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Naujoje galerijoje 
„Studio“ – 

druskininkietės 
dailininkės 

Onutės Zakarienės 
kūrybos paroda 

„Dabar arba 
niekados“

8 psl.

Vietos savivaldos 
dieną – įspūdinga 

bendruomenę 
aptarnaujančių 

tarnybų technikos 
ekspozicija, 

atvirų durų dienos 
ir įtemptos kovos 

protų mūšyje

3 psl.

Druskininkuose 
savaitgalį 

šurmuliavo 
turizmo gurmanai

6-7 psl.

„Ryto“ gimnazijos mokytojų R. Karlonienės, L. Zdančiuvienės, R. Dvorkinienės, R. Balkaitienės ir E. Skrėliūnienės kūrybinė veikla paįvairina gimnazijos bendruomenės veiklą, pri-
deda spalvų Mokytojo darbui/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Ryto“ gimnazija didžiuojasi kuriančiais mokytojais

„Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės!“. Šią Senekos sentenciją kaip dalykinį credo pasirinkusi „Ryto“ gimnazija 
didžiuojasi ne tik kūrybingais,  bet ir kuriančiais mokytojais. Jau ne vienerius metus gimnazijoje organizuojamas 
„Kūrėjų vakaras“, kuriame pristatoma mokytojų ir mokinių kūryba. Skaitoma poezija, proza, dainos ir šokiai ver-
čia susimąstyti apie gyvenimą, išgyventi išgirstas istorijas ir dar kartą garsiai pasakyti, kad kiekvienas, prisilie-
tęs prie meno, tampa geresniu žmogumi.

Tarptautinės Mokytojo dienos išvakarėse „Ryto“ gimnazijos mokytojų pasiteiravome, kokia kūrybinė veikla joms 
mieliausia ir kokie kūrybiniai pasiekimai džiugina? Kaip kūrybinė veikla papildo jų darbą ir stiprina, 
paįvairina gimnazijos bendruomenės veiklą, gyvenimą? Kokių spalvų ji prideda Mokytojo pašaukimui? 5 psl.
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Druskininkuose lankėsi verslininkai iš 
Kazachstano

Pirmadienį Druskininkų savival-
dybėje apsilankė ir su meru Ričar-
du Malinausku susitiko verslinin-
kai iš Kazachstano Respublikos.  
Verslininkų iš Kazachstano vizito 
tikslas – pasisemti projektų vys-
tymo patirties, nes Kazachstano 
sostinėje Astanoje yra paruoštas 
apie 7 ha plotas centrinio pramo-
gų ir laisvalaikio parko statybai. 
Projekto pristatymo parengime 
aktyviai dalyvauja ir architektas 
iš Lietuvos Aurimas Kliučininkas. 
Svečiams meras R. Malinaus-
kas pristatė Druskininkų kurorto 
istoriją, įgyvendintus ir planuoja-
mus įgyvendinti projektus, išsa-
miai papasakojo apie Druskininkų 
vandens parko projekto įgyvendi-
nimą, centro AQUA veiklą.

Susitikime su meru dalyvavo 
TOO „Green Agro Kazakhstan“ 
steigėjai ir savininkai Bulat Bai-
tasov ir Berik Kamaliev. B. Bai-
tasov yra Kazachstano viešbučių 
ir restoranų asociacijos preziden-
tas, B. Kamaliev yra buvęs Ka-

zachstano transporto ir komu-
nikacijų ministras, Pramonės ir 
naujųjų technologijų ministerijos 
viceministras, šiuo metu užiman-
tis Investicijų ir vystymo ministeri-

jos ministro patarėjo pareigas.
Po susitikimo savivaldybė-

je svečiai aplankė centrą AQUA 
ir žiemos pramogų kompleksą 
„Snow Arena“.

Savivaldybėje apsilankiusios  ir su meru Ričardu Malinausku susitikusios  verslininkų iš 
Kazachstano Respublikos delegacijos vizito tikslas – pasisemti projektų vystymo patirties/
Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Druskininkų savivaldybės delegacija viešėjo 
Vokietijoje ir Čekijoje

Spalio 18 dieną bus įjungtos 
perspėjimo sirenos

Druskininkų savivaldybės dele-
gacija, sudaryta iš Druskininkų 
savivaldybės vadovų ir Vandens 
parko valdybos narių, praėjusią 
savaitę lankėsi Vokietijoje ir Če-
kijoje.  Vokietijoje delegacija ap-
lankė parodą „Euro Attractions 
Show 2017“. Ši paroda – pramo-
gų ir atrakcionų pramonės speci-
alistų susibūrimo vieta, suburian-
ti kūrėjus, investuotojus, tiekėjus, 
operatorius, gamintojus ir visus, 
kurie nori bendradarbiauti su pa-
sauline pramogų bendruomene. 
Kaip teigė delegacijai vadovavęs 
Druskininkų savivaldybės me-
ras Ričardas Malinauskas, paro-
da, kurią organizuoja Tarptautinė 
pramogų parkų ir pramogų aso-
ciacij, yra puiki galimybė pasi-
semti idėjų ir mokytis, kaip turėtų 
būti tobulinamas pramogų sekto-
rius. Delegacija taip pat viešėjo  
didžiausiame ir populiariausiame 
Čekijos kurorte Karlovy Vary, įsi-
kūrusiame vaizdingame Teplos 
upės slėnyje.

Čekijos kurorte Druskininkų de-
legacija sėmėsi gerosios patir-
ties, teikiant turizmo ir  sveikati-
nimo srities paslaugas. Kurortinis 
gydymas šiame Čekijos kurorte 
yra įvairiapusis: tai unikalus mi-

neralinio vandens gėrimo, tradi-
cinių balneologinių procedūrų ir 
dabartinės fizioterapijos derinys. 
Gydymui vandeniu skiriamas mi-
neralinis vanduo, trykštantis iš 12 
šaltinių, kurių vandens tempera-
tūra svyruoja nuo 42 iki 72 laips-
nių. Paties karščiausio šaltinio 

Geizerio vanduo efektyviai gydo 
įvairiausius sveikatos sutrikimus.

Druskininkų delegacija aplan-
kė pagrindinius miesto objektus: 
senamiestį, B. Smetanos sodus, 
Malūnų ir Turgaus kolonadas, 
miesto įžymybę – Didįjį Geizerio 
fontaną.

Druskininkų savivaldybės delegacija, sudaryta iš Druskininkų savivaldybės vadovų ir 
Vandens parko valdybos narių, praėjusią savaitę lankėsi Vokietijoje ir Čekijoje/Druskinin-
kų savivaldybės archyvo nuotrauka

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d. 
nutarimą Nr. 1384 „Dėl perspėjimo ir informavimo sistemos techninio 
patikrinimo“, spalio 18 d. vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas, kurio 
metu bus įjungiamos sirenos.

Patikrinimo metu gyventojai bus informuojami per Lietuvos nacio-
nalinį radiją ir televiziją, o taip pat ir per gyventojų perspėjimo ir in-
formavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikė-
jų tinklus, sistemą (GPIS) trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius 
telefonus.

Primename, kad telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau in-
formacijos apie šią sistemą pateikiama departamento tinklalapyje 
adresu: www.gpis.vpgt.lt

Apvaliosios medienos siuntėjų dėmesiui
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio mėn. 3 d. įsakymu Nr. V35-900  nusta-

tytas laikotarpis, kurio metu gabenant apvaliąją medieną ypatingai didelė kelių sugadinimo tikimybė – nuo 2017 
m. spalio 1 d. iki 2018 m. balandžio 31 d. Taip pat nustatyta, kad medienos siuntėjas Druskininkų savivaldy-
bės administracijos seniūnijos, kurioje yra apvaliosios medienos pakrovimo vieta, seniūną ne vėliau kaip prieš 
vieną darbo dieną iki numatyto medienos gabenimo informuoja raštu ar faksu, elektroniniu paštu pateikdamas 
duomenis, nurodytus Apraše (2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313).  Informacija teikiama Viečiūnų seniū-
nijai, Jaunystės g. 17, Viečiūnų k., Druskininkų sav., faksas (8 313) 47917, mob. tel. 8 687 49038, el. p.: alvydas.
varanis@druskininkai.lt; Leipalingio seniūnijai, Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., faksas (8 313) 
43360, mob. tel. 8 687 40179,  el.p.: antanas.k@druskininkai.lt

Dėl Druskininkų 
savivaldybės gyvenamųjų 

vietovių teritorijų ribų 
nustatymo plano

Šiuo metu yra rengiamas Drus-
kininkų savivaldybės gyvenamųjų 
vietovių teritorijų ribų nustatymo 
planas. Šio plano tikslas – nu-
statyti Druskininkų savivaldybės 
miesto ir kaimų tikslias ribas. Vi-
sos gyvenamųjų vietovių ribos yra 
nepatvirtintos (sąlyginės) ir dau-
geliu atvejų nesutampa su namų 
valdų ir žemės sklypų ribomis. 
Savivaldybėje yra tokių sklypų, 
kurie faktiškai yra viename kaime 
ar gyvenvietėje, o dokumentuose 
priskirti kitam kaimui. Kai kurie di-
deli sklypai, priklausantys vienam 
savininkui,  nusidriekia per du kai-
mus. Esant tokiai situacijai, ins-
titucijoms, formuojančioms ne-
kilnojamuosius daiktus, tampa 
neaišku, kuriai gyvenamajai vie-
tovei priskirti suformuotą žemės 
sklypą, taip pat iškyla problemų, 
registruojant nekilnojamąjį turtą 
Nekilnojamojo turto registre, nu-
statant jo vertes.

Šiuo planu numatoma plėsti 
Druskininkų miesto teritoriją pri-
jungiant dalį Neravų k., Gailiū-
nų k., Mizarų k., Jaskonių k., Ra-
tnyčios k., taip pat Švendubrės 
k.  dalis. Padidėjus Druskininkų 
miesto  teritorijai bus daugiau ga-
limybių plėtoti verslą, taip pat ge-
rinti miesto infrastruktūrą.

Prašome Druskininkų savivaldy-
bės gyventojų aktyviai dalyvau-
ti išsakant nuomonę šiuo klausi-
mu, kadangi gyventojų nuomonė 

– itin svarbi. Kviečiu savivaldybės 
gyventojus nebūti abejingus ir da-
lyvauti jiems svarbių sprendimų 
priėmime.

Gyventojų apklausa prasidės 
nuo 2017 m. spalio 6  d., ir vyks iki 
2017 m. lapkričio 10 d.  dėl Drus-
kininkų savivaldybės gyvenamų-
jų vietovių teritorijos ribų nusta-
tymo. Kiekvienas gyventojas gali 
pareikšti savo nuomonę  dėl savo 
gyvenamosios vietovės ribų (ar 
su jomis sutinkate ar prieštarau-
ja) apklausos lapuose. Apklau-
sa vykdoma Leipalingio (Alėjos g. 
30, Leipalingio mstl., Leipalingio 
sen., Druskininkų sav.) ir Viečiūnų 
(Jaunystės g. 17, Viečiūnų k., Vie-
čiūnų sen., Druskininkų sav.) se-
niūnijų patalpose bei Druskininkų 
savivaldybės (Vasario 16-oji g. 7, 
Druskininkai) patalpose kiekvie-
ną darbo dieną nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio, nuo 8.00 val. iki 
17.00 val. (išskyrus pietų pertrau-
ką nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) ir 
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 
15.00 val. Minėtose vietose  bus 
iškabinti žemėlapiai. Gyventojai 
savo nuomonę gali pareikšti pagal 
seniūnijų priklausomybę  pvz. Ne-
ravų kaimo gyventojai – Viečiū-
nų seniūnijos patalpose, Gailiū-
nų kaimo gyventojai – Leipalingio 
seniūnijos patalpose. Druskinin-
kų miesto gyventojai Druskininkų 
savivaldybės patalpose (Vasario 
16-oji g. 7, Druskininkai).

Prasideda šildymo sezonas
Šių metų spalio 4 d. Druskininkų savivaldybėje pradėtas šildymo sezonas. Šildymo seno pradžia paskelbta 

atsižvelgiant į esamas lauko oro temperatūras bei įvertinus meteorologine prognozes. Šildymo sezono prade-
damas, kai vidutinė lauko oro temperatūra tris paras iš eilės yra žemesnė už +100 C. Savivaldybės direktoriaus 
įsakymu paskelbta šildymo sezono pradžia yra privaloma savivaldybės įstaigoms. Gyventojai bei kiti vartotojai 
turi teisę patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Pirmiau-
siai šildymas bus įjungtas darželiuose, mokyklose bei gydymo įstaigose, o vėliau pradėti šildyti ir daugiabučiai 
gyvenamieji namai. 

Informacija gyventojams, 
gaunantiems ES paramą 

maisto produktais 
Nuo spalio 9 d. iki spalio 20 d. labdaros ir paramos fondas „Maisto 

bankas“ dalins ES paramą maisto produktais nepasiturintiems Druski-
ninkų savivaldybės gyventojams. Atsiimti produktus kviečiami pateiku-
sieji prašymus iki š. m. rugsėjo 15 d. Parama dalinama:

• Druskininkuose, Baravykų g. 1 – š. m. spalio 9, 11, 12, 16, 18, 19 d. 
nuo 17.00 iki 19.00 val.

• Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 17 – š. m. spalio 10, 17 d. nuo 17.00 iki 
18.30 val.

• Leipalingio mstl., Alėjos g. 3 – š. m. spalio 13, 20 d. nuo 16.30 iki 
18.30 val.

Telefonai pasiteirauti: LPF „Maisto banko“ atstovo tel. 8 615 13461; So-
cialinės paramos skyriaus tel.  (8 313) 52543
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Brangi Druskininkų savivaldybės bendruomene,
Spalio 10-ąją minėsime Vietos savivaldos dieną. Ši diena įprasmina 

visos bendruomenės nuveiktus darbus, nes Savivalda pirmiausia prasi-
deda nuo kiekvieno iš Jūsų.  

Stipri, veikli ir aktyvi bendruomenė yra savivaldos pamatas. Todėl mums 
garbė dirti kartu su Jumis. Ačiū už pasitikėjimą, bendrus tikslus ir abipusį 
ryšį, kurį kasmet stengiamės stiprinti savo darbu. Ačiū, kad savo idėjomis ir 
darbais prisidedate, kuriant, puoselėjant ir garsinant Druskininkų kraštą. 

Vietos savivaldos dienos proga dėkojame visiems Savivaldybės gy-
ventojams, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovams, se-
niūnams ir seniūnaičiams, viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojams, Sa-
vivaldybės administracijos darbuotojams bei Druskininkų savivaldybės 
Tarybos nariams. Prasmingus darbus nuveiksime tik būdami susitel-
k ę ir pasitikėdami vieni kitais. Tad ir toliau būkime pilietiški ir akty-
viai dalyvaukime, priimant Druskininkų kraštui svarbius sprendimus.   

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas
Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius

Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė
Administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė

Mieli Mok ytojai, 
Sveikindami Tarptautinės mok ytojų 

dienos proga  tariame Jums gražiausius 
ir nuoširdžiausius  dėkingumo žodžius. 

Ačiū, kad kasdien kantriai ir rūpes-
tingai vedate vaikus ir jaunimą žinių 
keliu, dovanojate jiems savo meilę ir 
žmogišką šilumą, skatinate pažinti ir 
suprasti gyvenimą, padedate atsiskleis-
ti asmenybėms. 

Gerbiame Mok ytojus ir vertiname jų 
darbus – juk Mok ytojas yra ypatingas 
žmogus, savo rankomis prisiliečiantis prie 

kiekvieno iš mūsų ateities. 
Tarptautinės mok ytojų dienos proga  visiems savivaldybės mok yklų Mok ytojams lin-

kime stiprybės, kantrybės, išminties, kūrybiškumo, sėkmės profesiniame ir asmeniniame 
gyvenime. 

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas 
Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius 

Vietos savivaldos dieną – įspūdinga bendruomenę aptarnaujančių tarnybų technikos 
ekspozicija, Atvirų durų dienos ir įtemptos kovos protų mūšyje

Spalio 10-oji  – Vietos savivaldos diena.  Šia proga kitą savaitę Druskininkuose numatyta daug renginių druskininkiečiams. „Savivalda – tai bendruomenė, kiekvienas 
iš Jūsų. Džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybės bendruomenė yra aktyvi,  iniciatyvi, drąsiai dalyvauja priimant svarbius sprendimus. Neabejoju, kad ir toliau stiprinsime 
tarpusavio ryšį ir pasitikėjimą. Linkiu, kad Vietos savivaldos dienai skirti renginiai padėtų dar geriau pažinti šalia esančius žmones ir primintų, kad savivaldą kuriame 
visi kartu“,  – sakė Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas.

Įstaigos kviečia į Atvirų durų 
dienas

Siekiant supažindinti bendruo-
menę su Savivaldybės įstaigų 
veikla, spalio 9-10 dienomis or-
ganizuojamos Atvirų durų die-
nos. Spalio 9 dieną nuo 8.30 
val. iki 12 val. Druskininkų sa-
vivaldybės visuomenės sveika-
tos biure visuomenės sveikatos 
specialistai atliks kūno masės 
analizę, pamatuos arterinį krau-
jo spaudimą, gliukozės ir cho-
lesterolio kiekį kraujyje. Taip pat 
bus galimybė išbandyti akinius, 
skirtus alkoholio prevencijai, iš-
mokti pirmos pagalbos veiksmų, 
pasimatuoti antsvorį imituojan-
čią liemenę. 

Spalio 10 dieną Druskininkų sa-
vivaldybės viešoji biblioteka skel-
bia akciją „Nemokamas skaitytojo 
bilietas“  ir naujai užsiregistravu-
siems  vartotojams skaitytojo bi-
lietus išduos nemokamai.

Vietos savivaldos dieną Druski-
ninkų miesto muziejus lankytojus 
kvies apsilankyti nemokamai.

Spalio 10 dieną VšĮ Druskinin-
kų pirminės sveikatos priežiū-
ros centre nuo 7.30 val.  iki  9 
val. vyks akcija „Sužinok ir keis-
kis sveikatos labui“, kurios metu 
žmonės galės nemokamai pasi-
tikrinti gliukozės kiekį kraujy-
je ir pasimatuoti arterinį krau-
jo spaudimą (privaloma atvykti 
nevalgius ir negėrus rytinės ka-
vos). Akcija vyks Druskininkų 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro 104 kabinete, Viečiūnų 
ambulatorijoje, Leipalingio am-
bulatorijoje.

Pramogų aikštėje – įspūdinga 
technikos ekspozicija  

Spalio 10 dieną nuo 15 val. iki 
18 val. Pramogų aikštėje savi-
valdybės teritorijoje veikiančios 
tarnybos, įmonės, įstaigos ir or-
ganizacijos pristatys savo turi-
mos technikos ekspoziciją. Ši 
nemokama pramoga skirta ir 
mažiems, ir dideliems druskinin-
kiečiams, kuriems įdomu iš arti 
pamatyti ir sužinoti, kokia tech-
nika naudojasi kiekvieną dieną 
mus aptarnaujančios ir pade-
dančios tarnybos.

Akcijoje dalyvaus ir savo tech-
niką pristatys Druskininkų polici-
jos komisariatas, Priešgaisrinė 
gelbėjimo tarnyba, Valstybinės 
sienos apsaugos ir Lietuvos ka-
riuomenės atstovai, UAB „Drus-
kininkų vandenys“, UAB „Komu-
nalinis ūkis“, UAB „Kautra“, VšĮ 
Druskininkų pirminės sveikatos 
priežiūros centras, Druskininkų 
švietimo centras.

Renginiai mokiniams ir jauni-
mui

Spalio 10 dieną nuo 100 iki 15 
val. Atvirų durų dieną organizuo-
ja ir Druskininkų jaunimo užim-
tumo centras, suteiksiantis ga-
limybę susipažinti su jaunimo 
darbuotojo, renginių organizato-
riaus, projektų koordinatoriaus, 
garso, šviesos ir vaizdo operato-
rių, administracijos darbo speci-
fika. Bus galima pažaisti įvairius 
žaidimus, pabendrauti su bendra-
minčiais ir JUC darbuotojais prie 
arbatos puodelio jaunimui rūpi-
mais klausimais.

Savivaldybės švietimo įstaigo-
se taip pat numatyta daug įvai-
rios veiklos: vyks mokinių savival-
dos susitikimai, atviros pamokos, 
apskritojo stalo diskusijos, pažin-
tinės ekskursijos, sporto žaidimai, 
kita įvairiapusė veikla.

Druskininkų savivaldybėje taip 
pat vyks Atvirų durų dienos, 
skirtos mokiniams: jie galės pa-
bendrauti su Savivaldybės va-
dovais ir iš arti susipažinti su 

savivaldos darbu. Savivaldybės 
vadovai taip pat susitiks su mo-
kinių savivaldos atstovais mo-
kyklose.

Vietos savivaldos dienai skir-
tame Protų mūšyje – puikūs 
prizai ir nemokamas Anatoli-
jaus Oleinik koncertas

Kviečiame visus druskininkie-
čius Savivaldos dieną pažymė-
ti linksmomis ir aštriomis protų 

kovomis. Protų mūšyje kviečia-
mos dalyvauti įvairių profesijų ir 
organizacijų komandos. Regis-
truotis galite telefonu: (8 313) 
51517 arba el. paštu: drusk.sa-
vivalda@gmail.com

Renginys vyks spalio 10 dieną 
17:30 val. centro AQUA konferen-
cijų salėje. Renginio metu visiems 
koncertuos druskininkietis, muzi-
kinių projektų laimėtojas Anatoli-
jus Oleinik.



2017 m. spalio 5 d.                                                          Savaitraščio Nr. 124 4

ĮSPŪDIS

Rugsėjo 29 dieną sušauktame 
Tarybos posėdyje patvirtinta de-
šimt Druskininkų savivaldybės gy-
ventojams bei Druskininkų savi-
valdybės ekonominei ir socialinei 
plėtrai svarbių klausimų. Posė-
džio pradžioje Savivaldybės tary-
bos narė, Etikos komisijos pirmi-
ninkė Nadiežda Oleinik perskaitė 
Etikos komisijos rekomendaciją 
Druskininkų savivaldybės tarybos 
nariams vykdant tarybos nario 
pareigas komisijose, komitetuose, 
tarybos posėdžiuose ir viešaja-
me gyvenime vadovautis kodekse 
įtvirtintais Valstybės politikų elge-
sio principais, vengti interesų konf-
liktų ir elgtis taip, kad net nekiltų 
abejonių, jog toks konfliktas yra. 

Atsižvelgiant į ankstesnių Ta-
rybos posėdžių aktualijas ir įžū-
lų opozicijos elgesį, dalis Tarybos 
narių buvo kreipęsi į Etikos komi-
siją, kuri, išnagrinėjusi kreipimąsi,i 
pateikė rekomendacijas. 

Tačiau šis Etikos komisijos pra-
nešimas kai kurių Tarybos na-
rių ausų iš opozicijos, atrodo, 
nepasiekė. Tarybos posėdyje opo-
zicijos politikai savo pasisakymais 
bandė kelti chaosą, net užsipuolė 
savaitraščio „Mano Druskininkai“ 
žurnalistes dėl to, kad šios fiksavo 
posėdžio eigą, pasisakymus.

Tarifai padidėjo minimaliai
Savivaldybės tarybos posėdyje 

buvo nustatyti valstybinės žemės 
nuomos mokesčio tarifai 2017 
metų mokestiniam laikotarpiui. Va-
dovaujantis teisės aktais, nuomo-
jant valstybinę žemę be aukciono, 
nuomos mokesčio tarifas metams 
negali būti mažesnis kaip 0,1 pro-
cento ir didesnis kaip 4 procen-
tai žemės vertės. Druskininkų sa-
vivaldybės taryba nuo 2014 metų 
nedidino nuomos mokesčio už 
valstybinę žemę tarifų. 

2017 metams nustatyti tarifai, 
kaip ir kasmet, nustatyti pagal 16 
žemės verčių zonų. Kaip teigė 
administracijos Finansų ir apskai-
tos skyriaus vedėja Vyda Amšie-
jienė, šių metų tarifai apskaičiuoti 
atsižvelgiant į žemės sklypų vidu-
tinę rinkos vertę ir jos pokyčius, 
todėl Tarybai pasiūlyta minima-
liai, 0,05 procento padidinti tarifus. 
Apie priimtą sprendimą daugiau 
informacijos galima rasti Druski-
ninkų savivaldybės tinklalapyje: 
www.druskininkai.lt 

Posėdyje taip pat patvirtinti 
sprendimai dėl UAB „Litesko“ fi-

lialo „Druskininkų šiluma“ 2017 
metų investicijų plano papildymo; 
dėl Savivaldybės būstų pardavi-
mo, Druskininkų ligoninės gydy-
mo profilių lovų skaičiaus pakeiti-
mo, materialinės paramos skyrimo 
Druskininkų savivaldybės gyven-
tojams komisijos, mokinio krepše-
lio lėšų naudojimo tvarkos aprašo, 
Druskininkų savivaldybės biudže-
tinių įstaigų didžiausio leistino pa-
reigybių skaičiaus tvirtinimo pakei-
timo ir kiti sprendimų projektai.

Mato ir tai, ko nėra
Druskininkų savivaldybės Archi-

tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vedėjas-vyriausiasis architektas 
Vilius Margelis pristatė klausimą 
dėl Druskininkų savivaldybės gy-
venamųjų vietovių teritorijų ribų 
nustatymo. Druskininkų savivaldy-
bės gyvenamųjų vietovių teritorijų 
ribų nustatymo plano pagrindinis 
tikslas – nustatyti Druskininkų sa-
vivaldybės miesto ir kaimų tikslias 
ribas ir atitinkamai pakoreguojant 
miesto teritorijos ribas. Dėl plano 
rengimo Taryba sprendimą yra pri-
ėmusi 2015 metais. Šiame posė-
dyje vyko tęstinis procesas, prita-
riant administracijos direktoriaus 
pateiktiems siūlymams dėl ribų iš-
plėtimo. Kaip minėjo vedėjas, se-
kantis etapas – bus vykdoma gy-
ventojų apklausa, o paskui dar 
kartą Tarybai bus teikiama svars-
tyti klausimą dėl plano tvirtinimo. 

Kaip jau rašė „Mano Druskinin-
kai“, padidėjus Druskininkų mies-
to teritorijai, bus daugiau galimybių 
plėtoti verslą, taip pat gerinti miesto 
infrastruktūrą. Gyvenviečių prijun-
gimas prie miesto padėtų išspręsti 
nemažai kylančių problemų, o taip 
pat atneštų naudos: atsirastų dides-
nių galimybių dėl vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo, apšvietimo ir ga-
tvių valymo, šienavimo ir kitų komu-
nalinių paslaugų. Taip pat padidėtų 
tose teritorijose gyvenančių žmonių 
turimo turto vertė.

Meras Ričardas Malinauskas  
akcentavo, kad ir bendruomenė, 
ir savivaldybės biudžetas dėl šio 
sprendimo turės naudos: „Kalbant 
apie mokesčius, Savivaldybės ta-
ryba turi teisę juos peržiūrėti ir nu-
statyti. Garantuoju, kad baimės 
dėl padidėjusių mokesčių nepa-
grįstos.“

Pristatant minėtą sprendimo pro-
jektą, konservatoriai ir liberalai 
savo klausimais bandė posėdyje 
kelti destrukciją ir chaosą.

Tikino esą „vieninteliai“
Posėdyje jau nebesuskaičiuo-

jamą kartą Tarybai teko svarstyti 
klausimą „Dėl Druskininkų savival-
dybės tarybos kontrolės komiteto 
pakeitimo“.  Ir šį kartą pasikarto-
jo tas pats konservatorių ir libera-
lų spektaklis. Konservatorių ir li-
beralų cinizmui ribų nebuvo: kaip 
ir ankstesniuose posėdžiuose įti-
kinėdami, kad tai yra „vienintelis“ 
pasirinkimas, jie į Kontrolės komi-
teto narius vėl siūlė „vienintelius 
ir nepakartojamus“ Juozą Šarkų 
ir Vilių Semešką. Tokiam „žaidi-
mui“ Tarybos dauguma nepasida-
vė. Juolab, kad ir pagal Tarybos 
veiklos reglamentą, Taryba nepri-
valo balsuoti už jau nežinia kelintą 
kartą posėdyje siūlomus vienus ir 
tuos pačius kandidatus. 

Tarybos daugumos nariai piktinosi 
jau ne vienerius metus per kiekvieną 
Tarybos posėdį besitęsiančio įžeidi-
nėjimo, tendencingo klausimų ir pa-
sisakymų interpretavimo ir prane-
šėjų menkinimo. Apie tai pasisakė 
frakcijos „Už Druskininkus“ atstovai 
Linas Urmanavičius, Artūras Skaus-
menis, Juozas Dailydė, „Moterų frak-
cijos“ pirmininkės pavaduotoja Inga 
Šinkonienė. 

Opozicionieriams buvo paaiškin-
ta, kad gyvename demokratinėje 
visuomenėje, kurioje Taryba turi 
teisę apsispręsti balsuoti ar nebal-
suoti už siūlomas kandidatūras. 
Tačiau konservatoriai ir liberalai 
gal labai siaurai supranta demo-
kratiją – už opozicijos kandidatūrą 
„turi“ balsuoti visi, o jeigu daugu-
ma turi kitą nuomonę, anot V. Se-
meškos jie yra „bolševikai“. 

Matyt, susireikšminęs dėl vieno 
savo asmeninės karjeros „įvykio“ 
VRK, dar anksčiau, iš vietos repli-
kuodamas posėdžio pirmininkui R. 
Malinauskui, konservatorius pro-
vokavo Tarybą sveikinti jį, „davus 
priesaiką VRK“. Ko gero, nuošir-
džiai tikėdamas, kad tai yra jo po-
litinė sėkmė. Tačiau kas žino, ar tai 
ir tokios institucijos kaip VRK „sė-
kmė“? Kontrolės komiteto pirminin-
ko pavaduotojo, frakcijos „Už Drus-
kininkus“ nario L. Urmanavičiaus 
replika „Ar pasisekė Lietuvai, kad 
KGB generolo sūnėnas tapo VRK 
nariu?“ V. Semeškai, regis, nepa-
tiko. Kaip ir L. Urmanavičiaus ko-
mentaras: „Kai mano seneliai ir gi-
minaičiai buvo tremty, Jūsų dėdė, 
kiek žinau, ir kiek yra informacijos 
Rezistencijos muziejuje, užsiimi-
nėjo visai kitais dalykais...“. Gal ir 
VRK pasidomės, – kokiais?

Ne paslaptis, kad liberalai yra susi-
kompromitavę Lietuvos mastu, todėl 
siūlyti liberalą J. Šarkų į Kontrolės 
komitetą Tarybos daugumai atrodo 
ne tik kad netinkama, bet ir amoralu. 

Anot daugumai atstovaujančio 
Tarybos nario A. Skausmenio, jei 
jau konservatorių ar liberalų gre-
tose Taryboje nebėra kito pasirin-
kimo, tik tie „vieninteliai“ du žmo-
nės, o kiti dirbti atsisako – pats 
laikas pasidairyti į šių partijų sąra-
šą ir Taryboje vietą atlaisvinti no-
rintiems dirbti: „Tuomet nereikės 
kitiems primetinėti „vienintelio“ pa-
sirinkimo.“

Parengė „Mano Druskininkai“
 redakcija

Rugsėjo mėnesio Savivaldybės tarybos 
posėdžio aktualijos 

J. Šarkus ir V. Semeška, susierzinę, kad juos filmavo ir fotografavo žurnalistės, patys posėdžio 
metu filmavo ir fotografavo/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Komentaras 
„Etikečių klijuotojui“

Laima Rekevičienė,
savaitraščio „Mano Druskinin-

kai“ redaktorė

Praėjusį penktadienį, fiksuo-
jant Druskininkų savivaldybės 
tarybos posėdžio eigą, opo-
zicinių partijų atstovams už-
kliuvo ir savo darbą dirbančių 
žurnalisčių veikla. Iš pradžių 
jie muistėsi, regis, jautėsi ne-
patogiai, bandė „auklėti“ juos 
fotografavusias ir filmavusias 
žurnalistes. Liberalas J. Šar-
kus, neapsikentęs, net garsiai 
pareiškė, kad žurnalistės esą 
„aplink siautėja be jokios eti-
kos, be jokios moralės“ ir truk-
do klausimų svarstymą. 

Gal Tarybos narys pamiršo, o 
gal ir specialiai nepastebėjo šalia 
sėdinčių kolegų, bendražygių ir 
bendrapartiečių, kurie, nebūdami 
akredituotais ir iš viso nebūdami 
žurnalistais, išsitraukę savo mobi-
liojo ryšio telefonus irgi „filmavo“. 
Politikais save vadinantys veikėjai 
nesibodėjo filmuoti posėdžių sa-
lėje, o paskui „drąsintis“ savo pa-
skyrose įvairiuose socialiniuose 
tinkluose, įžeidinėdami, tenden-
cingai pateikdami posėdžio me-
džiagą, rodydami savos kūrybos 
interpretacijas, besigirdami – esą 
kokie „mes broliai šaunuoliai“.

Tarybos posėdžio pirmininkui R. 
Malinauskui replikavus, jog žur-
nalistai tik dirba savo darbą ir pa-
prašius nesipiktinti žmonėmis, 
kurie netrukdo dirbti kitiems, vie-
šai ir į kamerą pratrūko konserva-
torius V. Semeška. Regis, suvok-
damas, kad negali žurnalistams 
trukdyti dirbti savo darbą, o viešo 
Tarybos posėdžio paskelbti užda-
ru, Tarybos narys, mojuodamas 
rankyte, leido sau papostringau-
ti – jis nieko prieš, kad posėdis 
būtų filmuojamas, tačiau nuo pa-
sisakymų paties posėdžio metu 
fiksavimo esą „Mano Druskinin-
kai“ žurnalistai turėtų susilaikyti. 
Ir dar opozicijos atstovas vis kal-
bėjo apie žurnalistų etiką. 

Konservatorius per tris darbo 
Taryboje metus jau turėjo suvok-

ti, kad Tarybos narys, politikas yra 
viešas asmuo. V. Semeškai teks 
priprasti, kad jis bus filmuojamas 
net ir tada, kai neatrodys pats sau 
gražus. Net ir tada, kai jį filmuos 
ar fotografuos ne paties pasi-
kviesti žurnalistai, su kuriais jis bi-
čiuliaujasi. Ir kuriems gali kalbėti 
tai, ką nori, žinodamas, kad „taip 
ir bus ištransliuota“. 

Ar filmuodama šį Druskinin-
kų savivaldybės tarybos opozici-
jos „lyderį“, buvau priėjusi per arti 
ir „trukdžiau susikaupti“ bei tea-
trališkai mojuoti rankytėmis? Gal 
kitą kartą teks filmuoti iš toliau. 
Rankytę galima bus filmuoti ats-
kirai.

O dėl posėdžio metu viešai ir 
garsiai V. Semeškos ištransliuo-
tą teiginį, kad manęs „žurnalis-
te apskritai vadinti galbūt ir ne-
vertėtų“, atsakau, kad jį šį kartą 
gelbsti žodelis „galbūt“. Žurnalisti-
nį darbą dirbau dar tada, kai save 
politiku vadinantis veikėjas, ko 
gero, savo kelnytėmis dar trynė 
mokyklos suolą. Ne jam vograu-
ti apie garbingą žurnalisto vardą 
ir spręsti, ką jaučiu, filmuodama, 
dirbdama savo darbą.  

Daugiau kaip dvidešimt metų 
dirbu žurnalistinį darbą. Dabar 
dirbu čia, Druskininkuose. Dirbau 
šį darbą jau tuomet, kai minėtas 
konservatorius, kiek teko skaityti 
spaudoje, neaiškiais keliais bas-
tėsi užsieniuose. Nepardavinė-
jau Lietuvos žemių, nemulkinau 
ir nežeminau kolegų, nesibylinė-
jau dėl to teismuose, nekarpiau 
ir nemontavau iš Tarybos posė-
džių iš kontekstų ištrauktų frazių 
tam, kad sukompromituoti kole-
gas. Nepasistačiau pilių ant Ne-
muno kranto. Dėl to galiu drąsiai 
žiūrėti žmonėms į akis. 

O jeigu V. Semeška ir jo sėbrai 
dar norėtų padiskutuoti apie žur-
nalistinę etiką, lai užsuka į redak-
ciją. Aptarsime jų socialinių tinklų 
profilių kartais ir necenzūrinius 
„perliukus“, pakalbėsime apie eti-
kos kodeksus. 

Manau, nepakenktų padiskutuo-
ti ir apie politikų etiką.  
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„Ryto“ gimnazija didžiuojasi kuriančiais mokytojaisatkelta iš 1 psl.

Ronata Balkaitienė: „Esu savo 
kolegės, mokytojos Ramunės 
Karlonienės bendraklasė. Bai-
giau muzikos mokyklą, pianinu 
mane mokė groti nuostabi moky-
toja Natalija Sokolenko. Tai jai tu-
riu būti dėkinga už šį gyvenimo 
posūkį – žengti toliau muzikos ke-
liu. Mokslus krimtau net 15 metų. 
Dainavau ir dirigavau choruose, 
džiazo ansamblyje. Turiu muzikos 
studiją, kurioje dainuoja ir groja 
norintys muzikuoti. Patinka įvai-
rūs žanrai – nuo etnomuzikos iki 
roko. Šiuo metu grįžau prie cho-
rinio dainavimo, nes noriu tobulėti 
pati, neatsilikti nuo mokinių. Pra-
dėjau lankyti mūsų miesto chorą 
„Druskininkai“ pas jauną vadovę 
Ingą Vagnoriūtę.

Dirbu „Atgimimo“ ir „Ryto“ moky-
klose ir didžiuojuosi, kad dar prieš 
15 metų mano sukurti himnai mo-
kykloms vis dar tebegyvuoja, juos 
dainuoja visa mokykla. Savo dar-
bą myliu ir neįsivaizduoju gyveni-
mo be muzikos.“

Rūta Dvorkinienė: „Gimiau ir 
augau Druskininkuose, baigiau 
tuometę 3-iąją vidurinę mokyklą. 
Įgijau teatro bakalauro, šokio pe-
dagogikos ir šiuolaikinio šokio di-
plomą. Šią profesiją pasirinkau, 
nes visada norėjau kurti. Kai lan-
kiau darželį, visada tekdavo šok-
ti solo partijas. Užmerkusi akis, 
matydavau save šokančią bale-
tą, sėdėdama prieš veidrodį, pirš-
tais grodavau natas. Muzikos mo-
kykloje baigiau fortepijono klasę, 
o štai baleto šokėja netapau. To-
dėl esu dėkinga likimui, kad ga-
liu dirbti mylimą darbą, muziką, 
šokį ir sportą sujungti į vieną der-
mę ir taip realizuoti savo kūrybi-
nes mintis bei idėjas. Džiaugiuosi, 
kad savo žiniomis galiu pasidalin-
ti su „Ryto“ gimnazijos mokiniais, 
kuriems dėstau šokio pamokas.

Jau 28 metus vadovauju šiuolai-
kinio šokio studijai „Decima“. Kai 
pradėjome savo veiklą, Lietuvo-
je dar nebuvo modernaus šokio 
konkursų, toks šokis dar tik buvo 
pradėjęs leisti šaknis šalyje. Šian-
dien aš didžiuojuosi „Decima“ 
studijos merginomis, kurios daly-
vauja respublikiniuose ir tarptauti-
niuose šiuolaikinio šokio konkur-
suose, laimi prizines vietas. Jos 
padeda įgyvendinti mano kūrybi-
nes mintis, perteikti gyvenimo is-
torijas scenoje.

Džiaugiuosi, kad „Ryto“ gimna-
zijoje yra daug mokinių, norinčių  
šokti ir pasirodyti scenoje. Jie no-
riai dalyvauja meniniuose pro-
jektuose, šimtadienio šventėse 
ir kituose gimnazijos renginiuo-
se. „Ryto“ gimnazijos vaikinai su 
„Decimos“ šokėjomis šoko šokio 
spektaklyje „Laukiančiosios“. Tai 
puikus įrodymas, kad per nefor-
malųjį ugdymą mokiniai atranda 
save, ugdo savo meninius gebė-
jimus, išmoksta dirbti komandoje, 
atsižvelgti į kito nuomonę, ben-
drauti ir bendradarbiauti.

Šiais metais visų mūsų laukia 
didelis iššūkis – meninis projek-
tas Lietuvos šimtmečiui pami-
nėti. Visada gera dirbti su kūry-
bingais mokytojais, kuriais gali 
pasitikėti, kurie tarsi tavo antro-
ji puselė, suprantanti ir papildanti 
tavo mintis ir idėjas.

Šokis yra mano gyvenimas. Kie-
kviena laisva minutė yra skirta kū-
rybai. Aš savo mintis, išgyventas 
istorijas pateikiu žiūrovui per šokį 
ir džiaugiuosi, jeigu jos palietė jų 
širdis. Ne veltui sakoma: „Pasirink 
mylimą profesiją, ir nė vienos die-
nos nereikės dirbti.“

Ramunė Karlonienė: „Baigiau 
Druskininkų 3-iąją vidurinę moky-
klą, beje, matematinę klasę, kurio-
je turėjome privalomas 6-7 savaiti-
nes matematikos pamokas. Mano 

matematikos mokytoja, kurią labai 
mylėjome, Vlada Šaulienė kažka-
da sakė: „Tik nestok į lietuvių kal-
bą, lituanistams sunkiausia dirbti.“ 
Tada nesupratau ir netikėjau, kol 
pati tos košės paragavau. Moky-
kloje puikiai sekėsi lietuvių kalba, 
vyresnėse klasėse, mamos para-
ginta, dalyvaudavau Respubliki-
niame Jaunųjų filologų konkurse, 
iš kurio grįždavau kaip laureatė. 

Ilgus metus dirbdama „Atgimi-
mo“ vidurinėje mokykloje, be tie-
sioginio darbo turėjau galimybę 
kurti scenarijus ir statyti spekta-
klius, vedžiau teatro būrelį – už 
tai esu dėkinga direktorei Danu-
tei Časienei, kuri, be kita ko, yra 
mano prozos darbų vertintoja ir 
tas žmogus, kuri visada palaikė ir 
skatino kurti. Šiandien buvusią di-
rektorę galiu vadinti savo mokyto-
ja ir bendraminte.

Gražiausi prisiminimai ir vaikai 
– iš to laiko. Kai, kuriant spekta-
klį, nejučia gimdavo žodžiai ir mu-
zika dainai, kurią drauge su mo-
kiniais įpindavome į Šimtadienio 
spektaklį.

Aišku, labai džiaugiuosi savo 
novelių publikacijomis „Literatū-
roje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, 
„Nemune“. Tai kolei kas – mano 
didžiausias įvertinimas.

Kaip gimsta kūryba? Ji ateina 
iš patirčių, išgyvenimų. Arba kai 
esi draugės priremta ar paprašy-
ta vėlų vakarą žodžius dainai su-
kurti („Atgimimo“ mokyklos dainą 
kažkada  kūrėme kartu su drau-
ge ir kolege Ronata). Arba kai kuri 
tekstą čia pat, pamokoje. Arba kai 
atsiranda vienas kitas mokinys 
kūrėjas, su kuriuo gali, kaip aš sa-
kau, kita kalba pakalbėti. Literatū-
rą myliu ir kiekvienais metais su 
kiekviena klase dirbu kitaip; tenka 
derintis prie vaikų poreikių, gabu-
mų, intelekto.

Manau, ne tik lituanistas, bet ir 
fizikas, matematikas taip pat gali 
būti ir yra mokytojai kūrėjai. Kū-
ryba –  terpė, turinti plačias er-
dves... Nors pati per mokslo me-
tus rimtai užsiimti rašymu negaliu, 
nelieka laiko, tačiau mes dar turi-
me nemenką dalį vasaros atosto-
gų – vasara yra atgaiva.“

Erika Skrėliūnienė: „VU filo-
logijos fakultete lietuvių kalbos 
ir literatūros specialybę rinkausi 
todėl, jog maniau esant ją dina-
mišką ir kūrybingą. „Ryto“ gimna-
zijoje mokau lietuvių kalbos ir lite-
ratūros. Kartu su kolegomis kuriu 
įvairius meninius projektus, kar-
tais rašau eilėraščius. Meniniai 
projektai – tai galimybė bendra-
darbiauti su įvairius dalykus dės-
tančiais mokytojais, tai džiaugs-
mas atrasti talentingus vaikus, 
dažnai nedrąsius, nepasitikinčius 
savimi, bijančius scenos, žiūrovų, 
viešojo kalbėjimo. Smagu maty-
ti, kaip palaipsniui visos baimės 
mąžta, ir jaunas žmogus geba 
atskleisti save, užauga ir puikiai 
jaučiasi, kaip skaitovas arba ak-
torius.

Kurti eilėraščius man – tai ban-
dymas pažvelgti į pasaulį, save ir 
žmones giliau, toliau, įžvelgti dra-
matiškas arba tragikomiškas si-
tuacijas ten, kur kiti temato bui-
ties apraiškas, ir atvirkščiai – man 
komiški dvasiškai menkų žmo-
gelių egoistiniai išgyvenimai, kai 
taip dažnai vyksta stiprių asme-
nybių dramos. Kūryba padeda ki-
taip pažvelgti į literatūrą ir savitai 
ją dėstyti, sieti su šiuolaikinėmis 
problemomis, bandyti sudominti 
vis labiau viskam abejingus mo-
kinius. Kai jų akyse blyksteli susi-
domėjimas, sukeliama diskusija, 
visam gyvenimui atminty išlie-
ka autorius ar kūrinys, vadinasi, 
tikslas pasiektas – į jų širdis atė-
jo knyga! Galbūt tai ir yra Mokyto-

jo darbo prasmė – supurtyti abe-
jingus ir apsaugoti jautriuosius?“

Laima Zdančiuvienė: „Baigusi 
Druskininkų 1-ąją vidurinę moky-
klą, įstojau į VVU filologijos fakulte-
to lietuvių kalbos ir literatūros dės-
tytojo specialybę. Svajonės siejosi 
su teatru, bet susiklosčiusios aplin-
kybės nuvedė į lietuvių kalbos stu-
dijas. Visuomet mėgau lietuvių 
kalbą, ypač literatūrą. Skaityti pra-
dėjau, dar nelankydama mokyklos. 
Ir nuo tada knyga visuomet su ma-
nimi. Studijos buvo geras pasirin-
kimas: ir tikros literatūros gausa, 
ir pažintimis su dėstytojais-erudi-
tais, asmenybėmis, įdomiais žmo-
nėmis. Universitete įstojau į Kie-
mo teatro studiją ir ją baigiau, įgijau 
dramos specialybės diplomą. Gim-
nazijoje nuo 1989-ųjų dėstau lietu-
vių kalbą ir literatūrą, o, atsiradus 
teatro pamokų rinkimosi galimybei, 
– ir teatro pamokas.

Pradėjusi dirbti tuometinė-
je 3-iojoje vidurinėje mokykloje, 
įkūriau Lėlių teatro būrelį, bet dėl 
motinystės atostogų teko nutrauk-
ti šią veiklą. Vėliau, atsiradus po-
reikiui, 2000-aisiais man buvo pa-
siūlyta kurti ir vesti teatro būrelį. 
Šią veiklą tęsiu iki šiol.

Teatras man buvo ir yra svar-
bus. Su pirmaisiais savo aktoriais 
aš pradėjau mokytis pati, ir tai ne-
nutrūksta. Aš nekuriu savo tea-
tro (nors kai kada kolegos juokais 
mano teatrinę veiklą vadina „Lai-
mos teatru“), – aš irgi dalyvauju 
kūryboje. Kiekvienais metais kei-
čiasi trupė, vadinasi, keičiasi ir 
teatras. Aš stebiu, patariu, kore-
guoju ir… svajoju. Žiūrėdama į mo-
kinius, stengiuosi pamatyti ne tai, 
ką jie daro, bet ką galėtų padary-
ti. Galvoje ima rastis charakteriai, 
atskiros scenelės, pjesių apmatai. 
Tuomet reikia rasti laiko, kad atsi-
sėstum ir pradėtum rašyti. Impul-
sus, aišku, suteikia mokiniai. Jie 
pasiūlo keistus personažus, neį-
prastas veiksmo vietas, netikėtus 
siužetus – man „belieka“ užrašyti.

Galiu pasidžiaugti, kad per 
mano darbo metus radosi keli 
mokiniai, kurie buvo mano ben-
draautoriai arba patys sukūrė pje-
ses teatro būreliui ar viešai dvylik-
tokų teatro įskaitai (turime ir tokią 
tradiciją!)

Sausio mėnesiui abiturientų te-
atro grupė viešai įskaitai ruo-
šia spektaklį pagal savo ben-
dramokslės Mildos Janeikaitės 
scenarijų. O kai tokių autorių ne-
atsiranda, ieškom tinkamos pje-
sės arba rašau aš. Iki šiol sukur-
tos devynios pjesės.

Teatro būrelis man irgi mokykla: 
susirenka nauji mokiniai, jie žiūri 
į mane, o aš į juos. Reikia neiš-
gąsdinti, prakalbinti, nenuvilti ir… 
nenusivilti, nes dalis jų nelankys. 
Nereikia apgailestauti, nes prie-
varta neteikia kūrybinio impulso. 
To irgi reikia mokytis. Kurį laiką 
vedu pratybas ir stebiu, ką iš ku-
rio galima „nulipdyti“. Ne visi pa-
sirodo iš karto, kartais to atsivė-
rimo reikia ilgai laukti, kai kada 
net iki premjeros. Šiemet būrely-
je – tik mergaitės. Dar vienas iš-
šūkis, bet mūsų galvose jau bręs-
ta daug idėjų ta tema… O vaikinų 
– laukiame.

Nekeliu sau uždavinio paruoš-
ti aktorių. Svarbiausia – nesuga-
dinti: neišgąsdinti nepakeliamais 
uždaviniais, neatgrasinti nuo sa-
viraiškos, kalbėjimo, scenos. Kai 
vaikas užlipa į sceną ir sako pa-
rašytus žodžius, o žiūrovas juo 
patiki – tai šventė visiems. Bet iki 
to ilgas kelias. Kai klausiu moki-
nių, kas labiau patinka būrelyje 
– repeticijos ar spektaklis, – be-
veik visi atsako, kad repeticijos, 
nes tai ieškojimai, pyktis, juokai. 
Viskas. Po spektaklio aktorių net 

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus!

www.melkerlita.lt 
Tel.: 8 686 83265, 

8 616 08020

žvilgsniai pasikeičia; akys dega, 
patys sakosi, kad dabar dar kar-
tą mielai suvaidintų – žinau, tai te-
atro bacila. Toks mokinys nebus 
abejingas menui, kad ir kur jis be-
būtų, ką bestudijuotų. Džiugina, 
kai jau studentai atvyksta į tea-
tro viešą įskaitą, kitų pasižiūrėti ir 
savo įskaitą prisiminti.

Ar galima apibrėžti, ką tai duo-
da man? Galimybę pažinti jau-
nus žmones, juos jaudinančias 
problemas, nuolat tobulėti, ieško-
ti naujų saviraiškos formų, neatsi-
likti nuo teatro naujovių ir nesen-
ti. Mokiniai vertina pastangas. Kai 
per literatūros pamokas dekla-
muoju eilėraštį, klasėje būna tylu 
tylu. Vadinasi, net ir technologijų 
epochoje gyvas žodis svarbus.

Labai daug padeda bendradar-
biavimas su Panevėžio J. Miltinio 
gimnazija. Ten kas metai ruošia-
mas jaunųjų dramaturgų konkur-
sas. Jame dalyvaujame nuo 2003 
metų. 2006-aisiais į Šiuolaikinės 
moksleivių dramaturgijos forumą 
„Catapulta-2006“ kartu su dailės 
mokytoju V. Sutkumi vežėme savo 
pastatytą spektaklį „Žaidžiame te-
atrą“. Buvome puikiai įvertinti ne 
už vaidybą, dekoracijas, garso ta-
kelį, bet ir specialiai mums sukur-
toje nominacijoje „Liucija ir Barbo-
ra“ už charakteringus vaidmenis.

Galima atskirai kalbėti apie kie-

kvieną mokinį, bet tai užimtų daug 
laiko. Tad noriu pasakyti, kad man 
tiesiog sekasi, – aš visuomet tu-
riu gerų mokinių. Manau, kad te-
atrinė veikla gimnazijos gyveni-
mą labai praturtina. Dalyvaujame 
įvairiuose gimnazijos projektuose 
bei renginiuose, o, esant galimy-
bei, pasirodome ir kitur: vaidino-
me Ricielių kaimo bendruomenei, 
Leipalingio mokykloje, Merkinės 
V. Krėvės gimnazijoje.

Manau, kad aš esu savo vieto-
je. Pirmiausia, aš – lietuvių kalbos 
mokytoja, kasmet turinti abituri-
entų grupę. Tai didelė atsakomy-
bė. Teatrinė veikla, prasidėjusi 
entuziastų būreliu, kasmet pla-
tėja, reikalauja nuolatinio įdirbio. 
Reikia išmokti derinti.

Dirbu su puikiais kolegomis ir 
vadovais, sulaukiu pritarimo, pa-
laikymo, vertinimo (2006 m. ta-
pau „Ryto“ gimnazijos Metų Mo-
kytoja) – tai nuteikia pozityviai ir 
skatina. Planų labai daug (pavyz-
džiui, sukviesti kolegų trupę ir pa-
statyti spektaklį), bet laikas ir vei-
klos juos riboja.

Taigi, jei po darbo dienos jautie-
si, anot M. Martinaičio, „laimingas 
pailsęs“, tai tikriausiai ir yra pa-
šaukimas.

„Ryto“ gimnazijos mokytojas 
kalbino Ramunė Žilienė
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Druskininkuose savaitgalį šurmuliavo
Švenčiant Pasaulinę turizmo 

dieną, visą savaitgalį trukusio-
je fiestoje „Turizmo gurmanai 
– į Druskininkus!“ rudenėjan-
čiame kurorte netrūko ne tik 
gero oro, bet ir šventinio šur-
mulio, renginių, ir, svarbiau-
sia, – lankytojų: druskinin-
kiečių ir svečių, poilsiautojų 
ir turistų. Kiekvienas šventės 
dalyvis pats galėjo pasijusti 
gurmanu – surasti sau mėgia-
mos veiklos ir patrauklių pra-
mogų. Visą savaitgalį kurorte 
veikė ir tautodailės bei amatų 
darbų mugė. Daugelis, savait-
galį apsilankę Druskininkuo-
se, išsivežė ne tik įspūdingų 
prisiminimų, bet ir tautodaili-
ninkų ir amatininkų suvenyrų, 
ūkininkų ir kitų gamintojų pa-
gamintų gardumynų.

Renginių įvairovė druskinin-
kiečiams ir kurorto svečiams 
pasiūlyta įvairiose Druskininkų 
erdvėse.

Kultūros gurmanai Miesto mu-
ziejuje nemokamai galėjo ap-
lankyti Lietuvos muziejų kelio 
parodą „Vasario 16-osios kūrė-
jai ir puoselėtojai (Adomo Varno 
(1879-1979) kūryba Druskinin-
kų miesto muziejaus rinkinyje). 
Druskininkų viešojoje biblioteko-
je surengtas Deimantės Aidukai-
tės knygos „Vedybinės elgsenos 
ypatumai 1922–1938 m. Būdvie-
čio, Gerdašių, Kapčiamiesčio, 
Leipalingio, Sangrūdos, Rudami-
nos, Šventežerio ir Veisiejų para-
pijose“ pristatymas. Didelio susi-
domėjimo sulaukė gidų grupės 
„Artelė“ surengtos ekskursijos. 
Daugeliui įsiminė ekskursija M. 
K. Čiurlionio takais.

Daug džiaugsmo susirinkusiems 
suteikė sekmadienio popietė: ru-

dens žvarba kiek prasklaidė pra-
mogautojų gretas, tačiau per šią 
šeimai, vaikams skirtą popietę 
netrūko norinčiųjų paragauti mo-
čiutės blynų, susipažinti su „Drus-
kiuku“, Tanės Radvilos to paties 
pavadinimo knygelės persona-
žu, ir pasiklausyti pasakų. Juolab, 
kad pasakas Pramogų aikštėje 
skaitė ne tik profesionalūs Kultū-
ros centro skaitovai, bet ir susirin-
kusių vaikučių mamytės ar tėčiai. 
Vaikai drauge su tėveliais noriai 
išbandė „Ebru“ meną, piešė man-
dalas, darbavosi „Tep šlep“ dirb-
tuvėlėse, o vėliau visi sugužėjo 
klausytis Perkusijos studijos „Af-
rikos būgnai“ muzikantų atlieka-
mų ritmų.

Penktadienį visų laukė prie Gro-
žio šaltinio organizuotas kūrybi-
nės laboratorijos „Druskos meta-
morfozės“ baigiamasis renginys. 
Visi šio plenero dalyviai sukūrė 
bendrą darbą – „Tapatybės krės-
lą“ iš druskos ir metalo. Dabar 
Druskininkuose bus dar vienas 
naujas fotografavimo objektas –
„Tapatybės krėslas“, ant kurio pri-
sėdus galima pasidaryti asme-
nukę ir išsiųsti savo draugams ar 
dalintis ja socialiniuose tinkluose. 

Kultūros laboratorija „Druskos 
metamorfozės“, subūrusi grupe-
lę menininkų, buvo įsikūrusi Pra-
mogų aikštėje atviroje kūrybinė-
je stovykloje. Menininkai kūrė, 
druską naudodami visais pavi-
dalais: smulkintą, presuotą, lui-
tais. Pirmą kartą laboratorijos 
veikloje buvo naudojama ir spal-
vota Himalajų druska. Kūrybinia-
me procese dalyvavo menininkai 
Juozas Kavaliauskas ir Deividas 
Sinkevičius, Aušra Česnulevičie-
nė, Aistė Rutkauskienė ir Kristi-
na Venslauskienė, Gardino me-

nininkės Tatjana Pervuchina ir 
Natalja Kulevskaja. Pleneras 
„Druskos metamorfozės” orga-
nizuojamas nuo 2004 metų. Šiuo 
renginiu siekiama pabrėžti Drus-
kininkų savitumą, nes niekur kitur 
Lietuvoje ar  užsienyje panašaus 
pobūdžio renginys nėra organi-
zuojamas. 

Turizmo dienomis net 15 Druski-
ninkų kavinių bei restoranų buvo 
parengę išskirtinių pasiūlymų lan-
kytojams – šefai siūlė ypatingų 
patiekalų, druskininkiečiai ir ku-
rorto svečiai galėjo pirmieji para-
gauti lietuviškų, vokiškų ar itališ-
kų gardumynų. Maisto, aktyvaus 
laisvalaikio, kultūros gurmanai 
pramogavo, pažindami Pasaulio 
tautų virtuvės įdomybes.

Visą šeštadienį Pramogų aikš-
tėje susirinkusiųjų laukė kulina-
rinių knygų pristatymai, maisto 
degustacijos, buvo atskleistos 
plovo ir sūrių gamybos paslap-
tys, o tradicinės virtuvės gerbė-
jai galėjo pasivaišinti savo mėgs-
tamais patiekalais. Virtuvės mitų 
griovėjas Alfas Ivanauskas ku-
rorto svečius pakvietė rudenį iš 
naujo „atrasti grikius“, picerijo-
je „Sicilia“ žinomas virtuvės še-
fas Ruslanas Bolgovas lanky-
tojus nustebino nauju, kitokiu, 
požiūriu į Italijos regiono virtu-
vę. Organizuotas susitikimas su 
kulinarinių knygų ir tinklaraščio 
„Sezoninė virtuvė“ autore Re-
nata Ničajiene, surengtas knygų 
serijos „Gero Maisto Dienoraš-
tis“ pristatymas, populiariausios 
rudens daržovės – moliūgo – 
sutiktuvės, sveikų patiekalų iš 
moliūgų degustacija.

Muzikos mylėtojus savo koncer-
tais džiugino grupė „Strings Of 
Earth Orchestra, Karina Krysko, 
VRM reprezentacinis pučiamų-
jų orkestras, pristatęs programą 
DEFILE drauge su svingo karalie-
nėmis „The Ditties“.

Sporto gurmanai galėjo stebė-
ti, kaip Turizmo dienoms skirtą 
savaitgalį kurorte startavo Lietu-
vos automobilių ralio čempionato 
baigiamasis etapas „Rally Clas-
sic Druskininkai“. Šeštadienio 
vakarą nugalėtojų apdovanojimo 
ceremonija surengta prie Muziki-
nio fontano. 

Pramogų gurmanai domėjosi ne 
tik išskirtiniais meniu, koncertais, 
atrakcijomis, bet ir staigmenomis 
Vandens parko pirčių erdvėje.

 „Mano Druskininkai“ 
informacija
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turizmo gurmanai

Laimos Rekevičienės, Roberto Kisieliaus, Rimutės Viniarskaitės, Druskininkų viešosios bibliotekos archyvo nuotraukose užfiksuotos 
Druskininkų Turizmo dienai skirtos šventės „Turizmo gurmanai – į Druskininkus!“ akimirkos
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Romos Pankevičienės 
įmonėje 

Romos Pankevičienės įmonės 
„Cukrainėje“ priimami užsaky-

mai įvairiems gaminiams.
Galite įsigyti šviežių tortų, šako-
čių, šimtalapių, pyragų, sausai-

nių ir kitų gaminių už itin patrau-
klią kainą!

R. Pankevičienės įmonės cukrainėje (Vy-
tauto g. 15) pigiai parduodami plastikiniai 

kibirai ir kibirėliai (5 l ir 10 l).

Bankrutavusi UAB „Inspira LT“ vykdo restorano įran-
gos pardavimą. Norinčius susipažinti su kainomis pra-
šome kreiptis: UAB „Rancas“, Ežero g. 8-1, Šiauliai, 
tel. 8 41 390309, el. paštu: info@rancas.lt.

DĖMESIO!
VšĮ Lazdijų ligoninėje (poliklinikoje) pradėta teikti nauja 

paslauga sergantiems cukriniu diabetu. Atidarytas diabeti-
nės pėdos kabinetas, kuriame bus atliekama pėdų priežiū-
ra (gydomasis pedikiūras).

Nemokamai paslaugai gauti reikalingas šeimos gydytojo 
siuntimas.

Registracija: Tel. 8 318 51552, Kauno g. 8, Lazdijai

Naujoje galerijoje „Studio“ – 
druskininkietės dailininkės Onutės 

Zakarienės kūrybos paroda 
„Dabar arba niekados“

Laima Rekevičienė

Naujoje parodų erdvėje – ga-
lerijoje „Studio“ – šeštadienį 
atidaryta druskininkietės dai-
lininkės Onutės Zakarienės kū-
rybos paroda „Dabar arba nie-
kados“. Į parodos atidarymą 
susirinko gausybė O. Zakarie-
nės kūrybos gerbėjų: artimie-
ji, draugai, bičiuliai, kolegos, 
Druskininkų garbės pilietis, 
menotyrininkas Adelbertas 
Nedzelskis. 

„Gimiau Druskininkuose. Meno 
paslapčių mokiausi tuomečiame 
Kauno taikomosios dailės techni-
kume, vėliau – Vilniaus dailės aka-
demijoje. Dabar pati mokau vaikus 
piešti ir tapyti Druskininkų M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jo-
nyno dailės skyriuje. Savo kūryba 
nesiekiu ką nors nustebinti ar šoki-
ruoti, tiesiog svajoju, džiaugiuosi ir 
dalinuosi savo mintimis, grožio su-
vokimu si mane supančiais žmonė-
mis“, – parodos lankytojams prisi-
stato parodos autorė.  

Paroda pavadinta „Dabar arba 
niekados“, nes, pasak parodos 
autorės, dailininkės O. Zakarie-
nės, kai nugyveni didesnę gyveni-
mo dalį, jau nebesinori nieko ati-
dėlioti: „Daryti reikia dabar, arba 
niekados.  Džiaugiuosi, kad galiu 
tapyti. Tai ir darau. Negaliu to ne-
daryti.“

Parodoje eksponuojami skirtingi 
paveikslai. Kai kurie į jų nutapyti 
originalia technika. Kaip juokavo 
pati autorė, tai, kas dabar atrodo 
nauja, yra tiesiog gerai pamiršta 
sena. 

„Vaikystėje turėjau auklę, kuri ko-
lekcionavo atvirukus. Jie buvo tokie 
iškilūs, reljefiniai, dar ir „papudrinti“ 
rausva ar žydra spalva. Taip, ir ne-
sugebėjau jų pamiršti, mėginau tą 
techniką panaudoti savo paveiks-
luose.  Pirmą kartą tai daryti pa-
mėginau dar studijuodama, vėliau 

techniką vis tobulinau“, – mintimis 
dalijosi O. Zakarienė. 

Anot O. Zakarienės, kiekvienas 
antspaudas unikalus – antro tokio 
jau negali būti. 

Ji papasakojo, jog paveikslams 
naudoja verbas: „Kai verba atgy-
vena savo laiką, ateina laikas ją 
atiduoti ugniai. Taigi pirmiausia 
ją išardau, paskleidžiu ant popie-
riaus, dedu šlapią estampinį po-
pierių. Vėliau naudoju volą. Tiesa, 
šlapią popierių  dar „guldau į pata-
lą“ – naudoju poroloną. Nemažai 
jėgų prireikia, volą visu kūnu už-
gulu... Bet taip galima išgauti uni-
kalų reljefinį piešinį! O panaudota 
verba keliauja į krosnį...“ 

Kaip sakė parodoje dalyvavu-
si Loreta Baliukonienė, O. Zaka-
rienė, dailininkė ir M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos dailės mokytoja 
savo širdį atiduoda vaikams, rodo 
visiems, koks gražus yra pasau-
lis. Moko, kad reikia džiaugtis, at-
rasti, kurti, svajoti. Už tai visi jai 
yra labai dėkingi.  

Dailininkė sako niekada nesii-
manti kūrybos, būdama prastes-
nės nuotaikos. Gal todėl ir par-

oda tokia nuostabi – paveikslai 
skleidžia tokią gerą energetiką, 
kad nesinori išeiti. Bet gal kitaip ir 
būti negali, kai autorė juos pripil-
do savo širdies šiluma. 

„Savo kūryba nesiekiu ką nors nustebinti ar šokiruoti. Tiesiog svajoju, džiaugiuosi ir dali-
nuosi savo mintimis, grožio suvokimu si mane supančiais žmonėmis“, –  parodos lankyto-
jams prisistato parodos autorė O. Zakarienė/Laimos Rekevičienės nuotrauka 

Anot O. Zakarienės, kiekvienas antspau-
das unikalus – antro tokio jau negali būti/
Laimos Rekevičienės nuotrauka

V. Vaitkevičiaus darbų parodoje – Valstybės 
šimtmetį pasitinkantys Druskininkai

Ramunė Žilienė

Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centre AQUA atidary-
ta ir iki spalio 31 d. veiks dai-
lininko Vidmanto Vaitkevičiaus 
akvarelių paroda, pavadinta 
„Druskininkai. Valstybės šim-
tmetį pasitinkant“ („Gėrio de-
riniai subtiliame spalvų skam-
besyje“). 

Autoriaus teigimu, kurti tokia-
me mieste kaip Druskininkai yra 
labai gera – čia jį įkvepia ne tik 
gamta, bet ir architektūriniai si-
luetai. „Tai mano mėgiama kū-
rybinė tema. Tapyti architektūrą 
man labai patinka“, – pasakojo 
V. Vaitkevičius.

Parodoje eksponuojami darbai 
nutapyti, naudojant įvairią techni-
ką – akvarelę, akrilinius, kontūri-
nius dažus.

Vieno iš parodoje eksponuojamų 
paveikslų, išryškinančio neogotiki-
nių formų Druskininkų Švč. Mer-
gelės Marijos Škaplierinės baž-
nyčios grožį, paskutinius potėpius 
dailininkas išliejo prieš pat paro-
dos atidarymą, kūrybos procesą 

stebint naująja ekspozicija besido-
mintiems meno gerbėjams. 

Kaip per parodos atidarymą 
sakė Druskininkų sveikatinimo ir 
poilsio centro AQUA administraci-
jos atstovai, Druskininkų pastatai, 
namai nutapyti su tokia meile ir ši-
luma, kad, atrodo, jog ir pats auto-
rius Druskininkuose jaučiasi jau-
kiai, jam čia miela kaip namuose.

Dailininko, prisistatančio Vidma 

Wait slapyvardžiu, darbai ekspo-
nuoti ne tik Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose, bet ir daugelyje 
užsienio šalių didmiesčių: Ber-
lyne, Čikagoje, Leipcige, Londo-
ne, Maskvoje Toronte, Tokijuje, 
Strasbūre, Kristiansande. 

Beje, šią savaitę dalininkas ir vėl 
pakėlė sparnus ir išvyko į Londo-
ną keliems mėnesiams tapyti šio 
miesto architektūros šedevrų.

V. Vaitkevičius: „Kurti tokiame mieste kaip Druskininkai yra labai gera. Čia įkvepia ne tik 
gamta, bet ir architektūriniai siluetai.“/Ramunės Žilienės nuotrauka
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Perku lengvuosius automobilius, gali būti daužti 
arba su defektais.  Tel. 8 662 32490

Ramunė Žilienė

„Dingusiu“ laikytą Lietuvos 
Nepriklausomybės Vasario 
16-osios akto originalą lietuvių 
kalba šių metų kovo 29 dieną 
Berlyne radęs prof. dr. Liudas 
Mažylis praėjusį penktadie-
nį lankėsi Druskininkuose. Jis 
papasakojo, kad ieškojimų pra-
džia buvo savotiškai susijusi ir 
su Druskininkų savivaldybės 
viešąja biblioteka.

Mokymo centre „Dainava“ su-
rengtame susitikime su drus-
kininkiečiais prof. L. Mažylis 
kalbėjo ne tik apie tai, kokie 
motyvai paskatino ieškoti do-
kumento Vokietijoje, bet ir apie 
tai, kokie įvykiai Lietuvą atvedė 
prie Vasario 16-osios akto pa-
sirašymo.

2018 metais vasario 16 d. Lie-
tuvos valstybė minės reikš-
mingą istorijos įvykį – šim-
tąsias Lietuvos valstybės 
atkūrimo metines. „Kalbėda-
mas apie su tuo susijusius 
įvykius, aš papasakojau ir apie 
tai, kas mane paskatino pradė-
ti Vasario 16-osios akto origi-
nalo paieškas, supažindinau 
su svarbiausiais šimto metų 
senumuo įvykiais, atvedusiais 
prie Vasario 16-osios akto pa-
sirašymo. Apie tai pasakosime 
ir naujajame LRT televizijos 
projekte, kuriame dokumen-
tinių filmukų ciklo forma pa-
bandėme rekonstruoti būtent 
šiuos įvykius. Pirmasis filmu-
kas turėtų būti parodytas spa-
lio 18 dieną“, – apibendrinda-
mas susitikimą, sakė prof. L. 
Mažylis. Druskininkų Trečio-
jo amžiaus universiteto (TAU) 
kvietimu Druskininkuose vie-
šėjęs Vytauto Didžiojo Univer-
siteto (VDU) Politikos moks-
lų ir diplomatijos fakulteto 
Viešojo administravimo kate-
dros profesorius nuoširdžiai 
pasveikino TAU universiteto 
studentus su naujųjų moks-
lo metų pradžia. VDU prof. dr. 
L. Mažylio mokslinių intere-
sų kryptys susiję su Europos 
integracija, vietinės valdžios 
institucijomis.

Po susitikimo prof. L. Mažylis 
davė interviu „Mano Druskinin-
kams“.

– Kodėl savo pranešimą, kurį 
ką tik pristatėte „Dainavoje“, 
pavadinote Formula?

– Norėdamas šiek tiek „paer-
zinti“ kalbininkus, kurie mano, 
kad reikia būtinai, visada ir vi-
sur, vartoti formulė. Tačiau šim-
to metų epochos terminija mane 
traukia ir džiugina tokia, kokia ji 
tada buvo. O visus debatus, su-
sijusius su tuo, kaip atrodys Lie-
tuvos nepriklausomybės formu-
luotė – visi to laikotarpio veikėjai 
vadino būtent formula. Tai žo-
dis, kuris ir atspindi būtent tos 
epochos simboliką. Todėl aš jį 
ir „rodau“ savo pranešime. Pui-
kiai žinau, kad vienas iš Vasario 
16-osios aktų signatarų Petras 
Klimas savo dienoraštyje visur 
vartojo žodį formula. Vartydamas 
tam tikrus leidinius, susijusius su 
šių šaltinių, publikavimu, randu šį 
žodį sunormintą. Todėl kyla labai 
rimtas klausimas: ką mes tose 
knygose skaitome – tai, ką žmo-
gus rašė, ar tai, ko jis nerašė? Jis 
tikrai nevartojo žodžio „formulė“. 

– Ar tiesa, kad su Vasario 
16-osios akto originalo paieš-
komis yra susijusi ir Druskinin-
kų viešoji biblioteka?

– Žinoma, galima apie tai kalbė-

ti ir juokais, tačiau yra faktas, kad 
Druskininkai visoje šioje Vasario 
16-osios akto suradimo istorijoje 
vaidina tokį, pasakyčiau, labai po-
zityvų vaidmenį. Lietingą 2016-ųjų 
vasarą, mudu drauge su žmona, 
Aldona, kaip visada, poilsiavome 
Latežeryje. Na, ir ką gi veikti, kai 
vis lyja? Druskininkų bibliotekoje 
pakliuvo į rankas pora knygų, su-
sijusių su Vasario 16-ąja, su akto 
dingimo paslaptimi. Kadangi artė-
jo Vasario 16-osios šimtmetis, tos 
knygos ir skaitiniai kažkaip many-
je ir rezonavo taip, kad rudenį pra-
dėjau važinėti ne tik pas muzieji-
ninkus, bet ir po įvairius Lietuvos 
archyvus – konsultavausi su istori-
kais; jie, pusiau su humoru tariant, 
neuždraudė man nuvažiuoti į Ber-
lyną ir archyvuose to dokumento 
paieškoti.

– Tad Druskininkai Jums pasi-
tarnavo kaip įkvėpimo šaltinis?

– Druskininkai daug kam gali 
įkvėpti... Mielas kurortas. To, tur-
būt, net neįmanoma racionaliai 
paaiškinti.

– Kaip pavyksta „susitvar-
kyti“ su atsakomybe, kuri, ti-
kėtina, Jus užgriuvo po kovo 
29-osios?

– Kai užgriūna dėmesys ir atsa-
komybė, išeitis yra, ji paradoksa-
li: sau iškelti dar sunkesnius užda-
vinius. Tą aš ir padariau: sutikau 
būti vedėju būsimoje LRT laido-
je. Tokiu būdu išsikėliau sau dar 
sudėtingesnį uždavinį. Štai taip ir 
tvarkausi – keldamas sau dar am-
bicingesnius iššūkius.

– Ieškodamas Lietuvos Ne-
priklausomybės akto, „pake-
liui“ radote ir daugiau kitų įdo-
mių, reikšmingų dokumentų. 
Koks tolesnis etapas Jūsų ty-
rinėjimuose?

– Daugelis mokslininkų tą laiko-
tarpį tyrinėja; neseniai Alfonsas 
Eidintas ir Raimundas Lopata iš-
leido labai storą leidinį apie Lie-
tuvos Tarybos veiklos laikotarpį. 
Tačiau niekada, jokiose knygose 
nebūna šimtu procentų surinkta 
ir paaiškinta viskas, visa informa-
cija. O tie dalykai, kuriuos pavy-
ko ištirti man, be abejonės, nusi-
pelno būti paskelbti. Šia kryptimi 
aš, dabar jau su nedidele koman-
da, ir dirbu.

Ar prof. L. Mažylio Lietuvos Nepriklausomybės 
akto originalo paieškos yra susijusios ir su

Druskininkų viešąja biblioteka?

Centre „Dainava“, Druskininkų TAU inici-
atyva, surengtame susitikime su VDU prof. 
dr. L. Mažyliu, jis papasakojo, kas paskati-
no pradėti Vasario 16-osios akto origina-
lo paieškas ir priminė svarbiausius, šimto 
metų senumo įvykius, kurie atvedė prie Va-
sario 16-osios akto pasirašymo/Ramunės 
Žilienės nuotrauka

Vaikų laisvalaikio centras „Smiltelės“
ATVIRŲ DURŲ DIENA

MENO TERAPIJOS ELEMENTŲ PRITAIKYMAS 
VAIKŲ KASDIENINĖJE VEIKLOJE

Atviras renginys miesto bendruomenės 
šeimoms

2017. 10. 07 
15 val.

M. K. Čiurlionio g. 3
Platesnė informacija tel. : 8 678 19423
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Projektuojame ir gaminame naujus virtuvės 
komplektus ir įvairių spalvų bei dydžių virtuvės 
spinteles. Tel. 8 600 79606

Daugiabučių namų savininkų bendrija ieško įmonės, kuri 
pagamintų ir sumontuotų trijų daugiabučio namo laiptinių 
įėjimo ir rūsio lauko šarvuotas duris. Pasiūlymus  teikti el. 
paštu:  bendrija.vejas@gmail.com  arba  tel. 8 679 14430.

Teikiame visas 
buhalterinės apskaitos paslaugas, 

konsultuojame su buhalterine veikla 
susijusiais klausimais. 
Tel. 8 686 55692

Savivaldos dieną – pažintis su pučiamųjų 
orkestru

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos pučiamųjų or-
kestras susibūrė vos prieš me-
tus. Ir jau suspėjo pagroti  ku-
rorto šventės metu ir įvairiuose 
bendrojo lavinimo mokyklose 
organizuotuose renginiuose. 
Vasarą orkestras dalyvavo Sa-
vivaldybės lėšomis finansuo-
tame muzikos studijos „Miku-
tis“ projekte „Vai tai dūda ir vėl 
dūda“ – drauge su studijos ins-
trumentalistais K. Dineikos svei-
katingumo parke surengė tris 
orkestrinės muzikos koncertus.

Orkestro veikloje dalyvauja ir 
meno mokyklą bei muzikos stu-
diją baigusieji mokiniai, o nuo 
šio rudens orkestras su naujo-
mis mokinių ir mokytojų pajėgo-
mis entuziastingai ėmėsi kurti dar 
vieną įdomią programą.  Moky-
klos administracija planuoja įsigy-
ti trūkstamų instrumentų, papildyti 
orkestro sudėtį ir variniais pučia-
maisiais instrumentais. 

Savivaldos dienos proga spa-
lio 10 dieną 16.30 val. Druskinin-
kų M. K. Čiurlionio meno mokykla 

kviečia visus pučiamųjų muzi-
kos mylėtojus, entuziastus atvyk-
ti į mokyklos Didžiąją salę, kurioje 
bus galima stebėti orkestro repe-
ticiją, pamuzikuoti drauge su or-
kestru. 

Nepraleiskite progos pajusti or-
kestro „virtuvę“ iš vidaus, pabūti 

su muzikuojančiu jaunimu. O gal 
atsiras norinčiųjų prisijungti prie 
besiformuojančio orkestro ir da-
lyvauti jo veikloje. Mielai kviečia-
me visus!

Druskininkų M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos informacija

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovai ragina nepraleisti progos Savival-
dos dieną pajusti orkestro „virtuvę“ iš vidaus, pabūti su muzikuojančiu jaunimui/Alvydo Lu-
koševičiaus nuotrauka

Ekstrasenso paslaugos Ratnyčioje. 
Prakeikimų nuėmimas. 

Tel. 8 608 33221

Parduodame pušines malkas 
(neskaldytas). Atvežame. 

Tel. 8 675 85497

Remontuoju, dengiu stogus bituminėmis prilydomo-
mis dangomis. Suteikiu garantijas. Tel. 8 683 13495
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Užuojautos

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai žmonai, 
nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Skaburskį.

UAB „Draugystės sanatorija“ darbuotojai.

Čia būta mano lūpų ir akių, 
Čia mano rankų klaidžiota. 

Po žodžiais ir po tyla gyventa. 
Atminties gyva žieve priaugus aš prie Jūsų. 

Tą vakarą, kada manęs nebus, 
Brangieji mano, kaip aš Jus mylėsiu. 

(Justinas Marcinkevičius)

Skaudžią netekties valandą dėl mylimos žmonos Halinos 
mirties nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Skaburską ir jo šeimą.

Druskininkų ligoninės Chirurgijos skyriaus 
ir operacinės kolektyvai

UAB „Valstra“

PAMINKLAI
Prekyba paminklais, tvorelėmis, skaldele.

Projektavimas, betonavimas, 
montavimas.

Taikomos didelės nuolaidos paminklams ir 
tvorelėms!

Mus rasite: Druskininkai, 
M. K. Čiurlionio g. 94/Ligoninės g. 2

Tel. 8 612 39931, 
el. p.: 01valstra@gmail.com

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

Renginiai
Spalio 6 d. 16 val. Literatūrinė popietė vaikams  „Mūsų mažieji draugai“, skirta Pasaulinei gyvūnijos dienai, (Drus-

kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)
Spalio 8 d. 14 val. šventė „Rudens dūzgesys Viečiūnuose“ (prie Viečiūnų bendruomenės centro)

Spalio 10 d. Vietos savivaldos dienai paminėti skirti renginiai:
15-18 val. savivaldybės teritorijoje veikiančių tarnybų, įmonių ir įstaigų technikos ekspozicija (Pramogų aikštė)
17.30 val. įvairių profesijų ir organizacijų komandų intelektualus žaidimas „Protų mūšis“, vakaro svečias – Anatolijus 

Oleinik (UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua“ konferencijų salė)

Vietos savivaldos dienos renginiai savivaldybės įstaigose
Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje:
Spalio 9 d. 10.20-11.05 val. atviros pamokos „Atgimimo“ mokyklos 8-okams 

   Spalio 10 d. 11.05 val. mokyklos administracijos apskritas stalas-diskusija su naujai išrinkta Mokinių taryba
Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje
Spalio 5 d.: 5 - 10 klasių mokinių darbų paroda „Savivalda mano klasėje“ 

12 val. Viečiūnų progimnazijos ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos susitikimas 
Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje
Spalio 9-13 d. mokyklos bendruomenės savaitė, kurios metu  vyks atviros pamokos, susitikimai, pažintinės ekskur-

sijos, sporto žaidimai, kita įvairiapusė veikla (daugiau informacijos: www.atgimimomokykla.lt )
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje
Spalio 10 d. 16.30 val. susipažinimas su Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų orkestru (Moky-

klos muzikos skyrius, didžioji salė). Mokykloje vyks mokinių sukurtų animacinių filmų peržiūra, parodų apžvalga, ne-
tradicinės ir atviros pamokos, pažintinės ekskursijos (daugiau informacijos: www.druskininkumm.lt)

Leipalingio progimnazijoje
Spalio 10 d. 14 val. Mokinių tarybos ir Mokytojų tarybos atstovų diskusija „Ar mokiniai ir mokytojai siekia vieno tiks-

lo – geresnių mokymosi rezultatų?“
Viečiūnų progimnazijoje
Spalio 10 d. moksleivių susitikimai su mokyklos mokinių tarybos nariais, „Saulės“  pagrindinės mokyklos moksleiviais, 

Viečiūnų seniūnijos darbuotojais
Druskininkų jaunimo užimtumo centre
Spalio 10 d. nuo 10 iki 15 val. – Atvirų durų diena. Tai puiki proga susipažinti su jaunimo darbuotojo, renginių or-

ganizatoriaus, projektų koordinatoriaus, garso, šviesos ir vaizdo operatorių, administracijos darbo specifika, pažais-
ti įvairius žaidimus, pabendrauti su bendraminčiais ir JUC darbuotojais prie arbatos puodelio jaunimui rūpimais klau-
simais.

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Spalio 10 d. nuo 10.30 iki 19 val. Akcija ,,Nemokamas skaitytojo bilietas“ Druskininkų savivaldybės viešojoje bibli-

otekoje (naujai užsiregistravusiems  vartotojams skaitytojo bilietas bus išduodamas nemokamai)
Druskininkų miesto muziejuje
Spalio 10 d. nuo 11 iki 17 val.  – Avirų durų diena Druskininkų miesto muziejuje (nemokamas muziejaus lankymas)
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure
Spalio 9 d. nuo 8.30 val. iki 12 val. – Atvirų durų diena Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure.  Vi-

suomenės sveikatos specialistai atliks kūno masės analizę, pamatuos arterinį kraujo spaudimą, gliukozės ir choles-
terolio kiekį kraujyje. Bus suteikta galimybė išbandyti akinius, skirtus alkoholio prevencijai, išmokti pirmos pagalbos 
veiksmų, pasimatuoti antsvorį imituojančią liemenę.  

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre
Spalio 10 d. nuo 7.30 val.  iki  9 val. akcija „Sužinok ir keiskis sveikatos labui“, kurios metu žmonės galės nemoka-

mai pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje ir pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą (privaloma atvykti nevalgius ir negėrus 
rytinės kavos). Akcijos vietos: VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras, 104 kabinetas; Viečiūnų am-
bulatorija; Leipalingio ambulatorija

Parodos
Spalio  7 d. 15 val. Alės Kalėdienės kūrybos darbų parodos pristatymas (Druskininkų savivaldybės viešoji bibliote-

ka, V. Kudirkos g. 13)

„Spalvoti laiškai Čiurlioniui“: Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojos J. Kygienės mokinių darbų paroda, skirta 
M. K. Čiurlionio 142-osioms gimimo metinėms (Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

 
Medicinos mokslų daktaro, docento Aleksandro Vytauto Jakelevičiaus fotonuotraukų paroda ,,Lietuvos gamta“ (Drus-
kininkų savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 13)

Lietuvos muziejų kelias „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Paroda „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. 
Adomo Varno (1879-1979) kūryba Druskininkų miesto muziejaus rinkinyje (Druskininkų miesto muziejus, M. K. Čiur-
lionio g. 59)

Džiugo Palukaičio akvarelių ir piešinių paroda „Nuo pradžios iki Druskininkų“, skirta 142-osioms M. K. Čiurlionio gi-
mimo metinėms. Paroda veiks iki lapkričio 27 d. (M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35) 

Onutės Zakarienės paroda „Dabar arba niekados“ (Galerija “Studio”, šv. Jokūbo g. 1)

Dėkojame Sandrai ir Gintarui Gaudinskams  už 
įstaigai padovanotas gėlės ir želdinius.

Druskininkų lopšelio-darželio 
„Bitutė“ direktorė Eugenija Kardokienė

Tie, kurie mums brangiausi, visada su mumis. 
Jie lieka gyventi gėryje, paguodoje, kurią mums dovanojo,

meilėje, kurią jie atnešė į mūsų gyvenimą. 
(R. Vinterz)

Dėl skaudžios netekties, staiga į Amžinybę išėjus Halinai 
Skaburskienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą Virginijų, sūnų 
Karolį, dukrą Justiną, seserį Danutę bei visus artimuosius.

Alfreda Pigagienė su šeima

Staiga mirus Gintui Matulevičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Nijolę ir artimuosius. 

Buvusio kavinės „Alka” ansamblio 
vadovas Algimantas Skairys

IŠPARDAVIMAS
Nauji ir naudoti

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

Šv. Jokūbo g. 3, 
Druskininkai

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam broliui,  
nuoširdžiai užjaučiame centro „Dainava“ darbuotoją 

Rasą Zuzevičienę

Centro „Dainava“ kolektyvas

Nuoširdžiai dėkojame Jaskonių ir Naujasodės kaimo ben-
druomenei, kapelai „Malūnėlis“, giminėms, draugams, kai-
mynams, bendradarbiams, laidojimo namams „Okona“ ir vi-
siems padėjusiems, užjautusiems ir palaikiusiems sunkią 
netekties valandą, netekus mylimo vyro, tėvelio ir senelio 
Gintauto Matulevičiaus.

Žmona, dukra ir sūnus su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame kolegoms, medikų bendruomenei, 
draugams, kaimynams, klasių draugams, giminėms ir pa-

žįstamiems, užjautusiems ir palaikiusiems mus skaudžią ir 
sunkią valandą, išlydint mylimą žmoną, mamą, seserį ir mo-

čiutę Haliną Skaburskienę.

Vyras Virginijus, sesuo Danutė, 
dukra Justina, sūnus Karolis ir anūkai
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2017.10.07 d.
Šeštadienis

2017.10.06 d.
Penktadienis

2017.10.08 d.
 Sekmadienis

2017.10.09 d.
  Pirmadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 2.  

10:55 Detektyvas Monkas 2.  
11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurna-

las (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Duokim garo! 
22:35 Gamtos inspektoriai. 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 

Premjera. Nerealusis Halkas.  
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės“. 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Mūsų gyvūnai (kart.).
03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-

kaite (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žur-

nalas (kart.).
05:00 Seserys  (kart.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“.  
06:55  „Simpsonai“ (kart.). 
07:55  „Bruto ir Neto“ (kart.) 

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „TV Pagalba“ (kart.) 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Pažadėtoji“.  
15:30  „Pamilti vėl“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  DIDYSIS PENKTADIENIO 

FILMAS. „Pelenė“.  
21:05  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Juros periodo parkas 3“.  
22:55  „Kito gyvenime“.  
01:15 „Rembo. Pirmasis kraujas“ (k.) 
03:10  „Programos pabaiga“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“.  
07:05 „Kaukė“.  
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
12:40 KK2 (k). 
13:30 „PREMJERA. Rožių karas“.  
14:30 „Dvi širdys“. 
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis. 
21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJE-

RA. Godzila.  
23:25 Eskobaras. Kruvinas rojus.  
01:40 Terminatorius. Išsigelbėjimas (k).  
03:40 Programos pabaiga. 

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 „Laukinė Australija“. 

07.20 Vantos lapas. 
07.50 Partizanų keliais. 
08.20 Patriotai. 
09.20 „Likimo melodija“.  
10.25 „Gluchariovas“.  
11.30 „Delta“.  
12.35 „Albanas“.  
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Gyvenimo būdas. 
15.00 Patriotai. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.  
18.00 Reporteris. 
18.55 „Albanas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 NAUJAS SEZONAS. „Muziki-

nės kovos“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 „Gluchariovas“.  
01.05 „Delta“.  
02.55 „Moterų daktaras“.  
04.25 „Gluchariovas“.  
06.00 „Merdoko paslaptys“.  
06.45 „Laukinė Australija“. 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“. 

07:35 „Farų karai“ (k).  
08:30 Muchtaro sugrįžimas  

09:30 „Voratinklis“ (k).
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
11:35 „Diagnozė - žmogžudystė“ (k).  
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). 
13:45 „Farų karai“.  
14:45 Muchtaro sugrįžimas.  
15:50 „Voratinklis“.  
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
18:00 Info diena. 
18:30 „Sudužusių žibintų gatvės
19:35 „Amerikietiškos imtynės“.  
21:35 Sunku nužudyti.  
23:35 Mirtini priešai (k).  
01:35 „Begėdis“.  
02:25 „Džeikas, Storulis ir šuo“.  
03:10 Sunku nužudyti (k).  

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Beatos virtuvė. Ved. 
Beata Nicholson (kart.).

07:00 Premjera. Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2.  

07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 1

07:30 Šervudo padauža Robinas 
Hudas.  

07:45 Premjera. Džeronimas 3.  
08:10 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva. 
12:00 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtini Afrikos laukiniai gyvūnai
12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Nepaprastos gyvačių galios.  
13:45 Agata Kristi. Mįslingos žmog-

žudystės.  
15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą). 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Teisė žinoti. 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
19:30 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama. 
21:00 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis 

šeštadienio šou. 
23:00 Premjera. Atostogos.  
01:15 Pasaulio dokumentika. Neįti-

kėtini Afrikos laukiniai gyvūnai (subti-
truota, kart.).

02:10 Pasaulio dokumentika. Nepa-
prastos gyvačių galios (subtitruota, k.).

03:05 Teisė žinoti (kart.).
03:30 Keliai. Mašinos. Žmonės (k).
04:00 Karinės paslaptys (kart.).
04:45 Auksinis protas (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Istorijos detektyvai 
(subtitruota, kart.).

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ (kart.).

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

mickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasakos. Nykš-

tukėnas.  
10:00 Gustavo enciklopedija. 
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumentika. 
12:50 Pasaulio dokumentika. Prem-

jera. Baltieji liūtai. Gimę laisvėje.   
13:45 Mis Marpl
15:15 Laisvės vėliavnešiai. 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į ges-

tų kalbą). 
16:00 Auksinis protas (kart.).
17:15 Klausimėlis.lt. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės. 

Saugaus eismo laida. 
18:30 Pasaulio futbolo čempionato 

atrankos rungtynės. Lietuva-Anglija. 
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 

21:00 Panorama. 
21:30 Premjera. Laisvės kaina. Par-

tizanai. 
22:25 Premjera. Patvirtinta bučiniu.  
24:00 Nerealusis Halkas (kart.).
01:55 Pasaulio dokumentika. Gyve-

nimas ore (subtitruota, kart.).
02:45 Pasaulio dokumentika. Bal-

tieji liūtai. Gimę laisvėje (subtitruo-
ta, kart.).

03:40 Klausimėlis.lt (kart.).
04:05 Dainuoju Lietuvą (kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 2. 

10:55 Detektyvas Monkas 2. 
11:40 Nacionalinė ekspedicija (k).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gimę tą pačią dieną. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas. 
22:20 Nematoma Lietuvos istorija. 
23:20 Modernus serialas. Premjera. 

Jaunasis Popiežius. 
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 5. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gimę tą pačią dieną (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Beatos virtuvė (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Specialus tyrimas (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kalnų ežerai“. 
08.30 Kaimo akademija. 

09.00 Šiandien kimba. 
10.00 Kasdieniniai gamtos stebuklai 

su R. Anusausku. 
10.35 Ekovizija. 
10.45 „Inspektorius Luisas. Nemė-

jos liūtai“.  
12.45 „Moterų daktaras“.  
14.55 „Vandenyno milžinai“. 
16.00 Žinios.
16.20 Krepšinio pasaulyje su V. Ma-

čiuliu. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.  
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 Gyvenimo būdas. 
20.00 Žinios.
20.30 Skinsiu raudoną rožę. 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.
23.00 „MMA „King of the Cage 001“. 

JAV - Lietuva“. 
00.00 „Inspektorius Luisas. Nemė-

jos liūtai“.  
02.00 „Kalnų ežerai“. 
02.50 „Vandenyno milžinai“. 
03.40 „24/7“. 
04.20 „Inspektorius Luisas. Nemė-

jos liūtai“.  
05.50 „Kalnų ežerai“. 
06.40 „Laukinė Australija“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“.  
07:00  „Bailus voveriukas“.  
07:30  „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.  
08:00  „Ančiukų istorijos“.  
08:30  „Kur giria žaliuoja“. 
09:00  „Virtuvės istorijos“. 
09:30  „Gardu Gardu“. 
10:00  „Misija - dirbame sau“. 
10:30  „Svajonių ūkis“. 
11:00  „Teisinguolis Dadlis“.  
12:40  „Beždžionėlė ledo ritulininkė“.  
14:20  „Nuleist periskopą!“ 
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.  
18:00  „INOprogresas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:25  „Eurojackpot“. 
19:30  ŠEŠTADIENIO ŠEIMOS 

KINO TEATRAS. „Garfildas 2“.  
21:10  PREMJERA. „Aš ir Erlas, ir 

mirštančioji“.  
23:25  PREMJERA. „Regresija“.  
01:30  „Karštas kubilas - laiko ma-

šina“ (kart.) 
03:30  „Programos pabaiga“. 

06:15  „Televitrina“. 
06:30  „Ančiukų istorijos“ (k.) 
07:00  „Bailus voveriukas“.  
07:30  „Transformeriai. 

Maskuotės meistrai“.  
08:00  „Ančiukų istorijos“.  
08:30  „Mamyčių klubas“. 
09:00  „Kulinariniai triukai“. 
09:30  „Penkių žvaigždučių būstas“. 
10:00  „Pasaulis pagal moteris“. 
10:30  „Svajonių sodai“. 
11:30  „Skraiduolis“.  
13:20  „Greitis“.  
15:45  „Simpsonai“.  
16:15  „Ekstrasensų mūšis“.  
18:00  „Raudonas kilimas“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „X Faktorius“. 
22:00  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Nesunaikinami 3“.  
00:30  „Nuodėmių miestas 2“.  
02:20  „Kito gyvenime“  (kart.)
04:30  „Programos pabaiga“. 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „INOprogresas“ (k) 
06:55  „Didvyrių draugužiai“.  
07:25  „Simpsonai“ (kart.) 

07:55  „Legendinės legendos“ (kart.) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „TV Pagalba“ (kart.) 
12:00  „Tėvelio dukrytės“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Pažadėtoji“.  
15:30  „Pamilti vėl“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Legendinės legendos“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  „Kobra 11“.  
23:35  „Gaudynės“.  
00:35  „CSI kriminalistai“.  
01:30  „24 valandos. Palikimas“.  
02:20  „Paskutinis žmogus Žemėje
02:45  „Rouzvudas“.  
03:35  „Ponas Jangas“.  
04:30  „Programos pabaiga“. 

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Kaukė“ (k).  
06:55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“ (k).   
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. 

Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“.  
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“. 
09:00 „Ponas Bynas“.  
09:30 „Tinginių miestelis“.  
10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJE-

RA. Romos gladiatorių nuotykiai.  
11:50 Mažius.  
13:35 Zatura. Nuotykiai kosmose.  
15:40 Tomas Sojeris ir Heklberis Finas.  

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“.  
07:05 „Kaukė“.  
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 
12:35 Bus visko (k). 
13:25 „Rožių karas“.  
14:25 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 24 valandos. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.  
20:30 Nuo... Iki.... 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. PREM-

JERA. 10-oji Kloverfyldo gatvė.  
00:35 „Juodasis sąrašas“.  
01:30 „Visa menanti“.  
02:20 Mano tobulas gangsteris (k.).
03:55 Programos pabaiga. 

07.05 Programa.
07.09 TV parduotuvė.
07.25 „Kalnų ežerai“. 
08.30 4 kampai. Laida apie 

interjerą. 
09.00 Skinsiu raudoną rožę. 
09.30 Vantos lapas. 
10.00 Laiko pjūvis . 
11.00 „Vera. Natūrali atranka“ . 
13.00 „Merdoko paslaptys“.  
15.00 „MMA „King of the Cage“. Va-

saros turas“.  
16.00 Žinios.
16.20 „Kasdieniniai gamtos stebu-

klai su R. Anusausku“. 
16.50 „Pražūtingi smaragdai“.  
18.00 Žinios.
18.30 „Geriausios nardymo vietos“. 
19.00 NAUJAS SEZONAS. Muziki-

niai sveikinimai. 
20.00 Žinios.
20.30 „Inspektorius Luisas. Virš gė-

rio ir blogio“.  
22.30 Žinios.
23.00 „Vera. Natūrali atranka“.  
01.00 „Merdoko paslaptys
02.50 „Likimo melodija“.  
04.20 „Vera. Natūrali atranka“.  
05.50 „Kalnų ežerai“. 
06.40 „Laukinė Australija“. 

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Laiko pjūvis. 
07.50 24/7. 

08.50 4 kampai. 
09.20 „Moterų daktaras“.  
11.30 „Likimo melodija“.  
12.35 „Albanas“.  
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Moterų balsas. Dabar. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Nuoga tiesa. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Gyvenimo būdas. 
00.45 Šiandien kimba. 
01.45 Reporteris. 
02.25 Lietuva tiesiogiai. 

06:00 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (k).  (

08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 

09:00 Autopilotas. 
09:30 Apie žūklę. 
10:00 „Vandenyno paslaptys su 

Džefu Korvinu“.  
10:30 „Kiti pasauliai. Tradicijų sargai“.  
11:40 „Pragaro katytė“.  
12:40 „Žvaigždės kelias (Alos Puga-

čiovos istorija)“.  
13:45 „Vanity Fair. Visiškai slaptai
14:40 „Kas žudikas?“.  
15:55 Blogiausias Lietuvos vairuotojas. 
17:00 LKL čempionatas. Dzūkija – 

Nevėžis. Tiesioginė transliacija
19:30 NAUJAS SEZONAS. Muziki-

nė kaukė. 
22:05 MANO HEROJUS. Laiko 

įkaitai. 
00:20 AŠTRUS KINAS. Pjūklas 2.  
02:05 „Begėdis“ (k).  
03:40 Muzikinė kaukė (k). 

06:30 Galiūnų čempionų 
lygos etapas Vokietijoje (k). 

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

09:00 Galiūnų čempionų lygos eta-
pas Olandijoje. 

10:00 „Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu“.  

10:30 „Kiti pasauliai. Tradicijų sargai“.  
11:40 „Pragaro katytė“.  
12:40 „Nutrūkę nuo grandinės“.  
13:40 Sveikinimai. 
16:00 „Policijos akademija“.  
17:00 LKL čempionatas. Lietuvos ry-

tas – Žalgiris. Tiesioginė transliacija
19:30 „Ekstrasensų mūšis“.  
21:45 Anapus nežinomybės. 
22:45 „Kortų namelis“.  
23:55 Laiko įkaitai (k).  
02:05 „Ekstrasensų mūšis“ (k).  

06:25 Dienos programa. 
06:30 „Kaukė“ (k).  
06:55 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“ (k).  
07:20 „ „Nickelodeon“ valanda. 

Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“. 
07:45 „Neramūs ir triukšmingi“.  
08:10 „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.  
09:00 „Ponas Bynas“. 
09:30 „Tinginių miestelis“.  
10:00 KINO PUSRYČIAI. Srovės 

nublokšti. 
11:40 Ieškokit Gudručio! 
13:55 „Pričiupom!“ 
14:25 PREMJERA. Rizikingos 

lenktynės.  
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios. 
19:30 Lietuvos balsas. 
22:10 PREMJERA. Mano tobulas 

gangsteris.  
00:05 Nakvynės namai 2.  
02:00 Pasodinsiu savo EKS (k).  
04:00 Programos pabaiga. 

17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios. 
19:30 SUPERKINAS. Karate vaikis.
22:20 Pasodinsiu savo EKS.  
00:35 PREMJERA. „Fuksų“ krikštynos“.  
02:30 Godzila (k).  
04:35 Programos pabaiga. 
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2017.10.11 d.
Trečiadienis

2017.10.11 d.
 Ketvirtadienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 2. 
10:55 Detektyvas Monkas 2. 
11:40 Emigrantai (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. Intelektinis 

TV žaidimas. 
22:50 Klausimėlis.lt. 
23:20 Premjera. Vokietija 1983-iai-

siais.  
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 5. (
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Nacionalinė ekspedicija(kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Istorijos detektyvai (subtitruo-

ta, kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Gyvenimas (kart.).
05:00 Seserys(kart.).

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  
10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-

nė policija 2. 
10:55 Detektyvas Monkas 2. 
11:40 Gyvenimas (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva. 
16:30 Premjera. Seserys. 
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Pokalbių laida „Svarbios de-

talės“. 
22:30 Premjera. Apsimetėliai
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 5. (
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Specialus tyrimas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes 

nugalėjom“ (kart.).
03:30 Laisvės vėliavnešiai (kart.).
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

(kart.).
05:00 Seserys (kart.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“.  
06:55  „Simpsonai“ (kart.) 
07:55  „Bruto ir Neto“ (kart.) 

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „TV Pagalba“ (kart.) 
12:00  NAUJAS SEZONAS. „Tėve-

lio dukrytės“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Pažadėtoji“.  
15:30  „Pamilti vėl“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Gero vakaro šou“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:25  „Vikinglotto“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Rembo. Pirmasis kraujas 2“.  
00:25  „CSI kriminalistai“.  
01:25  „24 valandos. Palikimas“.  
02:15  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  
02:40  „Rouzvudas“.  
03:30  „Ponas Jangas“.  
04:20  „Programos pabaiga“. 

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“.  
06:55  „Simpsonai“ (kart.) 
07:55  „Bruto ir Neto“ (kart.) 

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „TV Pagalba“ (kart.) 
12:00  NAUJAS SEZONAS. „Tėve-

lio dukrytės“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai“.  
14:30  „Pažadėtoji“.  
15:30  „Pamilti vėl“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Farai“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Auklės“.  
00:25  „CSI kriminalistai“.  
01:25  „24 valandos. Palikimas“.  
02:15  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  
02:40  „Rouzvudas“.  
03:30  „Ponas Jangas“.  
04:30  „Programos pabaiga“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“.  
07:05 „Kaukė“.  
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
12:30 Anapus nežinomybės. 
13:25 „Rožių karas“.  
14:25 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.  
20:30 Pagauk dainą. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Apsi-

metėlis, sukčius ir dama. 
00:25 „Juodasis sąrašas“.  
01:20 „Visa menanti“.  
02:10 Taksi 3 (k).  
03:45 Programos pabaiga. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“.  
07:05 „Kaukė“.  
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 Yra, kaip yra (k). 
12:35 KK2 (k). 
14:25 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Kai ne-

siseka, tai nesiseka
00:35 „Juodasis sąrašas“.  
01:30 „Visa menanti“.  
02:20 Alchemija. VDU karta. 
02:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas 

„Menininkų portretai“
03:20 Programos pabaiga. 

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Vantos lapas. 
07.20 Muzikinės kovos. 

09.20 „Gluchariovas“.  
11.30 „Likimo melodija“.  
12.35 „Albanas“.  
13.40 TV parduotuvė.
13.55 24/7. 
15.00 Muzikiniai sveikinimai. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Gyvenimo būdas. 
21.30 Patriotai. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Nuoga tiesa. 
01.45 Reporteris. 
02.25 Lietuva tiesiogiai. 
02.40 „Delta“.  
03.25 „Merdoko paslaptys“.  
04.10 „Rojus
05.00 „Bitininkas“.  
05.45 „Merdoko paslaptys“.  (

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Skinsiu raudoną 

rožę. 
07.20 Nuoga tiesa. 
09.20 „Baudėjas“.  
11.30 „Likimo melodija“.  
12.35 „Albanas“.  
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Muzikinės kovos. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.  
20.00 Reporteris. 
20.30 Moterų balsas. Dabar. 
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Patriotai. 
00.45 „MMA „King of the Cage“. Va-

saros turas. 
01.45 Reporteris. 
02.25 Lietuva tiesiogiai. 
02.40 „Delta“.  
03.25 „Albanas“.  
04.10 „Rojus“.  
05.00 „Bitininkas“.  
05.45 „Albanas“.  

06.30 Programa.
06.34 TV parduotuvė.
06.50 Kaimo akademija. 
07.20 Šiandien kimba. 

08.20 Patriotai. 
09.20 „Inspektorius Luisas. Žaizdos“.  
11.30 „Likimo melodija“.  
12.35 „Albanas“.  
13.40 TV parduotuvė.
13.55 Nuoga tiesa. 
16.00 Reporteris. 
16.50 „Rojus“.  
18.00 Reporteris. 
18.40 Lietuva tiesiogiai. 
18.55 „Albanas“.  
20.00 Reporteris. 
20.25 „Baudėjas“.  
22.30 Reporteris. 
23.15 Lietuva tiesiogiai. 
23.45 Moterų balsas. Dabar. 
01.45 Reporteris. 
02.25 Lietuva tiesiogiai. 
02.40 „Delta“.  
03.25 „Albanas“.  
04.10 „Rojus“.  
05.00 „Bitininkas“.  
05.45 „Albanas“.  

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.  

07:35 „Farų karai“ (k).  
08:30 Muchtaro sugrįžimas. 

09:30 „Voratinklis“ (k).  
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
11:35 „Įteisintas faras“ (k).  
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k
13:45 „Farų karai“.  
14:45 Muchtaro sugrįžimas.  
15:50 „Voratinklis“.  
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
19:30 „Įteisintas faras“.  
20:30 Farai. 
21:00 Dingę be žinios 2.  
22:55 Ekstremali riba (k).  
00:45 „Begėdis“.  
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.  
02:25 „Pragaro katytė“ (k).  
03:10 Farai (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.  

07:35 „Farų karai“ (k).  
08:30 Muchtaro sugrįžimas.  

09:30 „Voratinklis“ (k).  
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
11:35 „Įteisintas faras“ (k).  
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
13:45 „Farų karai“.  
14:45 Muchtaro sugrįžimas.  
15:50 „Voratinklis“.  
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
19:30 „Įteisintas faras“.  
20:30 Farai. 
21:00 Paskutinė misija.  
23:05 Dingę be žinios 2 (k).  
00:55 „Begėdis“.  
01:45 „Džeikas, Storulis ir šuo“.  
02:30 „Pragaro katytė“ (k).  
03:20 Farai (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.  

07:35 „Farų karai“ (k).  
08:30 Muchtaro sugrįžimas.  

09:30 „Voratinklis“ (k).  
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
11:35 „Įteisintas faras“ (k).  
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k).  
13:45 „Farų karai“.  
14:45 Muchtaro sugrįžimas.  
15:50 „Voratinklis“.  
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
19:30 „Įteisintas faras“.  
20:30 Savaitės kriminalai. 
21:00 Nekviesta viešnia.  
22:45 Paskutinė misija (k).  
00:50 „Begėdis“.  
01:40 „Džeikas, Storulis ir šuo“.  
02:25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“ (k).  
03:10 Savaitės kriminalai (k). 

2017.10.10 d.
 Antradienis

06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas.

06:05 Labas rytas, Lietuva. 
09:05 Senis.  

10:05 Premjera. Štutgarto kriminali-
nė policija 2. 

10:55 Detektyvas Monkas 2.  
11:40 Beatos virtuvė (kart.).
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
13:05 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:30 Premjera. Seserys.  
17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.). 
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“. 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Emigrantai. Socialinės doku-

mentikos laida. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama. 
21:05 Dėmesio centre. 
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Istorijos detektyvai (subtitruota).
23:20 Modernus serialas. Premjera. 

Tvin Pyksas 3. 
00:15 Premjera. Detektyvas Mon-

kas 5. (
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 LRT forumas (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro (kart.).
03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Nematoma Lietuvos istorija.
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Emigrantai (kart.).
05:00 Seserys (kart.).

06:10  „Televitrina“. 
06:25  „Didvyrių draugužiai“.  
06:55  „Simpsonai“ (kart.) 
07:55  „Bruto ir Neto“ (kart.) 

08:25  „Moterys meluoja geriau“ (k) 
08:55  „Meilės sūkuryje“.  
10:00  „TV Pagalba“ (kart.) 
12:00  NAUJAS SEZONAS „Tėvelio 

dukrytės“.  
13:00  „Kempiniukas Plačiakelnis“.  
13:30  „Simpsonai”.
14:30  „Pažadėtoji“.  
15:30  „Pamilti vėl“.  
16:30  „TV Pagalba“. 
18:30  „TV3 žinios“. 
19:30  „Bruto ir Neto“. 
20:00  „Prieš srovę“. 
21:00  „Moterys meluoja geriau“. 
21:30  „TV3 vakaro žinios“. 
22:30  VAKARO KINO TEATRAS. 

„Peržengta riba“. 
00:20  „CSI kriminalistai“.  
01:20  „24 valandos. Palikimas“.  
02:10  „Paskutinis žmogus Žemėje“.  
02:35  „Rouzvudas“.  
03:30  „Ponas Jangas“.  
04:25  „Programos pabaiga“. 

06:30 Dienos programa. 
06:35 „Visatos broliai“.  
07:05 „Kaukė“.  
07:30 „Nepaprastas Gumu-

liuko gyvenimas“.  
07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.  
09:50 24 valandos. 
10:35 Yra, kaip yra. 
11:35 24 valandos (k). 

06:40 „Diagnozė - žmogžu-
dystė“.  

07:35 „Farų karai“ (k).  
08:30 Muchtaro sugrįžimas. 

09:30 „Voratinklis“ (k). 
10:30 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). 
11:35 „Įteisintas faras“ (k). 
12:40 „Sudužusių žibintų gatvės“ (k). 
13:45 „Farų karai“.  
14:45 Muchtaro sugrįžimas . 
15:50 „Voratinklis“.  
16:55 „Sudužusių žibintų gatvės.
18:00 Info diena. 
18:25 „Sudužusių žibintų gatvės“.  
19:30 „Įteisintas faras“.  
20:30 Farai. 
21:00 Ekstremali riba
22:50 „Kortų namelis“ (k).  
23:55 Pjūklas 2 (k). 
01:35 „Džeikas, Storulis ir šuo“.  
02:20 „Kiti pasauliai. Tradicijų ser-

gėtojai“ (k).  
03:05 „Žvaigždės kelias (Alos Puga-

čiovos istorija)“ (k).  

Priekabų ir tralų 
nuoma Druskininkuose. 
Tel. 8 618 53770

Atliekama akipločio 
kompiuterinė patikra

A. Andriejuk akių ligų kabinetas
M. K. Čiurlionio g. 65

Tel.: 8 313 51153

Gaminami visų tipų akiniai. 
Užsakant akinius, nemokama:

• regėjimo patikra;
• akinių lęšių įdėjimas.

A. Andriejuk akių ligų kabinetas
M. K. Čiurlionio g. 65

Tel.: 8 313 51153

02.40 „Delta“.  
03.25 „Merdoko paslaptys“.  
04.10 „Rojus“.  
05.00 „Bitininkas“.  
05.45 „Merdoko paslaptys“.  

12:35 Nuo... Iki... (k). 
13:25 „Rožių karas“.  
14:25 „Dvi širdys“.  
16:30 Labas vakaras, Lietuva. 
17:35 Yra, kaip yra. 
18:30 Žinios. 
19:30 KK2. 
20:00 „Meilė gydo“.  
20:30 Čia tai geras! 
21:30 Žinios. 
22:30 VAKARO SEANSAS. Taksi 3.  
00:15 „Juodasis sąrašas“.  
01:10 „Visa menanti“.  
02:00 10-oji Kloverfyldo gatvė (k).  
03:45 Programos pabaiga. 
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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

Malkų išpardavimas 
(skaldytos arba 

kaladėmis). 
Tel. 8 601 46179

PA R D U O D A M E :
medžio briketus ir granules.
Tel. 8 600 11011
www.juozomalkos.lt

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

skalda. Tel. 8 698 76866

Nuolaidos optikoje:
Akinių rėmeliams – iki 40 %

Stiklams – 10 %
Gydytojos patikra, užsakant akinius – 

nemokama. 
Mūsų adresas: Vilniaus alėja 8 

(buvęs buitinis)
Tel. 8 (313) 53444

Parduodame pušines 
malkas (neskaldytas). 

Atvežame.  
Tel. 8 675 85497

Įvairiose miesto vietose nuolat randami 
mobilieji telefonai. Dėl jų kreiptis į Drus-
kininkų policijos komisariatą nuo 8 iki 17 
val. Tel. 8 700 65558

Išnuomoju 1200 kv. m įvairaus dydžio ir aukščio patalpas. Dideli elektros, vandentie-
kio ir kanalizacijos pajėgumai, Baravykų g. 6. Yra leidimas autoservisui ir mašinų ar-
dymui ir kitai veiklai. Tel. 8 612 12197

Siūlomas darbas su žemės ūkio technika. Reikalinga patirtis miškų arba že-
mės ūkyje, sugebėjimas atlikti suvirinimo ir remonto darbus, noras bei galimy-
bė dirbti ir užsidirbti. Nauja technika, labai geros darbo ir apmokėjimo sąlygos, 

taip pat pilnai apmokami viršvalandžiai bei kompensuojama kelionė į darbą. 
Tel. 8 645 99030

 Dujų balionų pildymas norimu 
kiekiu ir greitas pristatymas. 
Prekiaujame angliarūgšte, 

deguonimi, acetilenu 
 ir europinio standarto 5, 11 ir 21 kg 
propano-butano dujų balionų tara.
Kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 iki 
16.30. Šeštadieniais iki 12.00 val.

 Telefonai 8 313 52204 ir 8 685 41190.

Druskininkuose 
SPA VILNIUS

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

ligų specialistas, 
gydytojas endokrinologas

med. dr. Vygantas 
Šidlauskas

Registracija tel. 
+370 313 53811

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

Gydome ir vaikus. Išduo-
dame pažymas mokykloms. 
Taikomos nuolaidos proce-
dūroms. Nuskausminimui nau-
dojamas patentuotas išra-
dimas gintario-audio video 
analgezija. Gydytojo odonto-
logo konsultacija nemokama!

 
Kviečiame visus pasinaudo-
ti naujausia dantų balinimo 

technologija su Philips Zoom 
sistema, kuriai taikome 10 % 

nuolaidą!  
Registracija tel.:  +370 

313 53811, 59172, 53900

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

Liejame gręžtinius pamatus. 
Tel. 8 682 00300

Reikalingas autošaltkalvis. 
Tel. 8 685 64483

Parduodama 1,22 ha miško Randamonių kaime, 
Druskininkų savivaldybėje. Tel. 8 690 47310

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

Atliekame statybos ir apdailos darbus. 
Tel. 8 601 52590

Reikalingi staliai. Tel. 8 685 64483

Parduodami rūšiuoti pagal dydį česnakų sodinukai „Liuba-
ša“ (skiltelės). Kaina nuo 5 Eur už 1 kg. Priimami užsakymai 
didesniam kiekiui. Tel. +370 313 45543, +370 686 44079.

Atlieku tekinimo, frezavimo, santechnikos darbus.
Tel. 8 675 09412

Perkame mišką. Gali būti su bendrasavininkais. 
Atsiskaitome grynais. Tel. 8 644 55355
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Asmeniniai skelbimai
Garažas Druskininkų miesto centre, 
Ligoninės g. 8, pušyne prie Jaunimo 
užimtumo centro. Tel. 8 671 45555

9 a sklypas namų valdai Pylimo 68: 
kadastrinis Nr. 1501/0009:41,  prie 
buvusio geležinkelio, vidury pušyno. 
Sklypas yra kraštinis, lygus, be duo-
bių, medžių ar krūmų, netoliese yra 
elektros pastotė. Vieta graži, rami, ge-
ras privažiavimas. Kaina 16 800 eurų. 
Tel. 8 686 07798

0,57 ha sodyba Švendubrės pra-
džioje su 142 kv. m. namu, dideliu 
kluonu ir tvartu. Kaina – 60000 Eur.  
Tel. 8 616 57845 

24 a žemės ūkio paskirties sklypas 
Snaigupės kaime prie upelio (yra 2 
tvenkiniai). Tel. 8 682 87568

Namas Leipalingyje Seirijų gatvėje 
17 a žemės sklype su ūkiniu pasta-
tu ir kitais statiniais. Name įvestas 
vandentiekis, įrengta pirtelė. Kaina 
– 40,000 Eur. Sodybą galima keisti 
į 1 kambario  butą Druskininkuose.  
Tel. 8 610 78955

Kampinis sklypas Jaskonyse, sodų 
bendrijoje „Migla“. Tel. 8 601 48912

Garažas prie Vandentiekio su duobe. 
Kaina – 3000 Eur. Tel. 8 618 20123

Sodo sklypas Viečiūnuose, sodų 
bendrojoje „Rūta“ (atlikti geode-
ziniai matavimai, įvesta elektra.  
Tel. 8 682 34688

Parduodami automobiliai ir jų 
dalys

 „Renault Megane Scenic“ 1998 m., 
1,9 L dyzelinas, 72 kW, universalas, 
žalios spalvos, TA iki 2018.08. Kaina 
– 600 Eur. Tel. 8 686 63010

„Renault Megane Scenic“ 2001 m., 
1,6 L benzinas. Tel. 8 629 50194

„VW Passat“ 1991 m., 1,8 L ben-
zinas-dujos, sedanas, dalimis.  
Tel. 8 655 66221

 „VW Passat“ 1991 m., 1,8 L benzinas, 
sedanas, automatas TA iki 2019 06.. 
Tel. 8 647 33100

„Opel Vectra“ 2001 m., 2,2 L dy-
zelinas, universalas ,TA 2019 05..  
Tel. 8 647 33100

Parduodamas nekilnojamas turtas

1 kambario 36 kv. m. butas su bal-
dais ir buitine technika, 4 aukšte iš 
5 Gardino g. 36. Kaina – 17 000 Eur.  
Tel. 8 687 68577

1 kambario 30 kv. m butas Veisiejų 
g. 22, 4 aukšte iš 5, maži komunali-
niai mokesčiai. Kaina – 27 500 Eur.   
Tel. 8 687 37575

1 kambario 35 kv. m butas Ateities 
g., 5 aukšte iš 5. Kaina – 24 000 Eur.  
Tel. 8 640 60381

1 kambario 35 kv. m. butas Gar-
dino g. 2/9 aukštų už 23 000 Eur.  
Tel. 8 682 46344

Įrengtas 2 kambarių 54 kv. m butas 
Vytauto g. (aukštas 9/9). Kaina – 57 
000 Eur. Tel.  8 606 04614

Nestandartinis, suremontuotas 1 k. 35 
kv. m butas M. K. Čiurlionio g. 1 aukš-
te. Kaina 45 000. Tel. 8 606 04614

2 kambarių 57 kv. m butas 2 aukšte iš 
5, Merkinės g. Kaina – 35500 Eur. Tel. 
8 686 15829

Parduodamas butas. 2-jų kambarių, 
54 kv. m tvarkingas butas, 1a. iš 3a., 2 
balkonai, rūsys, Neravų g. (ne bendra-
butis), už 45 tūkst. Eur. Tel. 8 674 20255

3 kambarių butas mediniame name 
geroje vietoje šv. Jokūbo g. Yra gara-
žas-sandėlis, po visu garažu – rūsys, 
virš garažo kambarys ir 5 a žemės. 
Tel.: 8 (313) 52106, 8 64897953

Įvairių dydžių namų valdos sklypai 
(prie miško, atlikti geodeziniai matavi-
mai, miesto komunikacijos – vanden-
tiekis, kanalizacija, el. pastotė) M. K. 
Čiurlionio g. 120. Tel. 8 602 10802

Jaukus 28 kv. m  1 kambario butas 
gyvenimui ar poilsiui. Kaina – 28 000 
EUR. Tel. 8 617 41982

Namas Leipalingyje 18 a sklype su 
ūkiniais pastatais ir garažu. Kaina – 
30000 Eur. Tel. 8 626 64747

Gerai įrengtas garažas Ligoninės g. 
6. Tel. 8 614 76626

Pigus 6,1 aro sodo sklypas Jaskony-
se, Mėtų g. 5. Tel. 8 687 37575

Garažas Leipalingyje, prie katili-
nės (su duobe). Kaina – 1500 Eur.  
Tel. 8 643 80430

2 kambarių 23,23 kv. m. butą Drus-
kininkų senamiestyje, šv. Jokūbo g. 
Kaina – 23 000 Eur. Tel. 8 604 87277

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

Du besiribojantys namų valdos 
sklypai Didžiasalyje, bendras plo-
tas – 30 a. Atvesta elektra, 300 m 
iki ežero. Kaina už abu – 9500 Eur.  
Tel. 8 610 60926

Vokiškos žieminės padangos R14 
(4 vnt.) 165/85. Kaina – 125 Eur.  
Tel. 8 647 33090

Universalios R14 padangos kar-
tu su lietais ratlankiais už 100 Eur.  
Tel. 8 616 36528

VW Passat B-4, 1995 m., 1,9 dyzeli-
nas. TA iki 2018 m. kaina – 500 Eur. 
Tel. 8 654 26270

Parduodami įvairūs daiktai

Automobilinė kėdutė mažiausiems 
iš Norvegijos. Kaina – 20 Eur.  
Tel. 8 600 07706

Automobilinis 4 kanalų 400 WT sti-
printuvas „DLS CA 450 Clasic“ už 100 
Eur; Sub buferis „Blow Adrenaline“ už 
50 Eur. Tel. 8 687 22262

Naujas namų modemas, yra garanti-
ja. Tel. 8 601 88119

2 nedaug dėvėti geros būklės kos-
tiumai (54 dydis, 172-176 cm. ūgiui) 
po 15 Eur; 2 tokio pat dydžio švarkai 
pavasario-rudens sezonui po 10 Eur. 
Tel. 8 612 29462

Puikios būklės pilvo preso ir juos-
mens treniruoklis „AB Prince Pro“ (at-
silenkimai galimi į visas puses, krūvio 
reguliavimas) už 45 Eur; elektrinis vir-
dulys (garatinis) „Standart F-716“ už 8 
Eur. Tel. 8 612 29462

Lyginimo lenta 125x40cm(normaliai 
lakstoma, audeklas įplyšęs) už 10 Eur  
Tel. 8 612 29462

Svetainės komplektas, virtuvinis sta-
las, ovalus pietų stalas, odinė sofa, 
komoda, kavos staliukas, kampinė 
indauja. Tel. 8 612 09648

Nedidelė 3 durų sekcija už 25 Eur.  
Tel. 8 610 45050

Generatorius: 7,5 kW, vokie-
čių gamybos. Kaina – 530 Eur.  
Tel. 8 688 59007

2 dujų balionai už 45 Eur; senoviniai: 
spinta, 6 kėdės, radijas, įvairūs stiklai-
niai. Tel. 8 616 22124

Pigiai vilnonis kilimas, veidro-
dis-knyga su stalčiais, kieto plau-
šo plokštės (4 vnt.) už 25 Eur.  
Tel. 8 630 87652, 8 (313) 52512

2 kaitviečių laisvai pastatoma indukci-
nė viryklė „ProfitCook“, dulkių siurblys, 
prieškambario suoliukas, televizoriaus 
komodėlė, skrynia. Tel. 8 604 87277

Kėdės, dviejų durų spinta (aukštis 
214 cm), staliukas gėlėms, vilnonis ki-
limas (1,5 x 2,40 cm) - 50 Eur,   namų 
darbo lino siūlas 560 gr. – 16 Eur.  
Tel. 8 600 38695

Kalnų slidžių komplektas.  
Tel. 8 600 79606

2 dujų balionai po 17 Eur; 2 bakai meta-
liniai (200 L) po 7 Eur; 2 plastikinės tal-
pos (200 L) po 17 Eur; labai geras lauko 
tualetas už 150 Eur. Tel. 8 616 57845

Kineskopinis televizorius „Philips“ (37 
cm įstrižainė) už 20 Eur; televizorius 
„Samsung“ (51 cm įstrižainė) už 23 
Eur; pakabinamas pusiau apvalus vo-
nios veidrodis 90x42 cm už 13 Eur; TV 
priedėlis „ Etellbox“ už 22 Eur; naudoti 
medžio drožlių skydai ir DVP plokštės; 
durų varsčios. Tel. 8 686 43600

Elipsinis treniruoklis, blokai ir pane-
lės, kokliai krosniai, ąžuolinis parke-
tas. Tel. 8 682 98506

Dujinė viryklė „Brest“ už 30 Eur; ke-
pimo krosnelė „Standart“ už 30 Eur.  
Tel. 8 630 36440

2 kaitviečių įmontuojama elektrinė vi-
ryklė „Siemens“, bufetas-indauja,

sekreteras-rašomasis stalas, ap-
valus pietų stalas, kėdės, fotelis.  
Tel. 8 606 28422

Nugaros masažuoklis, naudojamas 

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). 

ant kėdės už 50 Eur. Tel. 8 673 02280 

Išskleidžiamas minkštas kampas 
(270x160 cm) su patalynės dėže už 255 
Eur; pakabinama mikrobangų krosnelė 
su gartraukiu už 35 Eur; sviesto muši-
mo statinaitė už 15 Eur; radijo tiuneris 
„Technik“ už 16 Eur; sieninis TV laikiklis 
už 7 Eur. Tel. 8 626 20523

Dviratis už 50 Eur; naujas šuns narvas 
transportavimui už 75 Eur; akmenys; 
belaidis telefonas „Panasonic“ už 30 
Eur; pirmos Komunijos suknelė už 30 
Eur; lazdynų sodinukai po 2 Eur/1 vnt., 
gelinių nagų lempa. Tel. 8 696 64583

Kanalizacijos vamzdžiai PVC, d. 
160x3000 (2 vnt., po 10 Eur) ir dvigu-
bos movos PVC (d. 160; 2 vnt. po 4 
Eur). Tel. 8 680 26237. 

Vasariniai kviečiai (6 Eur/50 kg); bul-
vės (8 Eur/50 kg). Tel. 8 636 88529

Geros būklės garso stiprintuvas „Pio-
neer“ ir tiuneris. Tel. 8 665 20807

Skaitmeninis fotoaparatas „Sony 
DCX3“ su filmavimo funkcija ir spaus-
dintuvas „Canon“ nuotraukoms. Kaina 
– 50 Eur. Tel. 8 622 82556

Naudota dujinė kaitlentė; dujų balio-
nas su reduktoriumi ir žarna (80 Eur). 
Tel. 8 675 35062

Automatinė skalbyklė „Beko“ (110 
Eur); nauja elektrinė pirties krosnelė 
„Zalvia“ (160 Eur); garso kolonėlės 
„GS Beat“ (13 Eur); prožektorius.  
Tel. 8 654 87148.

„Electrolux“ įmontuojama dujinė viry-
klė (50x58); naudotas AEG gartraukis 
(60x30).Tel. 8 614 95189

500 vnt. naudotų plytų.  
Tel. 8 670 12318

Naujos virtuvinės spintelės. Tel. 8 600 
79606

Bulvės, ž. kviečiai, ž. kvietrugiai, mie-
žiai, avižos ir rugiai. Tel.8 699 18639.

Rugiai, avižos, kviečiai, pašarinės 
bulvės. Tel. 8 650 25245

Bulvės. Kaina 20 centų už kg.  
Tel. 8 699 33783

Bulvės „Vineta“ (20 ct/ kg) ir paša-
rines (6 Eur / 50 kg) (prie Leipalin-
gio). Galime nemokamai atvežti.  
Tel. 8 686 13662 

Žieminiai kvietrugiai. Kaina – 6 Eur už 
1cnt.; bulvės – 8 Eur. 1 už 1cnt. Vei-
siejų sen. Tel. 8 6160 4451

Moliūgai ir pašarinės bulvės.  
Tel. 8 648 82746

Bulvės. Tel. 8 647 33090

Bulvės (1kg/0, 20 Eur).  
Tel. 8 620 37469

Parduoda mišką ir medieną

Drebulinės malkos. Tel. 8 648 92746

Parduodama gyvuliai, pieno, mė-
sos produktai

Triušiai, triušiena. Tel. 8 616 41639

Mėsiniai avinukai. Tel. 8 686 95998

Mėsinės naminės kiaulės.  
Tel. 8 601 22865

Perka

Pirkčiau naudotą mikrobangų krosne-
lę. Tel. 8 611 91421

Pirkčiau seną geros būklės (iki 1987 
metų gamybos) „Mercedes Benz“ au-
tomobilį. Tel. 8 628 75156

Keičia

2 a mūrinį namą 20 a sklype Neravuo-
se į 2-3 kambarių butą Druskininkuo-
se (pageidautina naujos statybos) su 
priemoka. Tel. 8 612 92239

Gyvenamą namą su garažu „Papar-
čio“ sodų b-joje į 1 kambario butą 
Druskininkuose. Bendrabučio nesiū-
lyti. Tel. 8 682 99968

Nuoma

Nuomoju namą ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 629 31428

Išnuomojamas butas Gardino gatvė-
je. Tel. 8 605 45603

Išnuomoju 2 kambarių butą Ateities g. 
nuo spalio 1 d. Tel. 8 603 78527

Išnuomoju 2 kambarių 56 kv. m butą 
Druskininkų g. po remonto su balko-
nu, baldais ir buitine technika. Kaina 
– 300 Eur + komunaliniai mokesčiai. 
Tel. 8 617 41584

Išnuomojamas 1 kambario 33 kv. m 
butas Neravų g. 29. Tel. 8 676 33844

Išnuomojamas naujos statybos 2 
kambarių butas name Liepų gatvėje 
su baldais ir buitine technika. Kaina – 
300 Eur/mėn. + komunaliniai mokes-
čiai. Tel. 8 662 41141

2 kambarių 40 kv. m naujai suremon-
tuotas butas 1 aukšte (buvęs biuras) 
Gardino g. Tel. 8 611 48844

2 k. butas Sveikatos g. 18 pirmame 
aukšte. Tel. 8 617 56054

Ieško darbo

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

48 m. moteris skubiai ieško darbo. 
Tel. 8 617 86607

Jauna moteris ieško darbo. Intymaus 
nesiūlyti.8 601 27285

37-erių metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 663 53521

60-ies metų moteris ieško auklės 
darbo arba gali slaugyti ligonį.  
Tel. 8 676 03790

Kiti

Parduodamos keturios baltos Vaka-
rų Škotijos terjero kalytės, gimusias 
rugpjūčio 18 d. (po kaina 30 Eur).  
Tel. 8 682 33477

Pirkčiau žolės pjovimo traktoriuką, 
gali būti su defektu. Tel. 8 602 85074

Reikalingas meistras surinkti vartus, 
užtverti tvorą. Tel. 8 670 17807

Be nuomos mokesčio priimsiu gyven-
ti moterį, galinčią pasirūpinti senole. 
Tel.: 8 612 60882

Padovanosiu 2 kambarines gėlytes. 
Tel. 8 650 68954

Pamesti raktai su pakabuku „Praha“. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 682 25279

Gal kuri gydymo įstaiga galėtų pado-
vanoti masažo stalą neįgaliajam (kad 
reguliuotųsi stalo aukštis).  
Tel. 8 600 38695

Dovanoju baltą 7 savaičių katytę.  
Tel. 8 601 52577

Pamestas vestuvinis žiedas. Radu-
siam atsilyginsime. Tel. 8 605 92520

Perkame juodo ir spalvoto metalo laužą. 
Didesnį kiekį pasiimam patys. Automobilių 

utilizavimas (Leipalingis). 
Tel.: 8 687 66440, 8 682 20383

Spa centrui ir grožio salonui „East Island“
reikalinga manikiūro-pedikiūro specialistė (-as)

darbui pilnu etatu.
Privalumas: darbinė praktika ir užsienio kalbos.

Kontaktai: rasa@eastisland.lt tel. 8 677 84384
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Meras R. Malinauskas papasakojo, kokie svarbiausi projektai bus įgyvendinti artimiau-
siu metu/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Pasaulinės Turizmo dienos proga organizuotų verslo pietų metu 
aptartos Druskininkų turizmo srities aktualijos

Laima Rekevičienė

Idėja kasmet suburti verslo 
bendruomenę, įvairių įstaigų 
ir įmonių vadovus ir savivaldy-
bės atstovus pietums sulaukia 
vis didesnio susidomėjimo, to-
dėl tokie pietūs šiemet orga-
nizuoti jau antrą kartą. Šįsyk 
–  Pasaulinės Turizmo dienos 
proga. Kadangi ši sritis Drus-
kininkams itin svarbi ir aktu-
ali,  daug dėmesio buvo skir-
ta turizmo srities aktualijoms, 
diskutuota, kaip Druskininkus 
paversti dar patrauklesniu ku-
rortu, kuriame būtų gera gy-
venti patiems vietos gyvento-
jams ir į kurį norėtų atvykti vis 
daugiau svečių. 

„Grand SPA Lietuva“ organi-
zuotame renginyje aptarti aktua-
lūs ir rūpimi klausimai, pasakota 
apie jau įgyvendinamus ir būsi-
mus projektus. Į verslo pietus 
susirinko daugiau kaip šimtas 
Druskininkų krašto verslininkų, 
įvairių įstaigų ir įmonių atstovų, 
savivaldybės vadovai ir specia-
listai. 

 Renginyje dalyvavo Ūkio vi-
ceministras Ramūnas Burokas, 
Seimo nariai Zenonas Streikus 
ir Virginija Vingrienė, Vyriausy-
bės atstovė Alytaus apskrityje 
Ona Balevičiūtė. Ūkio ministe-
rijos ES paramos koordinavimo 
departamento vadovė Rita Ar-
monienė ir Valstybinio turiz-
mo departamento Atvykstamo-
jo turizmo poskyrio vedėja Olga 
Gončarova renginio dalyviams 
pristatė ES lėšomis finansuoja-
mų projektų gaires ir galimybes 
juose dalyvauti.

Renginyje dalyvavusi LR Seimo 
narė V. Vingrienė žavėjosi druski-
ninkiečių iniciatyva susitikti vers-
lo, įvairių įstaigų, organizacijų at-
stovams ir aptarti aktualiausius 
klausimus: „Labai džiaugiuosi, 
kad Druskininkai nuolat nustebi-
na naujomis iniciatyvomis, nau-
jomis idėjomis. Tikiuosi, kad ste-
bins ir toliau. Druskininkai – labai 
patrauklus kurortas, linkiu ir to-
liau išlikti turizmo lyderiu, gražė-
ti ir pritraukti kaip galima daugiau 
turistų. Pasiūlyti jiems tikrai turi-
te ką!”.

„Labai džiaugiuosi, kad Druski-
ninkai rodo pavyzdį visai Lietu-
vai. Manau, kad turizmas yra bū-
sima perspektyvaus verslo šaka 
tokiai gražiai Lietuvai, tokiems 
gražiems Druskininkams. Jis gali 
būti vienu iš svarbiausių ateities 
verslų“, – sakė LR Seimo narys Z. 
Streikus. 

Daug dėmesio – naujovėms
Tradicinio renginio metu meras 

Ričardas Malinauskas padėko-
jo susirinkusiems verslininkams 

už jų aktyvumą, prisidedant prie 
sėkmingo Druskininkų vystymo, 
pristatė svarbiausius Druskinin-
kams projektus.  

Kalbėdamas apie pirmojo pus-
mečio turistų srautų dinamiką, 
meras pasidžiaugė, kad ir šiemet 
Druskininkai išlieka populiarus 
kurortas, statistika rodo, kad sve-
čių sulaukėme daugiau, nei per-
nai tuo pačiu metu. 

R. Malinauskas pasakojo, kad 
vis daugiau privačiame sektoriu-
je nakvynės paslaugas teikiančių 
verslininkų moka vietinę rinklia-
vą už naudojimąsi Druskininkų 
kurorto viešąja turizmo ir poilsio 
infrastruktūra, daugiau lėšų su-
renkama ir iš viešbučių, poilsio 
namų. Renginio dalyviams buvo 
išsamiai pristatyta, kam yra pa-
naudojami šios rinkliavos  pinigai. 

Savivaldybės vadovas negailė-
jo gražių žodžių apie turizmo pas-
laugas teikiančius verslininkus: 
„8154 – tiek svečių vienu metu 
galima apgyvendinti Druskiniuo-
se. Įspūdingas skaičius. Manau, 
kad šis skaičius gali išaugti iki 10 
tūkstančių“. 

Meras ragino verslininkus pa-
galvoti apie kuo įvairesnių poil-
sio, pramogų, užimtumo paslau-
gų plėtrą: „Norisi, kad žmonės vis 
rastų ką nors įdomaus ir vėl norė-
tų atvykti.“ 

Visiems buvo įdomu išgirsti, ko-
kie svarbiausi projektai bus įgy-
vendinti artimiausiu metu. Jau 
greitai prasidės Druskininkų kul-
tūros centro rekonstrukcijos dar-
bai, o vasaros sezoną šis centras 
pasitiks atsinaujinęs: bus rekons-
truota lauko scena, bus nupirkta 
apšvietimo ir garso įranga, įranga 
lauko kino teatrui. 

Kalbėta ir apie vieną svarbiausių 
Druskininkams Kultūros ir kon-
gresų rūmų projektą, kuris taptų 
dar vienu traukos objektu. Meras 
patikino, kad bus daroma viskas, 
kad kuo greičiau būtų pritrauktos 
lėšos, reikalingos objekto staty-
bai.  Renginio dalyviams buvo pri-
statytos vizualizacijos, kaip turėtų 
atrodyti būsimasis objektas. 

„Druskininkai nuolat turi atsinau-
jinti ir pasiūlyti naujovių. Įvertinę 
kitų kurortų patirtį, ketiname re-
konstruoti Druskininkų gydyklą. Ji 
ir toliau bus kurorto širdimi, tačiau 
veiks kitokiu principu. Išliks šim-
tametes tradicijas turinčios van-
dens ir purvo procedūros, o kita 
gydyklų dalis veiks savarankiško 
SPA panaudojimo principu“, – kal-
bėjo R. Malinauskas.

Susirinkusiesiems buvo įdo-
mu išgirsti, kad bus atnaujintas 
skveras prie Druskininkų švietimo 
centro, kuriame atsiras žaliosios 
erdvės, interaktyvūs fontanai. 
Jau vyksta ir šios erdvės projek-
tavimo darbai. Planuojama įrengti 

dviračių ir pėsčiųjų taką nuo res-
torano-picerijos „Sicilia“ iki lenk-
tojo tiltelio, sutvarkant Ratnyčėlės 
upelio pakrantę, bus sutvarkytas 
ir pats tiltelis bei jo prieigos. 

Vykdomi ir M. K. Čiurlionio ga-
tvės nuo „Circle K“ iki M. K. Čiur-
lionio iki V. Krėvės gatvių san-
kryžos  atkarpos rekonstrukcijos 
projektavimo darbai. 

„Dėkoju mūsų bendruomenės 
nariams, pateikusiems siūlymus 
konkursui, kaip turėtų atrody-
ti Druskininkų ženklas, prie įva-
žiavimo į miestą. Jau pradėti pa-
grindinės žiedinės sankryžos prie 
įvažiavimo į Druskininkus įrengi-
mo darbai. Žiedinėje sankryžoje 
bus įrengtas ženklas –  trys puše-
lės auksinėmis karūnomis. Visos 
trys pušelės, pritvirtintos prie ga-
lingos plokštės, suksis aplink ašį, 
kad kiekvienas žmogus, atvykęs į 
kurortą, Druskininkų ženklą maty-
tų įvairiais rakursais“, –  pasakojo 
R. Malinauskas. 

Renginyje kalbėta ir apie elek-
troninių naujovių įdiegimą, e-rin-
kodaros projektus, Druskininkų 
miesto ribų išplėtimą, šio proce-
so naudą dabar kaimiškose te-
ritorijose gyvenantiems Savival-
dybės gyventojams. Pasidalinta 
planais apie elektromobilių įkrovi-
mo vietas, „Kautros“ ketinimą įsi-
gyti elektra varomų autobusų, ku-
rie vežios Druskininkų keleivius. 

Meras padėkojo Druskininkų 
verslininkams, aktyviai dalyvavu-
siems Jaunimo verslumo ir inte-
gracijos į darbo rinką programoje. 
Programa yra šių metų naujovė, 
įgyvendinta pačios savivaldybės 
iniciatyva, joje dalyvavo 36 įmo-
nės. Savivaldybė iš biudžeto sky-
rė 109 tūkst. eurų minimalios al-
gos mokėjimui, verslas prisidėjo 
savo dalimi sumokant socialinį 
draudimą. Per sezoną jau įdarbin-
ta 186 jaunuoliai. 

Džiugina turistų srautų didėji-
mo dinamika

„Džiaugiuosi, kad turizmo šven-
tę šiais metais pavyko padary-
ti labiau matomą – išaugome iki 
trijų dienų šventės su koncertais, 
muge, gausiomis pramogomis 
ir paslaugomis, sukūrėme tikrą 
gurmanų fiestą. Tai visos ben-
druomenės šventė, nes turizmas 
yra druskininkiečių duona. Sten-
giamės, kad ir atvykusieji pajus-
tų Druskininkų dvasią, šventinį 
nusiteikimą, kartu su Druskinin-
kų bendruomene pažymėtų to-
kią gražią šventę – Pasaulinę Tu-
rizmo dieną. Manau, kad bendras 
sutelktas darbas padės pasiek-
ti norimus rezultatus – kad Drus-
kininkai būtų visų mėgstamas ku-
rortas, į kurį norisi atvykti visus 
metus. Turistų srautų didėjimas 
– visų mūsų siekiamybė. Apie tai 

kalbėjome verslo pietų metu“, – 
sakė R. Malinauskas. 

Turizmo ir verslo informacijos 
centro direktorius Rimantas Pa-
lionis išsamiai pristatė centro vei-
klą. „Turistų skaičiaus augimo di-
namika mus labai džiugina ir 
kartu užkelia kartelę, nes pasiek-
tą rezultatą išlaikyti esamomis 
rinkos nėra lengva. Šių metų pir-
mojo pusmečio statistika džiugi-
na tuo, kad turistų srautai vis dar 
auga lyginant su praėjusiais me-
tais“, – sakė R. Palionis. TVIC di-
rektorius pabrėžė, kad šie rezul-
tatai pasiekti bendromis verslo ir 
Savivaldybės pastangomis. 

R. Palionis pažymėjo, kad dide-
lę dalį atvykstančių turistų sudaro 
lietuviai, tarp atvykstančiųjų už-
sienio turistų daugiausia Rusijos, 
Baltarusijos ir Lenkijos piliečių. 

R. Palionis taip pat pasidžiau-
gė aktyviu verslo atstovų daly-
vavimu, pristatant Druskininkus 
turizmo mugėse ir parodose Lie-
tuvoje bei užsienyje. Jis padė-
kojo už vietinės rinkliavos mo-
kėjimą – TVIC tai labai svarbios 
pajamos, nes už surinktas lėšas 
galima efektyviau ir kokybiškiau 
pristatyti ir atstovauti Druskinin-
kams. Už minėtas lėšas yra įsi-
gytas naujausias, išmanusis 
ypatingos raiškos ekranas, kuris 

visiems susirinkusiesiems buvo 
pademonstruotas verslo pie-
tų metu. Nuo šiol mugėse bus 
galima dar efektyviau pristaty-
ti Druskininkus. Už vietinės rin-
kliavos lėšas taip pat įsigytos ir 
kitų svarbių priemonių:  automo-
bilis, segmentinis parodų sten-
das, sudarantis galimybę paįvai-
rinti kurorto prisistatymą. 

Į verslo pietus susirinko daugiau kaip šimtas Druskininkų krašto verslininkų, įvairių įstaigų ir įmonių atstovų, Savivaldybės vadovai ir 
specialistai, Seimo nariai, Ūkio ministerijos ir Valstybinio turizmo departamento atstovai, kiti svečiai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

„Grand SPA Lietuva“ organizuotame renginyje aptarti aktualūs ir rūpimi klausimai, pasa-
kota apie jau įgyvendinamus ir būsimus projektus/Laimos Rekevičienės nuotrauka

LR Seimo narė V. Vingrienė: „Druski-
ninkai – labai patrauklus kurortas, linkiu 
ir toliau išlikti turizmo lyderiu, gražėti ir 
pritraukti kaip galima daugiau turistų. Pa-
siūlyti jiems tikrai turite ką!“/Laimos Reke-
vičienės nuotrauka


