimo, kvėpavimo, koordina-
cijos bei pusiausvyros pratimus.

O Leipalingio dvare sureng-

tas teorinis-praktinis užsiėmi-
mas „Sveikatai palanki mityba, 
tausojantys maisto apdorojimo 
būdai“. Renginio metu visuo-
menės sveikatos specialistai 
pristatė Lietuvos ir kitų šalių 
sveikos mitybos piramides, daž-
niausiai pasitaikančias mitybos 
klaidas, sveikos mitybos taisy-
kles, principus, rekomendacijas 
bei supažindino su tausojan-
čiais maisto apdorojimo bū-
dais. Renginio dalyviai taip pat 
atliko praktinę užduotį su mais-
to produktų šviesoforo lentelė-
mis. Pasiėmus maisto pakuotę 
ir išanalizavus jos sudėtį, reikė-
jo pasakyti, kokioms šviesofo-
ro spalvoms jie priskirtų maisto 
produktą. Susirinkusieji degus-
tavo burokėlių karpačio, grikių 
košę su pievagrybiais bei pupe-
lių užtepėlę su žolelėmis. 

Druskininkų savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras 
kiekvieną trečiadienį ir penk-
tadienį organizuoja mankštas 
senjorams, kurių metu susirin-
kusieji atlieka įvairius tempimo, 

kvėpavimo, koordinacijos bei 
pusiausvyros pratimus.

Vasarį – sveikatingumo mėnesį 
– vainikavo Druskininkų savival-
dybės mokinių konferencija-par-
oda „Sveikatos galerija III“, ku-
rios tema – šalies ateitis – gera 
vaikų sveikata. Renginio tiks-
las – formuoti sveikos gyvense-
nos įgūdžius, vertybines nuosta-
tas, iškelti šiandienines jaunimo 
sveikatinimo problemas.

Šiais metais konferencija iš-
siskyrė pranešimų gausa, mo-
kinių atliktais tyrimais, kūry-
biškumu bei darbų pristatymo 
originalumu. 

Konferencijos-parodos pabai-
goje, komisijai susumavus balus, 
paaiškėjo, kad trečiąją vietą užė-
mė „Ryto“ gimnazija su praneši-
mu „Mokytojų ir mokinių bendros 
veiklos įtaka emocinei sveikatai“. 
Antrąją vietą užėmė Viečiūnų pa-
grindinės mokyklos komanda, ku-
rie skaitė pranešimą „Vaisiai ir 
daržovės – sveikatos aruodas“. 
Konferencijos-parodos pirmosios 
vietos laureatais tapo „Atgimimo“ 
mokyklos komanda su pranešimu 
„Geras miegas – sveikata“. Prizi-
nių vietų laureatams buvo įteikti 
diplomai bei rėmėjų įsteigti prizai.  

Druskininkų savivaldybės visuo-
menės sveikatos biuras džiau-
giasi, kad gyventojai aktyviai da-
lyvauja įvairiuose sveikatingumo 
renginiuose bei ragina gyventojus 
stiprinti sveikatą nuolat.

Druskininkų savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 

informacija ir nuotraukos

Sveikatingumo mėnesį Visuomenės sveikatos biuras pradėjo slidžių žygiu.

Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „Aqua“ druskininkiečiai mankštinosi, o vėliau smagiai leido laiką vandens pramogų zonoje.
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Edita Remeikienė: 
apie laimę padėti 

kitiems
atkelta iš 1 psl.

Vyras Artūras taip pat mano vei-
klą palaiko. Matyt, susitaikė su 
tuo, kad manęs dažnai namuose 
nebūna. O kai veikla būna susijusi 
su Švendubrės bendruomene, jis 
taip pat visada būna šalia ir man 
daug padeda. 

Tiesa, dažnai žmonės negali pa-
tikėti, kad viską darau neatlyginti-
nai, nesupranta, kodėl man to rei-
kia. Kartais ir istorijų apie save 
prisiklausau...

– Daug laiko ir dėmesio skiria-
te „Džiugučiams“. Ką tas buvi-
mas su jais Jums suteikia?

– „Džiugučiams“ kovo mėnesį 
jau bus treji metai. Tik pradėjęs 
dirbti Ratnyčios parapijoje, klebo-
nas kun. Ž. Kuzinas labai norėjo 
suburti jaunimą. Tiesa, viena to-
kiai veiklai nepasiryžau, o kai pri-
sijungė Aksana, pabandėme. Ir 
sėkmingai veikiame. Visi paten-
kinti. Kuo toliau, tuo daugiau vai-
kų ir jaunimo dalyvauja veikloje. 
Jie be „Džiugučių“ jau neįsivaiz-
duoja savo laisvalaikio.

Man labai patinka dirbti su vai-
kais. Aš su „Džiugučiais“ atsipa-
laiduoju. Juk mano darbas Drus-
kininkų socialinių paslaugų centre 
tikrai nėra lengvas, išsekina. O, 
nuėjusi pas „Džiugučius“, iš kar-
to atsigaunu!

– Kaip Jums pavyksta sudo-
minti šiuolaikinį vaiką, kurį, 
regis, sunku kuo nors nuste-
binti?

– Jeigu vaikai pas mus ateina, 
jiems, ko gero, kažko vis dėlto 
trūksta. Gal meilės, dėmesio, ši-
lumos? Nors, regis, nieko ypatin-
go mes jiems nepasiūlome, ma-
nau, jiems svarbiausia – mūsų 
širdies šiluma ir nuoširdumas. 
Kartais ir patys pasvarstome, ko-
dėl jie čia ateina? 

O man visada smagu, kai vaikai 
pribėga, apsikabina. Gera žinoti, 
kad vaikas tave laiko draugu. O ir 
pačiai, nors man jau per 40, sma-
gu drauge su jais lipti į medį, žais-
ti kvadratą, dalyvauti žygiuose... 

– Visuomeninė veikla pareika-
lauja daug laiko. Ar jo lieka lai-
ko sau, šeimai? 

– Žinoma, lieka! Juk aš dar ir 
savo ūkelį Švendubrėje prižiūrėti 
turiu. Tiesa, dabar jis jau nėra di-
delis – kiaunės įsisuko į vištidę... 
Bet liko daržai... 

Tik aš visada sakau, kad, jeigu la-
bai ko nors nori, tuomet ir laiko rasi. 
Žinoma, aš teatrą ar koncertus ne-
išsiruošiu, bet mes imam ir sugal-
vojam visi drauge susiorganizuo-
ti kokią išvyką. Ir važiuojam. Mums 
svarbu susiburti. Drauge pabūti. 

– Jus labai vertina ir garbaus 
amžiaus seneliai, kuriais, kaip 
lankomosios priežiūros dar-
buotoja, rūpinatės. Teko girdė-
ti, kad savo darbui atiduodate 
visą širdį...

– Kartais tam senam žmogui 
ne tokie svarbūs yra pirkiniai, 
kuriuos jiems atneši. Jems la-
biausiai reikia bendravimo, šilu-
mos ir dėmesio. Juk dažniausiai 
jie neturi su kuo išsikalbėti – be-
veik visą laiką praleidžia, būda-
mi vieni tarp keturių sienų. Kai 
pamatau senolį lange, laukiantį, 
kol aš ateisiu, kaskart širdį su-
spaudžia... Aš savo darbo laiko 
neskaičiuoju.

Yra įvairių žmonių. Išgirs-
tu įvairiausių gyvenimo istori-
jų. Pamatau įvairiausios buities. 
Kartais tikrai labai norisi padė-
ti, tik ne visada sunkiai besiver-
čiantiems žmonėms galiu padė-
ti pati. Tada kreipiuosi pagalbos 
į tuos, kurie galėtų padovanoti 
daiktų, atlikti remonto darbus. Ir 
žmonės padeda!

Tarkime, yra viena senutė, ku-
rios namuos pamačiau verpimo 
ratelį. Pasirodo, ji dar gali juo 
verpti. Pamaniau, kad „Džiu-
gučių“ vaikams tikrai būtų sma-
gu pamatyti, kaip verpiami siū-
lai. Suorganizavau susitikimą. 
Ir senelė nudžiugo, svečių su-
laukusi, ir vaikai daug sužinojo 
apie šį seną amatą.

Beje, pastebėjau, kad skur-
džiausiai gyvenantys žmonės 
mažiausiai skundžiasi gyvenimu. 
Jie džiaugiasi, kad išaušo nauja 
diena. 

– Kuo Jums svarbus Padė-
kos šventės metu gautas pres-
tižinis Druskininkų apdovano-
jimas – „Mineralinio vandens 
lašas“?

– Labai smagu, kad mano dar-
bas buvo pastebėtas ir įvertintas. 
Žinoma, apdovanojimas buvo la-
bai netikėtas, jis man suteikė ti-
krai daug džiaugsmo. Juk esu 
kukli, vengiu dėmesio. Bet tikrai 
buvo didelis jaudulys, pakylėji-
mas. Iš tikrųjų yra puikus posakis 
– daryk gera, ir tau tas gerumas 
grįš trigubai. 

– Apie ką dažniausiai pasva-
jojate?

– Mano svajonės susietos su 
dukrytės ateitimi. Norisi, kad jai 
gyvenimas gerai susiklostytų. Pa-
stebėjau, kad ir ji jau eina mano 
pėdomis, stengiasi kitiems padėti, 
nebūti abejinga, kai kitiems reikia 
pagalbos. Ji labai savarankiška!

Man norisi, kad visi būtų sveiki ir 
laimingi! Norėčiau suteikti laimės 
kuo didesniam ratui žmonių. 

Ligita Baranauskienė, Drus-
kininkų savivaldybės Sociali-
nės paramos skyriaus vedėja: 
„Editos Remeikienės socialinė 
veikla yra labai plati ir įvairi. Ji 
lanko senyvo amžiaus žmones 
namuose, padeda jiems buity-
je, dalija maisto produktus ne-
pasiturinčioms šeimoms, dirba 
vaikų dienos centre, yra projek-
to vadovė.

Pagalvoju, kaip šis žmogus 
viską spėja. Manau, kad tai la-
biausiai lemia Editos asmeni-

nės savybės, nes ji yra ne tik 
atsakinga, pareiginga, puikiai 
savo darbą išmananti darbuo-
toja, bet ir labai nuoširdi, ben-
draujanti asmenybė. Ir dar Edita 
turi puikią vieną savybę, kuri la-
bai praverčia socialiniame dar-
be – ji pati pastebi žmones, ku-
riems reikia pagalbos, ir viską 
daro, kad jiems galėtų padėti“.

Žydrius Kuzinas, kunigas, 
Ratnyčios parapijos klebo-
nas: „Žavi Editos pasiaukoji-
mas energija, džiugesys, kurį 
ji skleidžia žmonėms. Be to, 
aplink Editą būriuojasi pulkai 
vaikų, jaunimo, tai puikiai pa-
rodo, kad žmogus yra tikras, 
džiaugsmingas ir net šiandien 
sugeba prakalbinti jauną žmo-
gų. Juk vaikai – geriausias as-
menybės indikatorius. Džiau-
giuosi, kad Edita yra mūsų 
parapijoje, nes ji čia daro dau-
gybę dalykų. Ji yra ne tik pa-
rapijos tarybos koordinatorė, 
viena iš centro „Džiugučiai“ va-
dovių, bet ir, kaip sakoma,visų 
kampų palaikytoja. Ar organi-
zuojamas koks renginys, ar su-
sitikimas, ar dar kas, –  visur jos 
pilna, visur ji spėja, visada į ją 
gali atsiremti. Pagrindinis da-
lykas, kuo ji mane žavi, tai tar-
nystės dvasia – ji daug ką daro 
ne todėl, kad būtų naudinga, o 
todėl, kad nori padėti kitiems 
žmonėms. Ji visur eina, eina, 
pamiršdama save. Tas jos at-
sidavimas, pasiaukojimas dėl 
kitų, manau, yra nuostabiausias 
dalykas“.  

E. Remeikienė: „Gera žinoti, kad vaikas tave laiko draugu.“/Asmeninio archyvo nuotrauka

Editos dukra Greta – nuolatinė jos pagalbininkė/Asmeninio archyvo nuotrauka

Edita aktyviai dalyvauja Švendubrės bendruomenės gyvenime/Ramunės Žilienės 
nuotrauka
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Renginiai
Lietuvos Nepriklausomybės at-

kūrimo dienai skirti renginiai
Kovo 10 d. 18 val. Golfo turny-

ras Viečiūnų bendruomenės centre 
(Verpėjų g. 17, Viečiūnai)

Kovo 11 d. 15 val. šventinis kon-
certas „Dainuojame laisvę“. Daly-
vaus mišrus choras „Druskininkai“ 
(vad. I. Vagnoriūtė, koncertmeis-
teris D. Juškevičius), instrumenti-
nė grupė (vad. V. Miesčionaitis), 
Rūta Andruškevičiūtė (Druskinin-
kų jaunimo užimtumo centras, Vei-
siejų g. 17)

Kovo 11 d. Leipalingyje:
12 val. Šv. Mišios Leipalingio 

bažnyčioje 
12.40 val. vėliavos pakėlimo ce-

remonija ir himno giedojimas prie 
Nepriklausomybės paminklo 

13.20 val. tradicinio šaškių-šach-
matų turnyro, skirto Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai pami-
nėti, nugalėtojų apdovanojimas ir A. 
Šuliausko piešinių miniatiūrų paro-
da bei pokalbis su autoriumi „Švie-
sa ir tamsa“ (Leipalingio laisvalaikio 
salė, Alėjos g. 3, Leipalingis) 

14 val. Leipalingio pagrindi-
nės mokyklos mokinių etnografinė 
kompozicija „Dovana Lietuvai“ (Lei-
palingio dvaras, Alėjos g. 30, Lei-
palingis)

Kovo 12 d. 13 val. Lauros  ir Klar-
ko grupės „Balius“  koncertas. Dėl 
bilietų teirautis tel.: +37062343166, 
+37061884505

Kovo 14 d. 19 val. „Bočių“ mote-
rų vokalinio ansamblio „Druskelė“ 
ir linijinių šokių būrelio koncertas. 
(„Draugystės sanatorijos“ Raudo-
noji salė) 

Kovo 16 d. 17 val.  „Bočiai“ kvie-
čia į pasagos mėtymo asmenines 
varžybas (Sporto centras)

Kovo 16 d. 14 val. leidinio „Tau-
totyros metraštis“ VI tomo pristaty-
mas (Druskininkų savivaldybės vie-
šoji biblioteka, V.Kudirkos g. 13)

Kovo 17 d. 16 val. literatūrinė po-
pietė vaikams  „Lietuviško žodžio 
sergėtojai“, skirta Knygnešio dienai 
(Druskininkų savivaldybės viešoji 
biblioteka, V.Kudirkos g. 13)

Kovo 17 d. 11 val. „Bočių“ „Žo-
džio meno“ klubas kviečia paminė-
ti Lietuvos piliakalnių metus (Socia-
linių paslaugų centras, Veisiejų 17)

Kovo 22 d. 19 val. Šv. Kormora-
no šešėlinio humoro klubo progra-
ma „Paskalos ir padavimai“. Bilieto 
kaina 11 Eur (bilietus galima įsigyti 
www.bilietai.lt arba parduotuvių tin-
klo MAXIMA terminaluose)

Parodos 
Audronės, Bangos ir Sau-

liaus  Lampickų kūrybos  darbų 
paroda (Druskininkų savivaldybės 
viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Paroda apie lietuviškas prieškario 
mokyklas „Nuo basakojės moky-
klėlės“, skirta Lietuvių kalbos die-
noms (iki kovo 11 d.). Iki kovo 18 d.  
veiks paroda „Druskininkų istorija 
dokumentuose“ (Druskininkų mies-
to muziejus, M. K. Čiurlionio g. 59)

Iki kovo 25 d. Jubiliejinė Irenos Pi-
liutytės tekstilės darbų paroda „Lie-
tuvių raštijos pradininkai“  (V. K. Jo-
nyno galerija, Turistų g. 9)

Renginiai Viečiūnų bendruo-
menės centre

Kovo 10 d. 18 val.vyks golfo tur-
nyras skirtas Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienai paminėti .

Dėmesio! Dėmesio! E. Juknevičienės 
kirpykla  nuo kovo 10 d. užsidaro remontui. 

Norintys apsilankyti artimiausiu metu, 
skambinkite: 8 313 551285

Kovo 13 d. (pirmadienį) dirbs būrėja Almida. 
Tel. 8 674 21205
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„Telia“ išmanioji televizija – meilė gimsta ir be pareigos
Šeštadienio „Eurovizijos“ at-

rankos koncertas neprapuls 
dėl Arūno ir Gražinos vestu-
vių jubiliejaus, o mėgstamos 
vakaro žinios prasidės, kai jūs 
pulteliu duosite signalą vedė-
jams pradėti. Taip veikia išma-
nioji „Telia“ televizija, kurią jau 
turi trečdalis Lietuvos gyven-
tojų. Jei norite suprasti kokia 
ji gera ne pas gimines, o savo 
namuose, dabar pats geriau-
sias metas pasinaudoti akcija 
ir susipažinti be ilgalaikių įsi-
pareigojimų.

Galimybė atsisukti mėgstamas 
laidas, patogiu laiku peržiūrėti 
rodytus filmus, serialus ar spor-
to varžybas, mėgautis aukš-
čiausios vaizdo kokybės HD 
kanalais ar prasukti jau maty-
tas reklamas ir anonsus, yra tik 
dalis to, dėl ko žmonės pasirin-
ko „Telia“ išmaniąja televizija ta-
pusią „Teo“ išmaniąją televiziją. 
Dabar „Telia“ siūlo dar daugiau – 
laisvę susipažinti su šia paslau-

ga taip, kaip patogu žmonėms.
Pavasario akcijos metu televi-

zijos ir interneto paslaugoms tai-
komos ypatingos nuolaidos, jos 
iki šiol galiojo tik sudarant ilga-
laikes sutartis.

„Gerus dalykus žmonės nori 
turėti ilgai, kai žino, jog tai verta. 
Tačiau prieš įsipareigojant, no-

risi įsitikinti, jog pasirinkote tei-
singai. Kaip tik tokią žinią siun-
čiame visiems, kurie dar nėra 
bandę populiariausios Lietuvoje 
išmaniosios televizijos. Mes tiki-
me, kad „Telia“ išmaniosios tele-
vizijos kokybė, funkcijos ir pato-
gumas yra geriausias ilgalaikių 
santykių kūrimo pagrindas“, – 

sako „Telia Lietuva“ privačių kli-
entų vadovas Norbertas Žioba.

Visoje Lietuvoje „Telia“ išma-
nioji televizija naujiems klien-
tams su akcija ir be įsipareigoji-
mų dabar siūloma vos už 13,90 
eurų mėnesio mokestį. Tokią 
galimybę suteikia planas „Solo“, 
siūlantis visus „Telia“ išmanio-

sios televizijos privalumus: dau-
giau nei 50 kanalų rinkinį, pa-
pildomus teminius televizijos 
kanalus, filmų nuomą, populia-
riausias radijo stotis ir specialiai 
vaikams sukurtą aplinką „Vaikų 
kampelis“.

Kartu su „Telia“ išmaniąja te-
levizija be įsipareigojimų už 
19,90 eurų mėnesio mokes-
tį galima užsisakyti ir namų in-
terneto paslaugą. Už šią sumą 
galėsite mėgautis ne tik populia-
riausia Lietuvoje išmaniąja tele-
vizija, bet ir stabiliu, patikimu ir 
itin greitu „Telia“ interneto ryšiu.

Norėdami išbandyti „Telia“ 
paslaugas apsilankykite arti-
miausiame klientų aptarnavimo 
salone arba susisiekite su „Te-
lia“ specialistais telefonu 1817. 
Norėdami sužinoti daugiau apie 
visas „Telia“ siūlomas paslaugas 
bei rasti jums geriausiai tinkantį 
sprendimą, apsilankykite „Telia“ 
internetinėje svetainėje adresu 
www.telia.lt

Tautiškos popietės gimnazijoje atgarsiai
Rusnė Kuliešiūtė, 
1a klasės mokinė

„Ryto“ gimnazijoje gyvos 
etnokultūros tradicijos. Nuo 
2008 metų lituanisčių iniciaty-
va rengiamas projektas „Tau-
tosaka devintokų akimis“ šie-
met įgavo naujų atspalvių, 
nes buvo susietas su Lietu-
vos nacionalinio kultūros cen-
tro paskelbtu konkursu „Visa 
mokykla šoka“. Tad visos gim-
nazijos pirmokų klasės du mė-
nesius kartu su savo auklė-
tojomis, padedami folkloro 
ansamblio „Racilukai“ narių ir 
choreografijos mokytojos Rū-
tos Dvorkinienės, jam intensy-
viai ruošėsi. 

Ketvirtadienį, vasario 23-iąją, di-
delis būrys „Ryto“ gimnazijos de-
vintokų susirinko į tikrą tradicinę 
lietuvišką vakaronę. Ją smagia su-
tiktuvių daina pradėjo mokyklos 
folkloro ansamblis „Racilukai“ kar-
tu su mokytoja Lina Duduliene, or-
ganizavusia projektą. Linksmybių 
buvo daug – trepsėjome „Sukčių“, 

„Čerkesą“, „Latrišą“, „Našliuką“ ir 
daugybę kitų autentiškų šokių tol, 

kol kojos nuvargo – užvedantys 
šokiai įtraukė visus. Be to, kiekvie-

na klasė paruošė po nuotaikingą 
vaidinimą, savaip interpretuodami 

lietuviškas pasakas arba sakmes. 
„Buvo įdomu pamatyti visų vaidini-
mus, nes kai pats kuri, statai ir vai-
dini, žinai, kiek daug darbo įdėta į 
kiekvieną detalę“, – pasakojo de-
vintokė K. Matekonytė. Išvydome 
„Eglės žalčių karalienės“, „Gra-
žaus velnio“ istorijas, sužinojome, 
kodėl voras kuprotas ir daugybę 
kitų istorijų. Patys dainavome liau-
dies dainas.  Na, o kaipgi vakaro-
nė be vaišių? Seilė tįso, žiūrint į 
gausybę lietuviškų patiekalų: ant 
stalo puikavosi naminis sūris, dzū-
kiška bulvinė banda, obuolių pyra-
gas ir gira, tikri lietuviški lašinukai, 
valgiai su grybais. Net per barzdą 
varvėjo! Ir burnoj visi turėjom!

Vakaronėje netrūko nei džiu-
gios nuotaikos, nei nuoširdaus 
juoko. Renginį mokiniai palydė-
jo plačiomis šypsenomis, kupini 
gražių emocijų ir gerų įspūdžių. 
Šis projektas ne tik suvienijo mo-
kinius bendrai veiklai ir suteikė 
puikių akimirkų, bet ir supažin-
dino jaunimą su lietuvių folkloru, 
paskatino meilę savo tautai ir do-
mėjimąsi kultūra.

Liaudies tradicijas prisiminti paskatinusi vakaronė suvienijo mokinius bendra veiklai/ „Ryto“ gimnazijos archyvo nuotrauka

UAB „Druskininkų 
Rasa“ siūlo darbą 

krovininės mašinos vai-
ruotojui ir sandėlininkui.

Teirautis telefonu:  
8 603 37599

Statome, remontuojame pečius, krosnis, židinius, 
šildymo sieneles ir kaminus. Tel. 8 606 33266

2017 m. balandžio 7 d. 16 val. M. K. Čiurlionio g. 75.  2-ojo 
aukšto patalpose vyks UAB „Druskininkų projektas“ 

visuotinis akcininkų susirinkimas.
Darbotvarkėje:
1. Valdybos ataskaita už 2016 m. ūkinę-finansinę veiklą.
2. Bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
3. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
4. Einamieji klausimai.
      Valdyba Parduodame: gamtinį žvyrą,

gamtinį smėlį, sijotą žvyrą,
0-4 mm. Frakcija, 16-32 

frakcija.
Gabename birius krovinius

Tel. 8 639 31974 

Diplomuota būrėja 
Monica, atvykusi iš 
Izraelio, Jeruzalės 
miesto, šiuo metu 
yra Druskininkuo-
se ir teikia įvairias 
paslaugas, buria ir 

TARO kortomis.

Tel. 8 662 60002
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Iš mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ gyvenimo
Teresė Būdelienė

Mokytojų senjorų klubas „Bi-
čiuliai“, globojamas „Atgimi-
mo“ mokyklos direktorės Da-
nutės Časienės ir mūsų mielos 
kuratorės Ritos Mikalčienės, 
gyvuoja jau vienuoliktus metus 
– susibūrėme 2006 m.  vasa-
rio 16 d. Renkamės kas mėne-
sį. Kiekvieno mėnesio trečiąjį 
ketvirtadienį, kurio labai  lau-
kiame. Malonu susieiti, pabūti 
su senais bičiuliais, prisiminti, 
kas išgyventa, pasidžiaugti gy-
venimu.

Pastarąjį kartą, vasario 23-ąją, 
panorome susitikti kitoje, ne mo-
kyklos erdvėje. Rinkomės vieš-
bučio „Flores“ erdvėse, kurio-
se mūsų laukė iš 19 amžiaus į 
mūsų laikmetį netikėtai patekusi 
Plepi Ponia.

Ji pasakojo mums apie „caro 
laikų“ gydyklas – senąjį gydyklų 
pastatą, vedžiojo mus painiais 
koridoriais, vis nusistebėdama, 
kad dabar į procedūras klientai 
eina apsirengę chalatais, apsia-
vę šlepetėmis. „Kaip galima! Juk 
eini save parodyti, kitus pamaty-
ti! O čia tik gauruotas chalatas...“ 
– taip ji mus „įvedė“ į tų laikų dva-

sią, kai beveik viskas buvo kitaip, 
o pati (keista!) visai nesistebėjo, 
peršokusi per porą šimtmečių. 

Taigi grožėjomės „Flores“ cen-
tro interjeru, puikiais auga-
lais žiemos sode, nuostabiomis 
kompozicijomis.

Paskui buvome pakviesti puo-
deliui kavos ar arbatos jaukioje 
kavinukėje, kurioje mūsų laukė ir 
mažytės dovanėlės ir siurprizai. 

Antrąją mūsų susitikimo dalį 
mūsų kuratorė pradėjo šviesios 
atminties mokytojo Stasio Žaldo-

ko eilėraščiu „Saulė šviečia“. Pa-
nirome į gražius prisiminimus apie 
mūsų išėjusius draugus, apie tai, 
kas kiekvienam svarbu ir miela.

Gydyklų istoriją mums primi-
nė Plepioji Ponia, savo atsimini-
mus apie gydyklas, jų aplinką pa-

sakojo Vytautas Valentukevičius. 
O paskui sveikinome mieląją Ve-
roniką Šatūnienę, šventusią savo 
gimtadienį. Nudžiugino Česlovas 
Navickas, paskaitęs Dž. Bairono 
eilėraštį „Gyventi laisvėj man no-
rėtųs“. O smalsios mūsų senjo-
ros jau dairėsi į nedidelį stendą, 
papuoštą daugybe miniatiūrinių 
skrybėlaičių, tokių gražių, ko-
kios buvo nešiojamos 19 amžiu-
je – gražios, išradingai papuoštos 
dirbtinėmis gėlytėmis, kaspinė-
liais, raišteliais.

Ir štai mums visai netikėtai mie-
loji Vidutė Basalykienė iš savo 
paslaptingo krepšelio pažėrė krū-
vą ruošinių skrybėlaitėms siūti. 
Sukirptos skiautės, gėlytės, raiš-
teliai, kaspinėliai, žirklutės, ada-
tos ir siūlai. Viską apgalvojo, pa-
ruošė ir pakvietė mus pabandyti 
pačioms pasiūti po skrybėlaitę. 
Rodė, mokė, padėjo, patarė. Ar 
reikia sakyti, su kokiu azartu mo-
terys ėmėsi darbo?

Skirstėmės, neskubėdami, vis 
dėkodami mūsų kuratorei, mie-
lai Plepiai Poniai Birutei Matuse-
vičienei, Vidai Basalykienei, vieni 
kitiems. Ačiū, mielos moterys, už 
Jūsų rūpestį, meilę, nuoširdumą. 
Telaimina Jus Dievas.

Mokytojų senjorų klubo „Bičiuliai“ nariams gydyklų istoriją priminė Plepi Ponia/Asmeninio archyvo nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos komanda – 
zoninių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

estafečių nugalėtoja

„Atgimimo“ mokykloje vasario 28 d.  organizuotos Lietuvos moksleivių Olimpinio festivalio tarpmokyklinės 
5-6 klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafetės. Jose puikiai pasirodė mokyklos  komanda, kuri laimėjo I-ąją 
vietą ir iškovojo teisę dalyvauti zoninėse varžybose. 

Zoninės varžybos buvo surengtos kovo 4 d. Marijampolėje. Visas estafečių rungtis laimėjusi „Atgimimo“ 
mokyklos komanda  iškovojo I-ąją vietą. Pirmą kartą mokyklos istorijoje patekę tarp šešiolikos stipriausių 
Lietuvos mokyklų komandų, jaunieji mokyklos sportininkai iškovojo teisę dalyvauti tarpzoninėse varžybose.

„Atgimimo“ mokyklos informacija ir nuotrauka

Dar viena 
druskininkietės sėkmė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vasario 25 d. surengta-
me V-ajame Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų 
konkurse „Jaunieji virtuozai“ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos 4 kl. moksleivė Jelizaveta Kazarina (mokytoja S. Mi-
lušauskaitė) savo amžiaus A grupėje laimėjo 1-ąją vietą. Tai jau 
nebe pirmas Jelizavetos laimėjimas. Moksleivė jaunesnėse klasė-
se yra laimėjusi respublikinius konkursus „Allegro“ ir „Mažieji virtu-
ozai“ bei tarptautiniame konkurse „Mano vaikystės draugas forte-
pijonas“ buvo įvertinta diplomu už sėkmingą pasirodymą.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno  mokyklos informacija ir 
nuotrauka

Reikalingas buhalteris (-ė) ir bendrijos 
pirmininkas (-ė). Tel. 8 687 62289
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Užuojautos

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą 
vyrą ir tėvelį Kęstutį Kulboką. 

Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame 
artimiesiems. Dvasios stiprybės Jums šią netekties valandą.

UAB „Druskininkų vandenys“ kolektyvas

Nuoširdžiai užjaučiame Viečiūnų ambulatorijos vedėją-
šeimos gydytoją Mindaugą Šapalą, mirus Tėveliui. 

Viečiūnų seniūnijos darbuotojai

Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties 
valandą. Nuoširdžiai užjaučiame šeimos gydytoją 

Mindaugą Šapalą, netikėtai mirus Tėvui.

VšĮ Druskininkų PSPC kolektyvas

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus...  
Kartu su  Alvyra Amšiejiene liūdime dėl mylimo brolio mirties. 

Lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojai

LAIDOJIMO PASLAUGŲ ĮMONĖ 
„OKONA“

Teikia tradicines laidojimo ir naujas išankstinių laidojimo 
sutarčių sudarymo paslaugas.
Tokių sutarčių sudarymas suteikia žmonėms ramybės, 
o mes įvykdome apeigas pagal suderintus reikalavimus.

Mus rasite: Veisiejų g. 32
Tel. pasiteirauti: 8 687 93372 (visą parą)

8 (313) 51138, 8 698 72200

PIGIAI parduodu:
Žalias beržines ir 

pušines, sausas puši-
nes malkas ir atraižas.
Atvežimas nemokamas.

Tel. 8 639 31974

Paukščių gripas jau pasiekė Lietuvą
Valstybinės maisto ir veteri-

narijos tarnybos Druskininkų 
valstybinė maisto ir veterinari-
jos tarnyba  (VMVT Druskinin-
kų VMVT) informuoja, kad š. m. 
vasario 27 d. ir kovo 1 d. Naci-
onaliniame maisto ir veterina-
rijos rizikos vertinimo institute 
rastoms nugaišusioms gulbėms 
nebylėms patvirtintas labai pa-
togeniškas paukščių gripo vi-
rusas H5N8. Tokio tipo virusas 
Lietuvos istorijoje nustatytas pir-
mą kartą. Nugaišusios gulbės 
rastos Kaune, Nemuno upėje. 
Grėsmė, kad, atšilus orams, vi-
rusas gali būti perneštas su mi-
gruojančiais paukščiais, labai 
didelė, todėl Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 
tiria visus rastus nugaišusius 
vandens paukščius. 

Paukščių gripo atvejai jau kurį 
laiką užregistruojami aplinkinė-
se Europos Sąjungos valsty-
bėse tiek laukiniuose vandens 
paukščiuose, tiek naminių paukš-
čių laikymo vietose, kuriose dėl 
šios ligos jau sunaikinta apie 7,5 
mln. paukščių. Praėjusią savaitę 
paukščių gripo virusas H5N8 nu-
statytas gulbėms nebylėms ir  Ka-
liningrado srityje (Rusijos Federa-
cija). Specialistai pabrėžia, kad 
paukščių gripo virusas H5N8 
labai pavojingas paukščiams, 
tačiau žmonių sveikatai grės-
mės nekelia. VMVT Druskininkų 
VMVT nori atkreipti paukščių au-
gintojų dėmesį, kad pavasarinės 
ir rudeninės laukinių paukščių mi-
gracijos laikotarpiu (kovo, rugsė-
jo, spalio mėnesiais) privaloma 
laikyti naminius paukščius užda-
rose patalpose ir jų neišleisti į lau-
ką arba išleisti tik į lauko aikšte-
les, įrengtas taip, kad naminiai 

paukščiai negalėtų turėti tiesio-
ginio kontakto su laukiniais (pvz., 
lauko aikštelė iš visų pusių ap-
tverta, o iš viršaus uždengta tin-
klu arba stogu). Taip pat paukš-
čių laikytojai privalo nenaudoti 
atvirų paviršinių vandens telkinių 
vandens laikomiems naminiams 
paukščiams girdyti, laikyti na-
minių paukščių pašarą taip, kad 
jis būtų apsaugotas nuo laukinių 
paukščių ir kitų gyvūnų, apie pa-
stebėtą naminių paukščių sirgimą 
ar gaišimą nedelsiant informuoti 
VMVT teritorinius padalinius, ku-
rių kontroliuojamose teritorijose 
laikomi naminiai paukščiai. 

„Labai svarbu, kad patys 
paukščių laikytojai suprastų 
paukščių gripo grėsmę. Jau Lie-
tuvoje patvirtinti pirmi labai pa-
togeniško paukščių gripo viruso 
H5N8 protrūkiai, tikėtina, kad to-
kių atvejų bus daugiau. Dėl di-
delės paukščių koncentracijos 
Nemune ties Kaunu, virusas gali 
plisti ir toliau. Labai svarbu ap-
saugoti naminių paukščių ūkius, 
nes, virusui patekus į paukš-
čių laikymo vietas, ekonominiai 
nuostoliai bus didžiuliai. Kie-
kvienas augintojas atsako už 
savo laikomų paukščių sveikatą 
ir privalo imtis visų būtinų prie-
monių užkrečiamųjų ligų sukėlė-
jų patekimui į jo paukščių laiky-
mo vietą. 

„Beje, VMVT tikslas – ne taiky-
ti nuobaudas paukščių laikyto-
jams, bet kelti jų sąmoningumą ir 
padėti bendromis jėgomis apsi-
saugoti nuo šios pavojingos, dide-
lius nuostolius nešančios ligos“, – 
komentavo VMVT Druskininkų 
VMVT viršininkė-valstybinė vete-
rinarijos inspektorė Vaida Hellin 
Cuesta, primindama, kad paukš-

čių gripas yra greitai plintanti pa-
vojinga užkrečiama paukščių liga, 
kuria serga naminiai ir laukiniai 
paukščiai. Migruojantys laukiniai 
vandens paukščiai yra natūralūs 
paukščių gripo viruso nešiotojai. 
Naminiai paukščiai yra ypač im-
lūs paukščių gripo virusui. Paukš-
čių gripu sergantys paukščiai nu-
stoja lesti, gerti, sunkiai kvėpuoja, 
pamėlsta paukščių skiauterės, 
barzdelės, patinsta galvos ir ka-
klo audiniai, atsiranda kraujosru-
vos odoje ir gleivinėse. Paukščiai 
gaišta. Nuo ligos gali gaišti iki 100 
proc. visų ūkyje laikomų paukščių. 

Paukščių gripas neplinta oru. 
Ligą platina paukščių gripo viru-
su užsikrėtę laukiniai vandens 
paukščiai, kurie ir užkrečia aplin-
ką. Naminiai paukščiai užsikrečia, 
lesdami užkrėstą lesalą arba ger-
dami užkrėstą vandenį. Didžiau-
sią tikimybę užsikrėsti paukščių 
gripu turi paukščiai, laikomi atvi-
ruose vandens telkiniuose ir prie 
jų. Paukščių gripas perduoda-
mas netiesioginio kontakto būdu 
su užsikrėtusių paukščių išskyro-
mis, ypač išmatomis, per apkrės-
tus pašarus, vandenį, inventorių, 
rūbus ir avalynę. 

VMVT Druskininkų VMVT 
prašo gyventojus apie paste-
bėtą naminių paukščių sir-
gimą ar gaišimą, pastebėtus 
sergančius laukinius paukš-
čius ar rastas jų gaišenas ne-
delsiant informuoti tel.  +370 
313 60371, +370 313 51184, 
mob. 8 693 60878 arba Valsty-
binės maisto ir veterinarijos 
tarnybos nemokama telefono 
linija 8 800 40 403. 

VMVT Druskininkų 
VMVT informacija

Viktoras Bielinskis
1942-2017

Gimė Mardasavo km. (Varėnos r.) ūki-
ninkų šeimoje. 1945-07-17 kartu su tė-
vais buvo ištremtas į Molotovo sr. (dabar 
Permės r.). Dėdė (tėvo Karolio Belinsko 
brolis) Adolfas žuvo partizanų gretose. 
Tremtyje sukūrė šeimą, įgijo kelių sta-
tybininko ir teisininko (Permės Universi-
tetas) specialybes. Į Lietuvą grįžo 1967 
m. ir įsikūrė Druskininkuose. 25 metus 
dirbo Druskininkų Meno gaminių įmonė-
je (vėliau “Ūla”) vyr. teisininku, kadrų sk. 
viršininku, direktoriumi.  2017-03-02 pa-

laidotas naujosiose Druskininkų kapinėse.
Žmona Lidija, dukra Larisa ir sūnus Andrius su šeimomis dėkoja 
visiems buvusiems kartu šią liūdną akimirką. Tikras dzūkas atgu-
lė poilsio mylimoj žemėj. 

Vasario 27 d. Angelas sargas į dangiškąją karalystę pasikvietė Juozą 
Šeštoką-Šostaką. 
Nuoširdžiai dėkojame giminaičiams, kaimynams, Druskininkų kraš-
to klubo nariams, LLKS Dainavos apygardai, Cimakavo bendruome-
nei, Ratnyčios parapijos klebonui Žydriui Kuzinui, Leipalingio klebonui 
Pauliui Marčiulioniui, Ratnyčios Rožinio maldos moterims, Druskininkų 
tremties ir rezistencijos muziejui, draugams bei visiems pažįstamiems, 
užjautusiems ir palydėjusiems į paskutinę kelionę mums brangų ir myli-
mą tėvelį, senelį. 
Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų greitosios medicinos pagalbos, Pri-
ėmimo, Intensyvios terapijos skyrių medikams už labai greitai suteiktą 
pagalbą ir gydymą a. a. Juozui Šostakui. Už konsultacijas – gydytojams 
A. Šatrauskui, R. Balčienei, slaugytojai Dalei. 

Dukra Alfreda Pigagienė ir sūnus Edmundas su šeimomis 

Nuoširdžiai dėkojame Druskininkų savivaldybei, Leipalingio ir Viečiūnų 
seniūnijoms, ūkininkams, giminėms, kaimynams ir draugams, visiems, 
užjautusiems sunkią netekties valandą, mirus mylimai Mamai Petronė-
lei Morkeliūnienei.

Dukros Petronėlė ir Dalė su šeimomis
Atliekame statybos ir apdailos darbus. 

Tel. 8 601 52590
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2017.03.11 d.
Šeštadienis

2017.03.10 d.
Penktadienis

2017.03.12 d.
 Sekmadienis

2017.03.13 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.

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

10:00 Seserys (k.).
11:15 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
11:45 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
13:40 Gamtos inspektoriai (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:05 Gamtos inspektoriai. 
19:30 Muškietininkai 2.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:40 Trumposios žinios.
22:45 Premjera. Bankų plėšikė.
00:40 Trumposios žinios.
00:45 Klausimėlis.lt (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 Giminės. Gyvenimas tęsia-

si 3 (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 „Eurovizija 2017 (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 „Eurovizija 2017“ (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 Ekstrasensai detektyvai. 
11:00 Farai. 
12:00 Aš – superhitas. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Madagaskaro pingvinai. 
21:10 Melas vardan tiesos. 
00:10 Metų įvykis. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindže-

ris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 Nuo... Iki... (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 Tik nesijuok. 
22:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gy-

vybės lopšys.
00:15 PREMJERA Išvarymas.
02:20 Gimęs sukelti pragarą (k). 

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Šiandien kimba.
08.20 „Kartą Rostove...“.

09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Ilga kelionė namo“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Auksinė daina“.
22.30 Reporteris. 
23.00 0 laipsnių.
23.05 „Atkeršyti už Džoli“.
00.55 „Vaizdajuostė“. 
02.40 „Išgyventi Afrikoje“.
03.05 „Atkeršyti už Džoli“. 
04.30 „Vaizdajuostė“. 
06.00 „Bekraštė Kanada“.
06.50 „Gamtos magija“. 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Nikonovas ir Ko“.

10:05 „Voratinklis“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“. 
19:30 „Amerikietiškos imtynės“. 
21:30 Tikras teisingumas 2. Mano 

kerštas.
23:20 Universalus karys. Kita kar-

ta (k).
01:20 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:05 „Dalasas“.
02:50 Tikras teisingumas 2. Mano 

kerštas (k).
04:15 „Nikonovas ir Ko“ (k).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Specialus tyrimas (k.).
07:00 Premjera. Tobotai 1.
07:25 Tatonka ir mažieji draugai.
07:40 Šervudo padauža Robinas 

Hudas.
07:55 Džiunglių knyga 1.
08:10 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
10:00 Transliacija iš LR Seimo. Iš-

kilmingas Kovo 11-osios – Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo die-
nos – minėjimas LR Seimo rūmuose, 
Kovo 11-osios Akto salėje. Tiesioginė 
transliacija.

11:30 Žinios. 
10:35 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Kovo 11-oji  – Lietuvos ne-

priklausomybės atkūrimo diena. Trijų 
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ce-
remonija Nepriklausomybės aikštėje. 
Tiesioginė transliacija.

12:30 Žinios. 
12:35 Labas rytas, Lietuva. 
13:00 Šv. Mišios, skirtos Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus ar-
kikatedros. 

14:00 Premjera. Misija Sibiras‘16: 
dvi savaitės, trukusios vieną poliari-
nę dieną.

14:50 Premjera. Lūžis prie Baltijos. 
Psichologinis karas. 

15:45 Žinios. 
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom“.

16:30 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Žmonės, ku-
rie sukūrė Lietuvą. Antanas Sme-
tona. 

17:20 Sveikinimų koncertas.
18:30 Žinios.
19:10 Premjera. Vladas Garastas. 

Komandos Tėvas. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 „Eurovizija 2017“. Nacionalinė 

atranka. Finalas. Tiesioginė translia-
cija iš Klaipėdos. 

23:30 Premjera. Neliečiamieji.
01:20 Misija Sibiras‘16: dvi savaitės, 

trukusios vieną poliarinę dieną (k.).
02:10 Lūžis prie Baltijos. Psichologi-

nis karas (k.).
03:05 Vladas Garastas. Komandos 

Tėvas (k.).
04:20 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (k.).
04:45 Lietuvos patriotai (k.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Nacionalinė paieškų 

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

kaite.
09:00 Premjera. Tobotai 1.
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. Nepažinti Indokinijos kam-
peliai. Vietnamas. Feniksas, pakilęs 
iš pelenų.

13:00 Pasaulio dokumentika. Prem-
jera. Neaprėpiama gamta.

14:00 Puaro. Trečioji mergina.
15:45 Žinios. 
16:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. Laisvės vėliav-
nešiai.

16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-metį pasitinkant. Premjera. Žmo-
nės, kurie

sukūrė Lietuvą. Jonas Vailokaitis. 
17:15 Auksinis protas (k.).
18:30 Žinios.
19:00 Teisė žinoti.
19:30 Savaitė.
20:30 Panorama. 

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Seserys (k.).
11:00 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (k.).
11:30 Klausimėlis.lt (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. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Dėmesio centre.
22:05 Trumposios žinios. 
22:10 Premjera. Supriešinta šalis? 

Atakos prieš „Charlie Hebdo“ padariniai.
23:00 Trumposios žinios. 
23:05 Premjera. Valdžios tvirtovė.
00:05 Misija Sibiras‘16: dvi savaitės, 

trukusios vieną poliarinę dieną (k.).
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Komisaras Reksas (k.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:10 Klauskite daktaro (k.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nacionalinė paieškų tarny-

ba (k.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:10 Karinės paslaptys (k.).
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Klausimėlis.lt (k.).
05:30 Teisė žinoti (k.).

07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 Šiandien kimba.

10.00 „Nepaliesta planeta“.
10.30 „Ekovizija“. 
10.40 „Auksinė daina“.
12.40 „Moterų daktaras“.
14.40 „Safaris džiunglėse“.
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
17.00 Patriotai. 
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių.
19.00 „Kartą Rostove...“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kartą Rostove...“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
00.50 „Auksinė daina“.
02.15 „Kartą Rostove...“.
03.45 „Bekraštė Kanada“. 
05.25 „Gamtos magija“. 
05.40 „Laukinis pasaulis“. 
06.00 „Safaris džiunglėse“. 

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

kuotės meistrai. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30 Kempas ir draugai. 
09:00 Virtuvės istorijos. 
09:30 Pasaulis pagal moteris. 
10:30 Svajonių ūkis. 
11:00 Kaštonas. Centrinio parko di-

dvyris. 
12:50 Karalius Ralfas. 
14:50 Palikti sniegynuose. 
17:15 Bildukas Rumciunciukas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:25 Eurojackpot. 
19:30 Lietuvos garbė 2017. 
22:00 Vanduo drambliams. 
00:25 Rubė Sparks. 

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

kuotės meistrai. 
07:30 Vėžliukai nindzės. 
08:00 Ančiukų istorijos. 
08:30 Mamyčių klubas. 
09:00 Kulinariniai triukai. 
09:30 Penkių žvaigždučių būstas. 
10:00 Svajonių sodai. 
11:00 Caraitis Ivanas ir vilkas pil-

kas 3. 
12:40 Asteriksas ir Obeliksas. Jos 

didenybės tarnyboje. 
15:00 Tavo, mano ir mūsų. 
16:50 Ekstrasensų mūšis. 
18:00 Raudonas kilimas. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Lietuvos talentai. 
22:30 12 galimybių. 
00:50 CBGB klubas. 

06:10 Teleparduotuvė. 
06:25 Nuotykių metas. 
06:55 Simpsonai. 
07:55 Hubertas ir Staleris. 

08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Ekstrasensai detektyvai. 
11:05 Madagaskaro pingvinai. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Pakartok! 
21:00 Šviesoforas. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Mano ištakos. 
00:40 Skandalas. 
01:35 Rouzvudas. 
02:30 Vikingai. 
03:20 Paskutinis žmogus Žemėje. 

06:25 „Stebuklingi vaikai“. 
06:55 „Džiumandži“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žuviukai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Linksmieji detektyvai“. 
08:35 „Mažieji Tomas ir Džeris I“ (k). 
09:05 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:35 Stebuklingas nuotykis.
11:10 Tomas ir Džeris sutinka Šerlo-

ką Holmsą.
12:05 Beverli Hilso nindzė.
13:50 Gatvės tango.
16:15 Fantomas.
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS Smokingas.
21:35 Paskutinis Oro valdovas. 

Ango legenda.
23:40 Kitoks parodijų filmas.
01:20 Kapų plėšikė Lara Kroft. Gy-

vybės lopšys (k).

06:25 „Stebuklingi vaikai“. 
06:55 „Džiumandži“ (k).
07:20 „“Nickelodeon“ va-

landa. Žuviukai burbuliukai“. 
07:45 „Ančiukai Duoniukai“. 
08:10 „Linksmieji detektyvai“. 
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 Sveikatos ABC televitrina. 
09:30 „Peliukas Stiuartas Litlis“. 
09:55 KINO PUSRYČIAI Artūras ir 

minimukai.
11:55 Jaunavedžiai.
13:45 Pričiupom!
14:10 Ko nori moterys.
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. TV žaidimas. 
18:30 Žinios. 
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 PREMJERA Pabėgimas.
23:55 Paskutinis skautas.
01:55 Smokingas (k).

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 Bus visko. 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Absoliu-

tus blogis.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Strėlė“.
01:55 „Kortų namelis“. 

07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Bekraštė Kanada“.
08.30 „Nepaliesta planeta“. 
09.00 Skinsiu raudoną 

rožę. 
09.30 Vantos lapas.
10.00 „Kalnų ežerai“. 
11.00 „Detektyvas Linlis“.
13.00 „Merdoko paslaptys“.
15.00 „Mainai gamtoje“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu.
17.00 Moterų balsas.
18.00 Žinios.
18.25 Kitoks pokalbis. 
18.55 0 laipsnių. 
19.00 „Viskas ore!“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kalnų ežerai“.
22.30 Žinios.
23.00 „Šetlando žmogžudystės“.
01.30 „Detektyvas Linlis“.
03.00 „Kalnų ežerai“. 
03.50 „Šetlando žmogžudystės“.
05.45 „Kalnų ežerai“. 
06.35 „Jaunikliai“.

07.04 TV parduotuvė.
07.20 Vantos lapas. 
07.50 Kaimo akademija. 
08.20 Moterų balsas.

09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Ilga kelionė namo“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.30 Reporteris.

06:15 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 

10:00 „Blogas šuo!“. 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. 
12:00 Foilo karas. Vokietė.
14:05 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k). 
15:00 Gyvenimiškos istorijos. 
16:00 „Karaliaus Saliamono kasy-

klos“.
19:30 Muzikinis iššūkis.
21:30 MANO HEROJUS Požemių 

ugnis.
23:40 AŠTRUS KINAS Mirties mo-

telis 2. Pirmasis kirtis.
01:20 „Dalasas“ (k).
02:50 Muzikinis iššūkis (k).
04:20 „Blogas šuo!“ (k). 

06:30 Galiūnų čempionų 
lyga. 

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

09:00 „Viena už visus“.
10:10 „Blogas šuo!“. 
11:10 „Džekas Hana kviečia į 

gamtą“. 
13:15 Sveikinimai. 
15:50 „Kas žudikas? Baudžiamo-

sios bylos“. 
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 „Paskutinis faras“.
19:00 „Ponas Bynas“.
19:30 „Ekstrasensų mūšis“. 
21:30 Kaip atsikratyti vaikino per 10 

dienų.
23:50 „Sekso magistrai“.
01:50 Požemių ugnis (k).
03:30 Mirties motelis 2. Pirmasis kir-

tis (k).
04:50 „Blogas šuo!“ (k).

21:00 Premjera. Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi 3. 

21:50 Trumposios žinios. 
21:55 Premjera. Myli, nemyli..
23:30 Trumposios žinios.
23:35 Kino žvaigždžių alėja. Hadsa-

kerio patikėtinis (k.).
01:25 Pasaulio dokumentika. Ne-

pažinti Indokinijos kampeliai. Vietna-
mas. Feniksas, pakilęs

iš pelenų (k.).
02:20 Pasaulio dokumentika. Neap-

rėpiama gamta  (k.).
03:15 Klausimėlis.lt. 
03:30 Puaro. Trečioji mergina (k.).
05:05 Savaitė (k.).
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06:15 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

06:40 „Ponas Bynas“ (k).
07:10 „Tokia tarnyba“ (k).

08:05 Gyvenimiškos istorijos (k). 
09:05 „Džuna“ (k).
10:05 „Farų karai“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „PREMJERA Kijevo operaty-

vinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Baltasis erškėtis. 

I dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Įspėjantis pranešimas.
00:20 Kaip atsikratyti vaikino per 10 

dienų (k).
02:25 „Sekso magistrai“ (k).
04:05 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:30 „Džekas Hana kviečia į gam-

tą“ (k). 

2017.03.15 d.
 Trečiadienis

2017.03.16 d.
  Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
10:55 Emigrantai (k.).
11:45 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
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. Daktaro Blanšo 

klinika.

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:10 Komisaras Reksas.
10:00 Seserys (k.).
11:00 Gyvenimas (k.).
11:50 Istorijos detektyvai (k.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro. 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
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 Nuogas tarp vilkų.
00:35 Trumposios žinios. 
00:40 Klausimėlis.lt (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 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 Šviesoforas. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Ekstrasensai detektyvai. 
11:00 Prieš srovę. 
12:00 Aš – superhitas. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Gero vakaro šou. 
21:00 Šviesoforas. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:25 Vikingų loto. 
22:30 Po šia oda. 
00:45 Imperija. 
01:40 Rouzvudas. 
02:30 Vikingai. 
03:25 Paskutinis žmogus Žemėje. 

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

08:25 Šviesoforas. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Ekstrasensai detektyvai. 
11:00 Gero vakaro šou. 
12:00 Aš – superhitas. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji.
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Farai. 
21:00 Šviesoforas. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Statyk už favoritą. 
00:20 Imperija. 
01:20 Rouzvudas. 
02:10 Vikingai. 
03:10 Paskutinis žmogus Žemėje. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuo-

tojas 2. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Samdo-

mas karys.
00:10 „Kultas“.
01:05 „Strėlė“.
02:00 „Kortų namelis“. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
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 Gilus 

sukrėtimas.
00:35 „Kultas“.
01:30 „Strėlė“.
02:20 Sveikatos ABC televitrina (k). 

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“. 
07.20 Nuoga tiesa.
09.20 „Miškinis“.

10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“ 
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Ilga kelionė namo“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas.
00.45 Vantos lapas. 
01.15 „Skinsiu raudoną rožę“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“. 

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“.
07.20 Auksinė daina.
09.20 „Miškinis“.

10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“.
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Ilga kelionė namo“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Albanas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai.
00.45 Šiandien kimba. 
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“.

06.24 TV parduotuvė.
06.40 „Mikropasauliai“ . 
07.20 Patriotai.

08.20 „Kartą Rostove...“.
09.20 „Miškinis“.
10.25 „Paslapčių sala“.
11.30 „Gluchariovas“ 
12.35 „Pėdsakas“.
13.35 „Ilga kelionė namo“.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Miškinis“.
16.00 Žinios.
16.50 „Neišsižadėk“.
18.00 Reporteris.
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Gluchariovas“.
20.00 Žinios.
20.30 „Kulinaras“.
21.30 Moterų balsas. 
22.30 Reporteris.
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai.
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“. 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).

09:05 Muchtaro sugrįžimas (k).
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „PREMJERA Kijevo operaty-

vinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Baltasis erškėtis. 

II dalis.
20:30 Farai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Kiečiausi Spartos vyrai.
23:05 Įspėjantis pranešimas (k).
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:30 „Dalasas“.
03:15 „Penktoji pavara“. 
04:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
04:25 „Penktoji pavara“ (k). 

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).

09:05 „Kas žudikas? Baudžiamo-
sios bylos“ (k). 

10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „PREMJERA Kijevo operaty-

vinė grupė“.

06:15 „Džeikas, Storulis ir 
šuo“.

07:10 „Tokia tarnyba“ (k).
08:05 „Voratinklis“ (k).

09:10 „Paskutinis faras“ (k).
10:05 „Kijevo operatyvinė grupė“ (k).
11:05 „Prokurorų patikrinimas“ (k).
12:15 Muchtaro sugrįžimas (k).
13:20 „Diagnozė - žmogžudystė“.
14:20 „Viena už visus“.
14:50 „Tokia tarnyba“.
15:45 „Prokurorų patikrinimas“.
16:55 Muchtaro sugrįžimas.
18:00 Info diena. 
18:30 „PREMJERA Kijevo operaty-

vinė grupė“.
19:30 Voratinklis. Baltasis erškėtis. 

IV dalis.
20:30 „Džuna“.
21:30 Meksikietis.
23:55 Tapatybė (k).
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
02:20 „Dalasas“.
03:05 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).
04:35 Savaitės kriminalai (k). 

2017.03.14 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

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

10:00 Seserys (k.).
10:55 Misija Sibiras‘16: dvi savai-

tės, trukusios vieną poliarinę die-
ną (k.).

11:45 Supriešinta šalis? Atakos 
prieš „Charlie Hebdo“ padariniai (k.).

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ (k.).
13:10 Klauskite daktaro (k.).
14:00 Žinios.
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:10 Premjera. Seserys.
17:10 Klauskite daktaro.
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“.
18:30 Žinios.
19:30 Emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-metį pasitinkant. 
22:25 Trumposios žinios. 
22:30 Istorijos detektyvai.
23:20 Trumposios žinios. 
23:25 Premjera. Drakula.
00:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietu-

vą. Jonas Vailokaitis (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 Dokumentinė istorinė laida 

„Lietuvos kolumbai“ (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 Šviesoforas. 
08:55 Meilės sūkuryje. 
10:00 Ekstrasensai detektyvai. 
11:00 Pakartok! 
12:00 Aš – superhitas. 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis. 
13:30 Simpsonai. 
14:30 Pažadėtoji. 
15:30 Itališka meilė. 
16:30 TV Pagalba. 
18:30 TV3 žinios. 
19:30 Rezidentai. 
20:00 Prieš srovę. 
21:00 Šviesoforas. 
21:30 TV3 vakaro žinios. 
22:30 Liūtis. 
00:25 Imperija. 
01:25 Rouzvudas. 
02:15 Vikingai. 
03:10 Paskutinis žmogus Žemėje. 

06:35 „Visatos broliai“. 
07:05 „Džiumandži“.
07:30 „Mažieji Tomas ir 

Džeris I“. 
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
09:50 24 valandos.
10:35 Yra, kaip yra. 
11:40 24 valandos (k). 
12:40 KK2 (k). 
13:35 Būk mano meile!
14:30 „Amžina meilė“.
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:25 Anapus nežinomybės. 
21:30 Žinios. 
22:15 VAKARO SEANSAS Gaujos 

vyrukai.
00:05 „Kultas“.
01:00 „Strėlė“.
01:50 „Kortų namelis“. 

GARAŽŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ NARIŲ DĖMESIUI!
2017 m. kovo 22 d. 17.30 „Atgimimo“ mokykloje šaukiamas 

visuotinis narių susirinkimas
Dienotvarkė:
1. Naujų narių priėmimas.
2. Ūkinės-finansinės veiklos ataskaita.
3. Eksploatacijos ir stojamojo mokesčio nustatymas.
4. Bendrijos pirmininko atlyginimo nustatymas.
5. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2017 m. tvirtinimas.
Susirinkimui neįvykus, bus šaukiamas antras susirinkimas 
kovo 29 d. 17:30 val.

Valdyba

Š. m. kovo 18 d. 16 val. Ratnyčioje, Čečiotos g. 4 (pa-
rapijos namai) vyks Atviras Anoniminių Alkoholikų  

susirinkimas!
Į jį gali ateiti kiekvienas, kuris pageidauja išbristi iš  
alkoholio liūno ar padėti kitiems pasiekti blaivybės, 

susipažinti su mūsų taikoma sveikimo programa.
Artimieji, darbdaviai, gydytojai, socialiniai darbuotojai, 
kviečiami nelikti abejingi ir atvykti į atvirą susirinkimą.
Nori būti blaivus, ateik pas mus. Tel. 8 616 13932

Brangiai išsinuomočiau dirbamą žemę, pievas nuo 4 ha 
ploto. Tel. 8 601 00292

23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 „Detektyvas Linlis“.
01.45 Reporteris.
02.30 Lietuva tiesiogiai. 
02.45 „Neišsižadėk“.
03.30 „Bitininkas“.
04.15 „Gluchariovas“.
05.05 „Neišsižadėk“.
05.50 „Jaunikliai“. 

00:25 Trumposios žinios. 
00:30 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (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 Kelmic-

kaite (k.).

19:30 Voratinklis. Baltasis erškėtis. 
III dalis.

20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2.
21:30 Tapatybė.
23:15 Kiečiausi Spartos vyrai (k).
00:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“ (k).
01:30 „Dalasas“.
02:10 „Penktoji pavara“. 
02:55 Visi vyrai - kiaulės... 2 (k). 
03:20 „Penktoji pavara“ (k). 
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PA R D U O D A M E :
skaldytas malkas,

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

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Nestandartinių 
BALDŲ  gamyba:

Virtuvės, spintos, komodos, 
čiužiniai. Prekiaujame iš-

simokėtinai. Geros kainos. 
Nuolaidos  iki 25%.

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

Tel. 8 682 10953

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

UAB „Agrautoma“ plečia veiklą!
savivarčio nuoma, žvyras, smėlis, juodžemis, 

skalda. Tel. 8 698 76866

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

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. Prakeikimų 
nuėmimas. Tel. 8 608 33221

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

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

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus!

www.melkerlita.lt, 
Tel.: 868683265, 861608020

Traktoriumi vežu medieną. Parduodu pušines 
malkas. Tel. 8 612 49137

 Dujų balionų pildymas norimu kiekiu, nemokamas 
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 16.30.

Šeštadieniais iki 12.00.
 Telefonai 8 313 52204 ir  8 685 41190.

Parduodu malkas. Galiu atvežti. 
Tel. 8 673 57408

Kompiuterių, planšečių ir telefonų remontas. 
Tel. 8 623 63577

Vasaros sezono metu (balandžio-rugsėjo mėn.) nuomos 
punktui Druskininkuose reikalingas kruopštus (-i), atsa-
kingas (-a), mylintis (-i) techniką, kultūringas (-a) darbuo-
tojas (-ja). Pageidautinas amžius – nuo 45 metų, turintis 

(-i) neįgaliojo pažymėjimą. Tel. 8 682 52724

Kokybiškai ir nebrangiai atliekame visus lauko ir vidaus 
statybos bei apdailos darbus. Tel. 8 689 61667

Nestandartinių baldų 
gamyba vos per keletą 

savaičių! 
Tel. 8 618 03127

www.naujubaldugamyba.lt

IŠPARDAVIMAS UŽ SAVIKAINĄ
DAUGIAU KAIP 2000 PREKIŲ

LENGVIEMS AUTOMOBILIAMS, SUNKVEŽIMIAMS IR 
VAIRUOTOJAMS

AUTODETALIŲ PARDUOTUVĖJE „DACER“
Veisiejų g. 3, Druskininkai

Tel. 8 313 51386, 8 686 53602
Darbo dienomis nuo 8 iki17 val.

Priekabų ir tralų nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

Remontuojame namus ir butus. Atlieku visus 
apdailos darbus: gipso kartono montavimas, plyte-
lių klojimas, glaistymas, dažymas, grindų klojimas, 
fasadų šiltinimas, stogų dengimas. Tel. 8 631 76783

Superku netinkamus eksploatuoti ir po avarijų 
automobilius. Tel. 8 641 53552
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Asmeniniai skelbimai
Namas Leipalingyje su 18 a žemės 
sklypu, yra garažas, lauko virtuvė 
su rūsiu. Kaina – 33000 Eur. Galima 
derėtis. Tel. 8 626 64747

Garažas Merkinės g., 1-moje eilėje, 
sausas, aukštas, erdvus rūsys su 
elektra po visu garažu, bendras plo-
tas 37,56 kv. m. Kaina – 4 000 Eur. 
Tel. 8 682 34 717

29 a sklypas su sena trobele Varėnos 
raj., Panaros kaime, 14 km iki Druski-
ninkų, šalia miškas, yra elektra. Kai-
na – 11500 Eur. Tel. 8 682 33229

6 a sodas prie Baltojo Bilso ežero, 
sodų b-joje „Šilas“ (Vilkanastrai), 10 
km nuo Druskininkų. Tel. 8 640 21117

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

„Opel Zafira“ 2004 m. 2,2 DTI dali-
mis. Tel. 8 682 45757

„Peugeot Boxer“ 1996 m., 2,4 L dy-
zelinas, krovininis, baltos spalvos, 
„Peugeot Boxer“ 1996 m., dyzelinas, 
išardytas dalimis. Tel. 8 639 14658

„Toyota Corola“ 1999 m., 1,3 L, TA, 
draudimas, rida – 185000 km.  
Tel. 8 68298506

Savos gamybos traktoriaus vari-
klis „MTZ 80“, puspriekabė „ODAS 
9357“, 2 padangos ZIL.  
Tel. 8 627 23222

„VW Passat“ 1994 m., 1,8 L, seda-
nas, TA. Kaina – 650 Eur.  
Tel. 8 686 66153

„Audi“, 80/B4, 1992 m., 2.0 L benzi-
nas,66 kW; TA iki 2017.12. Kaina – 
500 Eur. Tel. 8 620 71944

2 komplektai (po 4 vnt.) vieno-
dų vasarinių padangų (6-7 mm) 
R15/195/65, R15/195/60. Kaina – 100 
Eur. Tel. 8 650 87433

„VAZ 2106“ (Žiguli), VW 1990 m. 
dalimis, „Audi“ 1986 m. dalimis, 
„Audi“ 1990 m. dalimis, skardiniai 
ratlankiai R16 (tinka „Renault Lagu-
na“, „Renault Espace“, „Renault Clio“ 
automobiliams). Tel. 8 688 03898

„Audi“, 80/B4, 1992 m., 2.0 L benzi-
nas,66 kW; TA iki 2017.12. Kaina – 
600 Eur. Tel. 8 620 71944

„Opel Astra“ 1997 m., 1,6 L benzinas, 
TA iki 2018.09. Kaina – 450 Eur. Tel. 
8 686 12853

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambarys 20,30 kv. m bendrabu-
tyje Viečiūnuose (Verpėjų g. 4-30) 2 
aukšte su balkonu. Kaina – 5000 Eur. 
Tel. 8 672 48813

1 kambario 28,91 kv. m butas Vytau-
to g., 5 aukšte iš 5. Kaina –33000 
Eur. Tel. 8 687 37575

Tvarkingas 1 kambario butas Veisiejų 
g. 1 aukšte. Tel. 8 681 58867

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

1 kambarys 17,82 kv. m, penktame 
aukšte, Gardino g. Namas renovuo-
tas. Kaina –7500 Eur. Galima derėtis. 
Tel. 8 618 04422

2 kambarių 31,74 kv. m butas Gardi-
no g., 2 aukšte iš 3. Nauja statyba, 
dalinė apdaila, prie „Alkos“ tvenkinio. 
Kaina – 27500 Eur. Tel. 8 687 37575

3 kambarių 71 kv. m. butas Gardino 
g. 20, 4 aukšte iš 9, namas renovuo-
tas. Kaina – 37000 Eur. Galima išsi-
mokėtinai. Tel. 8 647 67027

3 kambarių 65 kv. m butas arba kei-
čiamas į mažesnį Druskininkuose 
arba Panevėžyje. Tel. 8 610 45346

Nebrangiai, netoli Druskininku 2 ha 
sklypas su  ežero  pakrante.  
Tel. 8 686 42499

Neįrengtas namas Ratnyčioje. Kaina 
– 58000 Eur. Tel. 8 686 42499

6 a sklypas Viečiūnų sodų b-joje.  
Tel. 8 632 67467

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

Sodyba Druskininkų sav. Barzdžiūnų 
k. 0,47 ha sklypas, trifazė elektra, 5 
inventorizuoti pastatai, privažiavimas 
asfaltuotas, iki Druskininkų 18 km. 
Kaina – 8300 Eur. Tel. 8 698 48621

6 a sodo sklypas Viečiūnuose su 2 
aukštų mūriniu namu su rūsiu. Kaina 
– 30000 Eur. Tel. 8 626 46496

Sodyba Tautėnų kaime su pastatais 
ir 13 ha žemės. Tel. 8 686 40488

0,623 ha namų valdos sklypas Li-
pliūnų kaime. Šalia asfaltuoto kelio, 
netoli elektra. Kaina – 9990 Eur.  
Tel. 8 682 48474

6 a sklypas sodų b-joje Viečiūnuose 
su mūriniu namu, sausas rūsys, mū-
rinis pastatas, šulinys. Yra geodezi-
niai matavimai. Tel. 8 616 92095

4,5 a namų valdos sklypas Druski-
ninkuose prie Ratnyčėlės upelio, yra 
komunikacijos ir 150 kv. m. rūsys, 
detalusis planas, žemė išpirkta.  
Tel. 8 682 98506

Parduoda mišką ir medieną

Supjautos malkos. Tel. 8 622 94035

Parduoda gyvulius, pieno, mėsos 
produktus

Triušiai, triušiena. Tel. 8 614 47247

Romanovo veislės avys. Kaina: gyvo 
svorio po 2 Eur/1 kg; mėsa po 5 Eur/1 
kg. Galiu keisti į mėsinių veislių ver-
šiukus, telyčaites auginimui.  
Tel. 8 622 83325

Parduodami įvairūs daiktai

Automatinė skalbimo mašina „Beko“ 
už 75 Eur; indaplovė AEG-ELECTRO-
LUX  už 110 Eur; virtuvinis stalas su 
taburetėm už 40 Eur; mobilusis telefo-
nas „Sony Z1“ (MOD 6903) su dėklu 
už 150 Eur. Tel. 8 650 87433

Sofa-lova už 100 Eur; kampinis rašo-
masis stalas už 80 Eur.  
Tel. 8 682 66707

Naudota geros būklės krosnelė-židi-
nys „Vienybė“ (modelis 03, 12 kW). 
Kaina – 210 Eur.  
Tel.: 8 654 99212, 8 (313) 48370

Mediniai balkono įstiklinimo rėmai su 
stiklais. Kaina – 70 Eur.  
Tel. 8 601 64302

2 mažai dėvėti geros būklės kostiu-
mai (52-54 dydis, 172-176 cm. ūgiui),  
po 20 Eur; 2 nedaug dėvėti švarkai 
(52-54 dydis, 172-176 cm. ūgiui) po 
14 Eur. Tel. 8 612 29462

Skaitmeninis LCD televizorius „Tau-
ras“ TV/DVD (60 cm įstrižainė). Kai-
na – 69 Eur. Tel. 8 612 82185

Sodo baldai, sekcija, kėdės, sofa, 
komoda-sekreteras, foteliai, stalas, 
odinė poilsio kėdė, prieškambario 
baldai. Tel. 8 612 09648

Naujos virtuvinės spintelės.  
Tel. 8 600 79606

Plokščią LCD televizorius „Tauras“ 
su DVD (60 cm įstrižainė) už 67 Eur; 
televizoriaus laikiklis pakabinimui ant 
sienos už 19 Eur. Tel. 8 612 75453

Skubiai ir nebrangiai mažai naudoti 
baldai: sekcija (2,95 cm), dvigulė sofa 
su patalynės dėže (2,25 cm), sofa su 
2 foteliukais, 4 komodos, masyvus 
ąžuolinis virtuvės stalas su kėdėmis, 
šaldytuvas „Snaigė“, skalbimo mašina 
„Whirlpool“ (5,5 kg.), nauja elektrinė 
krosnelė-orkaitė (60x60 cm) „Teba“. 
Tel.: 8 604 05606, 8 609 81477

Ąžuolinis parketas (15 mm, 130 kv. 
m, pamatiniai perdengimo blokai ir 
perdengimo plokštės), paauksuoti 
sportiniai medaliai, rankų darbo ply-
tos ir kokliai krosniai, M. K. Čiurlionio 
baldai, šaldytuvas „Beko“, pamatų 
perdengimo plokštės, elektrinis šildy-
tuvas, švediška žoliapjovė.  
Tel. 8 682 98506

Didelės bulvės. Kaina – 1 kg/0,15 
Eur. Tel. 8 687 55017

Žirniai. Tel. 8 698 50782

Šaldytuvas „Beko“ su 2 m. garantija. 
Kaina – 170 Eur. Tel. 8 611 32291

Kineskopinis plokščiaekranis televi-
zorius „Samsung“ (51 cm įstrižainė) 
už 23 Eur; televizorius „Sony“ (51 
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius 
„Philips“ (27 cm įstrižainė) su DVD už 
22 Eur; TV priedėlis „TV Star“ už 17-
25 Eur; sieninis laikiklis televizoriui 
už 6 Eur; akumuliatorių kroviklis už 
22 Eur. Tel. 8 686 43600

Kineskopinis televizorius „Philips“ (36 
cm įstrižainė) už 11 Eur; įvairių dy-
džių naudoti faneriniai skydai ir DVP 
plokštės; naujas belaidis telefonas 
„Philips“ už 15 Eur. Tel. 8 610 21333

Asmeniniai skelbimai priimami tel.: 8 646 27272 (nuo 9.00 iki 12.00 ir nuo 13.00 iki 17,00)
Arba el. paštu skelbimai@manodruskininkai.lt

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

Moteriškas dviratis (7 pavarų) ir 2 
vaikiški dviračiai. Tel. 8 618 67690

Mažai naudoti prieškambario baldai, 
2 skylių viryklė su orkaite.  
Tel. 8 616 01178

Televizorius „Shivaki“ (50 cm. įstrižai-
nė) už 10 Eur; plokščiaekranis moni-
torius už 10 Eur; klaviatūra už 2 Eur. 
Tel. 8 675 57873

Darbinis arklys. Tel. 8 625 99603

Juostinis gateris. Kaina – 4500 Eur. 
Tel. 8 693 76419

3 dalių spinta su antresolėmis „Lan-
kesa“. Kaina – 60 Eur.  
Tel. 8 617 43379

Kineskopinis plokščiaekranis televizo-
rius „Philips“ (37 cm įstrižainė) už 15 
Eur; gėlių stovelis su marmurine plokš-
te už 10 Eur; mobilusis telefonas „No-
kia 3510i“ už 7 Eur. Tel. 8 654 87148

Natūralios odos paltas (XL dydis). 
Tel. 8 698 21070

2 dviračiai: vokiškas vyriškas už 30 
Eur; sudedamas vaikiškas (iki 13 m.) 
už 20 Eur. Tel. 8 601 98230

Valgomasis stalas su 4 kėdėmis už 
50 Eur; pakabinama pakaba už 15 
Eur. Tel. 8 613 29201

Šiuolaikiška sekcija. Kaina – 160 Eur. 
Tel. 8 652 19928

Mažai naudotas židinys-krosnelė 
„Vienybė“ su visu kaminu už 200 Eur; 
ąžuolinė židinio apdaila už 80 Eur. 
Tel. 8 606 33266

Išskleidžiamas fotelis su patalynės 
dėže už 80 Eur; ortopedinis čiužinys 
(200x150 cm) už 100 Eur; dujų balio-
nas. Tel. 8 680 33854

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

Pigiai naudotas virtuvinių spintelių 
komplektas su maišytuvu ir virykle. 
Tel. 8 626 90550

Pigiai geros kokybės naudotas pien-
traukis AVENT už 10 Eur; gultukas už 
10 Eur; muzikinė karuselė lovytei už 
8 Eur; 3 dalių vežimėlis „Chicco“ už 
80 Eur. Tel. 8 645 75151

Nuoma

Išnuomojami naujai suremontuoti su 
atskirais įėjimais 26 ir 47 kv. m. butai 
Gardino g. Tel. 8 611 48844

Statybininkams išnuomoju atskirą 
namelį Baltašiškėje. Tel. 8 680 33854

Ilgam laikui išsinuomotume namą arba 
mažiausiai 3 kambarių butą Druskinin-
kuose arba šalia. Tel. 8 625 45261

Išnuomoju 1 kambarį 3 kambarių 
bute su nauja buitine technika Kaune, 
Taikos prospekte. Tel. 8 615 51757

Jaunas vyras išsinuomotų 1-2 kam-
barių butą. Tel. 8 616 82899

Išsinuomočiau butą ilgam laikui.  
Tel. 8 682 82822

Išsinuomočiau namą, namelį, sodą 
Kaziuliuose, Baltašiškėj.  
Tel. 8 624 09094

Baldų gamyba Druskinin-
kuose pagal užsakymus: 
virtuvės komplektai nuo 

284 Eur; spintos su aliumi-
nio slenkamomis sistemo-
mis nuo 299 Eur ir kiti bal-
dai. Nuolaidos! Garantijos! 
Tel. 8 626 90550, el. paštas: 
t-compania@hotmail.com

Tvarkingas, dirbantis vyras išsinuo-
motų 1 kambario butą Druskininkuo-
se. Tel. 8 640 21117

Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą 
Druskininkuose. Tel. 8 618 20129

Perka

Išvartas. Tel. 8 673 57408

3-4 kambarių butą Druskininkuose. 
Tel. 8 612 09648

2-3 kambarių butą Leipalingyje.  
Tel. 8 639 31974

Automobilį „Lada“. Tel. 8 623 08761

Naudotą šiferį. Domina maži lapai. 
Tel. 8 656 40388

Presuotus šiaudus. Tel. 8 614 78196

Ieško darbo

37 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 622 20106

Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti vaiką jo 
arba savo namuose. Tel. 8 616 01178

Vyras, turintis patirties statybose, ieš-
ko bet kokio darbo. Tel. 8 695 94416

Vyras ieško darbo. Tel. 8 659 38182

Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti ligo-
nius, senyvo amžiaus žmones. Tel. 8 
675 96274

36 m. vyras ieško staliaus, apdailinin-
ko darbo. Tel. 8 646 72499

Vyras ieško apsaugininko arba bet 
kokio darbo. Tel. 8 623 23430

Kiti

Dovanoju avių mėšlą. Pasiimti pa-
tiems. Tel. 8 639 31974

Dovanoju mėšlą.  
Tel.: 8 699 115554, 8 612 11251

Gal kas padovanotų arba pigiai par-
duotų skalbimo mašiną.  
Tel. 8 646 85288

Gal kas padovanotų lovą ar sofą.  
Tel. 8 676 49883

Reikalingas žmogus, galintis apkar-
pyti gyvatvorę, turintis savo įrankius. 
Tel. 8 624 65832

Reikalingas žmogus, galintis prižiūrė-
ti senyvo amžiaus porą (su galimybe 
gyventi kartu) kas antrą dieną.  
Tel.: 8 610 93088, 8 610 65712

KONSULTACIJOS 
TARO KORTOMIS

Visais Jums rūpimais klausi-
mais. Ateities prognozės. 
Santykių, darbo, sveikatos 

problemų analizė.
SALONE DRUSKININKUOSE 

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

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

gaminami ir ŠIMTALAPIAI! 
Kaina – tik 7.50 Eur už 

kilogramą!
ŠAKOČIO kaina – 6.50 Eur 

už kilogramą!

Užsakymai priimami 
cukrainėje (Vytauto g. 15)

Knygos „Smėlio pilys“ sutiktuvės viešojoje 
bibliotekoje

Praėjusį penktadienį Druski-
ninkų savivaldybės  viešojoje 
bibliotekoje organizuotos kny-
gos „Smėlio pilys“ sutiktuvės, 
kuriose dalyvavo Lietuvos na-
cionalinės premijos laureatas 
Regimantas Adomaitis ir kny-
gos autorė, teatrologė dr. Dai-
va Šabasevičienė. 

Pristatydama knygą, auto-
rė pasakojo, kad jai buvo įdo-
mu  pasinerti į Adomaičio akto-
rinį gyvenimą, nes, nežiūrint į 
jo galingą praeitį, jis, kaip ir kie-
kvienas talentingas aktorius, yra 
paprastas ir grynas, leidžiantis jį 
„aprengti“ įvairių personažų rū-
bais. „Įsigilinusi į vaidmenis, su-
pratau, kodėl jį stebintys žiūro-
vai tapo lygiaverčiais kūrėjais, 
nesunkiai įsivaizduojantys vieno 
ar kito personažo pasaulius, su-
sitapatinantys su jais. Tos ma-
žos ir didelės scenoje išgyven-
tų žmonių istorijos suformavo ir 
patį Regimanto Adomaičio gyve-
nimą, tapusį legenda. Tai labai 
sudėtingas procesas, tarytum 
naikinantis paties žmogaus ta-
patybę. Siekiau, kad greta Ado-
maičio būtų ryškus ir laikmečio 
fonas, ir asmenybės, lydėjusios 
jo kūrybą,“ – pasakojo Daiva Ša-
basevičienė

Knygoje apžvelgiami Regiman-
to Adomaičio sukurti teatro ir 
kino vaidmenys, pateikiama tea-
trologinė jų interpretacija bei kri-
tikos vertinimų spektras, skel-
biami aktoriaus interviu, mintys, 
pasisakymai, esė, laiškai. Kny-
ga iliustruota Regimanto Ado-

maičio vaidmenų nuotraukomis. 
Kaip sakė pats R. Adomaitis, te-
atro aktoriaus darbas panašus į 
smėlio pilių statymą: pašviečia 
saulė, ir nebelieka: „Kitaip sa-
kant, – jokios išliekamosios ver-
tės. Gal tik kai kurių žiūrovų at-
mintyje. Teatrologai bando tai 
užfiksuoti popieriuje, bet jų ra-
šiniai dažnai būna pernelyg pro-
tingi ir lieka nesuprasti eilinio te-
atro lankytojo. Tikroji realybė 
išbyra, kaip smėlis pro pirštus. 
Kai kas imasi memuarų, bet juo-
se slypi gausybė pagundų pa-
brėžti savo išskirtinumą... Dai-
va Šabasevičienė pasirinko kitą, 
manau, teisingą kelią: leisti kal-
bėti pačiam aprašomajam...“ 

Vakaro metu aktorius pasida-

lijo mintimis, kuo jam artimi ir 
brangūs Druskininkai bei drus-
kininkiečiai: 1965 m. V. Žalake-
vičiaus  filmo „Niekas nenorėjo 
mirti“ epizodai buvo filmuojami 
netoli Druskininkų, o aktorius fil-
mavimosi metu buvo apsistojęs 
Druskininkuose pas giminaičius. 
„Visam laikui įsiminė nepapras-
tai šilti žmonės, graži gamta“, – 
sakė R. Adomaitis.Visų renginio 
dalyvių atmintyje dar ilgai išliks 
sodrus ir išraiškingas Regiman-
to Adomaičio balsas,  ilgai nepa-
simirš susitikimas su lietuviško 
kino ir teatro legenda.

Druskininkų savivaldybės 
viešosios bibliotekos 

informacija

Knygos „Smėlio pilys“ pristatymo renginyje dalyvavo aktorius R. Adomaitis ir knygos au-
torė, teatrologė dr. D. Šabasevičienė/Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos ar-
chyvo nuotrauka


